Za spadaným listím
Sobotní ráno 22.října neslibovalo moc pěkný den, mlhavý opar se válel
nízko nad zemí, nebe bylo zamračené, jako vlastně už celý týden před akcí. Přes
počáteční váhání jsem se v Trutnově na autobusovém nádraží připojil ke
skupince turistů-seniorů z KČT Trutnov.
Naším cílem bylo tentokrát městečko Úpice, kam jsme dojeli zhruba po půl
hodince autobusem. Vystoupili jsme a vydali se na náměstí - k muzeu, kde měl
být start pochodu ,,Za spadaným listím“. Jaké však bylo naše překvapení, když v
místě startu již nikdo nebyl. Tedy nebyli tu pořadatelé. Turistů, kteří se chtěli
zapsat, tu pár bylo, včetně nás. Po počátečním zklamání jsme uvítali, že s námi
jde místní rodačka paní Kovaříková, která se tímto stala naší průvodkyní.

Náměstí v Úpici

Vydali jsme se tedy přes město, kolem školy bratří Čapků, přes Sychrov a
kolem řeky Úpy. Dále cestičkou mezi poli a lukami, lemovanou stromy, na
kterých listí hrálo všemi barvami podzimu. A vida už i sluníčko vykouklo skrz
černé mraky, aby nám turistům zpříjemnilo to dnešní putování. Klikatá cestička
nás dovedla do pohádky, tedy do Poplužského království.

A jako v pohádce jsme se opravdu cítili. Kolem cesty se pásli koně. Naše
turistky nacházejí krásné hřiby. V lese je cesta lemována sice jedovatými
muchomůrkami, ale kdo by se na ně zlobil. Jejich krásně červené kloboučky se
sem náramně hodí a vůbec, jsme v pohádce!
Abych nezapomněl, naše paní průvodkyně nám také ukázala pár vzácných
stromů, označených cedulkami.
Nohy nás zatím nebolí, ale pořádně nám vyhládlo. A tu hle přes řeku
dřevěná lávka a u ní krčma. Šup a jsme uvnitř! Každý z nás si dává orošené
pivečko a vybírá si z jídelního lístku něco k snědku. A už se na stolech objevuje
bohatá krmě. Jsme přeci stále ještě v pohádce…
Co dodat na závěr. Dopřáli jsme si bohaté krmě ale i naše mysl a zrak dostaly to,
po čem toužily.
Výlet se velmi vydařil a my všichni už se těšíme na další pokračování.

Míla Vlk

