S tebou mě baví svět
Mnohoslibný název pro výlet do Krkonoš, vypůjčený z filmové komedie století Marie Poledňákové se odtajnil
hned jak se s námi malý autobus vyšplhal na svahy Malé Úpy k penzionu Apalucha. Ovšem, není lehké se zavděčit, ti
co ten film viděli alespoň stokrát, tak hned postrádali dvě venkovní kadibudky, zápraží taky někdo „necitlivě“ přestavěl a
uvnitř? Sklep na uhlí s geniální skluzavkou účelově zakrývanou kobercem také nikde, obrovské hrnce na ohřívání vody
před koupelí – to všechno je pryč a taková to mohla být legrace při večerním koupání seniorek.
Fakt je že náš penzion Apalucha je poněkud modernější a to hodně, nakonec jsme i rádi, ono se na podobné
legrácky dobře kouká ale nesmějí se týkat nás. Co ale s filmem koresponduje je umístění penziónu ve svahu a hlavně
nádherná okolní příroda. Přijedete a opět jste doslova šokováni, šťastni, rozhlédnete se kolem sebe a říkáte si tohle si
přece nemůžeme nechat jenom pro sebe. Třeba se na naši fotokroniku rádi podívají i ostatní.
Tak to je ten náš penzion Apalucha, tři dny nás tady budou hostit

Po příjezdu jsme si vybalili a neztrácíme čas, hned vyrážíme na první výlet, cíl Pomezní boudy. Pojmenovat
místní faunu není jen tak, spásají tu horskou louku bizoni nebo nějací nebezpeční super býci?

Dva kilometry v nohách pěkně do kopečka a jsme na hraničním přechodu a celnici Pomezní boudy

Je po poledni, ohlížíme se po nějaké osvěžovně, nabízí se pivovar Trautenberk

Krkonošská kulajda s křepelčími vejci byla vynikající, i když, polívka skoro za stovku, ale zvykáme si

Posilněni vracíme se do Dolní Úpy. Není marné občas se zastavit a rozhlédnout, vrchol Sněžky máme hned
před sebou a nebo jako teď za našimi zády.

Vrátili jsme se do Malé Úpy ke kostelu. Život tady na horách nebyl nikdy jednoduchý, první obyvatelé sem přišli
z alpských zemí a živili se dobré čtyři století dřevorubectvím a horským zemědělstvím. Potom přišel zlomový rok 1946,
německy hovořící obyvatelstvo bylo v rámci mezinárodních dohod odsunuto v několika transportech do Německa.
Příčiny i důsledky tohoto aktu jsou všeobecně známé a také dodnes viditelné. Počet obyvatel se v Malé Úpě snížil
o 90%. Vyhnání horských hospodářů mělo zásadní vliv na stav kulturní krajiny.
Minulost je dobře viditelná na místním hřbitůvku nad kostelem, na náhrobcích převažují německé nápisy

Hřbitůvek ale není jediná zajímavost, hned za jeho zdí je „památka“ na největší letecké neštěstí v Krkonoších.
Došlo k němu v roce 1945 na sklonku druhé světové války. Letadlo Junkers-52 převáželo do Německa své zraněné
vojáky z Polska. V silné sněhové bouři narazilo čelně do Sněžky. Všechny podrobnosti o neštěstí jsou zde popsané a
zbytky letadla uloženy u hřbitovní zdi jako připomínka těch nešťastných časů.

U hřbitova tedy nic veselého, zato před kostelem zjišťujeme že „rostou“, jakási dáma se svým úlovkem nijak netají

Dva plastové kýble hřibů působily jako červený hadr na býka. Do večeře ještě zbývá trochu času, tak hurá do
lesa a některá děvčata byla hodně úspěšná. Ještě že je na chodbě prostorná lednice, vždyť máme ještě další dva dny
do odjezdu domů.
Večeře v pěkné jídelně, dobré jídlo, plzeňské pivko, kvalitní víno, večerní ničím nerušená pohodička.....

Den druhý, odcházíme hned po snídani, čekají nás 2,5km ke stanici autobusu. Dovezl nás do Pece pod Sněžkou.
Kdo tady dlouho nebyl, nepoznává. Nostalgici vzpomínají na klídek před mnoha lety. My ale neztrácíme čas, čekají nás
další téměř 2km k lanovce. Máme totiž před sebou zlatý hřeb našeho výletu - vrchol Sněžky.
Neuvěřitelné, i k té lanovce je to pořád do kopce ale již se blížíme....

Tak to je opravdu síla, na kolik hodin je ta fronta?

Nakonec to nebylo tak hrozné, nějakých padesát minut to spravilo. Co nás ale čeká? Teplota tady dole je ideální,
přes dvacet stupňů, Sněžka ale hlásí na vrcholu 4 stupně a silný vítr, tak uvidíme a nastupujeme po čtyřech do kabinky.

