Líšnický puchýř 2010, ohlédnutí
René, já a Rudolf je známá a hezká písnička Jiřího Schelingera pro víkendovou
pohodu, která zavládla 17. 4. 2010 v Líšnici. V sobotu, na svátek Rudolfa, jsme sice
nešli na nedělní odpolední golf, ale vyšlápli a vyjeli na trasy IX. ročníku turistického
pochodu Líšnický puchýř. Počasí bylo od ranního úsvitu zcela jasné a trochu chladna
po ránu účastníkům pochodu asi nevadilo. Magická síla hezkého jarního dne
dokázala vylákat nespočet pochodníků a k našemu překvapení i ze vzdálených
končin naší vlasti. Trasy letos směřovaly k sousední Nekoři a hrázím malé i velké
Pastvinské přehrady. Ty nejdelší vedly do blízkosti státní hranice s Polskem, po
kopečkách a kopcích zdejších Orlických hor. Bratři a sestry sokolky připravili
pochodníkům, jako každým rokem, v cíli posezení a něco dobrého. Letos se nám
zajeté kuchyňské kolečko trochu přidíralo, hladových či mlsných lidiček bylo toliká, že
se občas vytvářela fronta u prodejního okénka. Snad nám to ale pochodníci
prominuli, zkusíme se příště polepšit. Jako pořadatelé jsme byli ovšem velice
spokojeni. Naše práce s přípravou a organizací pochodu měla nejen smysl, ale i se
vyplatila. Malým mráčkem na obloze s dobrým koncem, bylo zbloudění mladé slečny
na trase 32 km ve Studenských skalách. Vylekanou, zatoulanou dívenku vypátrali
policisté a šťastně navrátili svým rodičům. Konec dobrý, všechno dobré. Moc Vám
děkujeme lidičky za početnou účast. Pokud jste byli u nás spokojeni, přijeďte
v příštím roce znovu, jedna z tras prý povede, přes stolovou horu.
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Účast
403

Oznamujeme, že další X. ročník turistického pochodu „Líšnický puchýř 2011“
bude konán na Vojtěcha, v sobotu 23. dubna, roku 2011.