Tak jsme tady, na Sněžce, ve výšce 1603 n/m. Info v Peci u lanovky nelhalo, zima a pořádný vítr, oblékáme se.

Nahoře jsme všichni ale v tom množství lidí a ve větru není jednoduché se sejít všichni

Pohledy ze Sněžky těžko komentovat, dech beroucí krása......

Začínáme sestup ze Sněžky po magistrále česko-polského přátelství. Kdo kdysi tuto cestu nazval magistrálou
musel být „pako“ které v životě nebylo ani na Řípu a nebo nad hranící letěl ve vrtulníku. Opatrně začínáme sestupovat.

Díky nádhernému počasí je viditelnost desítky kilometrů, zatím pod námi a kolem nás jen kámen, tak trochu
měsíční krajina. Je potřeba sledovat kam šlapeme, pracně udržovaná kamenná cesta má chvílemi schod vysoký
i půl metru. Sportovní hole – velká výhoda.

S ubýváním nadmořské výšky přibývá zeleně, ale ubývá síly. Kleč začíná být vyšší než my.

Tak si to šlapeme (spíše setrvačností) a již máme za sebou vyhlídku na Obřím Hřebenu, Svorovou horu a před
sebou snad nejdramatičtější sestup z této hory k chatě Jelenka. S těmi co jdou proti nám nahoru sem tam prohodíme
pár slov. Je to horší nahoru nebo dolů? Někteří na nás koukají docela uznale. Najednou se vynořila z kleče chata
Jelenka, naši radost bych přirovnal k objevení se oázy uprostřed pouště.
Jsou dvě možnosti odpočívat a nachytat ještě trochu večerního sluníčka, a nebo v útrobách chaty ochutnat
palačinky s borůvkami, dát si kávu nebo nějakou jinou drogu, každý to řeší jinak ale stále ještě s úsměvem.

V horkém podvečeru potřebují odpočinek a
občerstvení i tito horští krasavci.
Nám zastávka na Jelence pomohla nabrat sílu, něco
jsme pojedli i popili, malý problém v botě naše zdravotnice
Ála ošetřila Janě bez problému.
Je potřeba pokračovat, řešíme kudy, plánovaná cesta je sice kratší ale kamení jsme si již užili dost. Volíme tedy
delší ale asfaltovou lesní cyklostezku. Prudce klesáme snad několik kilometrů, stehenní svaly úpí, odolnější jedinci ještě
stačí sledovat tu krásu kolem nás. Les se otvírá a umožňuje pohledy na protější stráně a Sněžku

Náš peloton se trochu natáhl, stezka se neustále klikatí a na opozdilce nevidíme, jsme na vrstevnici Pomezních
bud a tak čekáme abychom do penzionu dorazili pohromadě. Možná trochu připomínáme vojsko po boji ale stíny se
natahují, večeře je v půl sedmé, tak se musíme vzchopit, máme před sebou ještě další tři kilometry.

Konečně jsme doma, unaveni ale hlavně všichni a v pořádku. Tak trochu musíme být spokojeni sami se sebou.Reálně
jsme dnes ušli 14,2km. Ovšem minimálně 3km by se vzhledem k náročnosti musely násobit alespoň dvěmi a to bychom
došli ke dvacítce. Byl to suverénně za poslední roky nejnáročnější výlet, vždyť mnozí z nás mají víc než osmdesát a ty
ostatní to brzy čeká. Tak na sebe buďme trochu pyšní. Nebo jste někde cestou viděli podobnou turistickou skupinu???
Třetí den, snídani jsme si odhlasovali na osmou ale stejně všichni
byli již dávno vzhůru. Odjíždíme odpoledne ve dvě a tak byl na dopoledne
naplánovaný odpočinkový program.
V okolí „naší“ Apaluchy jsou moc zajímavá místa. Dvě pohádkové
stezky s několika zastaveními s pohádkami od spisovatelky Marie Kubátové.
Snad je to náhoda, možná záměr, pohádková je totiž i okolní příroda. A těch
několik kilometrů nenáročných lesních cest zlákalo v poslední den i nás.
Některé jen k procházce kolem Kraví hory, ostatní se podívali po houbách a
ty úlovky stály opravdu zato.
Jsou dvě odpoledne, loučíme se, nakládáme zavazadla a nastupujeme

Co říci závěrem? Ohlédnu li se po těch třech dnech strávených v krásné krkonošské přírodě, za ideálního
počasí, mezi příjemnými, stejně naladěnými lidmi, napadá mi jediné, trochu upravit název našeho výletu. Ať si říká kdo
chce co chce

Stále nás ještě baví svět
V Malé Úpě 3.- 5. září 2019.
Fotokroniku dal dohromady Mirek Bernát z obětavě pořízených fotek Jiřinou Žipkovou a Alenou Krstevovou.

