Až na vrcholky hor s vlajkou IPA.
Jizerské hory - Smrk a Ještěd
Vážení přátelé.
Je nám ctí, seznámit členy naší organizace, že jsme vynesli vlajku IPA
na nejvyšší vrchol Jizerských hor.

Dne 12. října 2018 jsme v počtu 19 účastníků, již skoro horolezců,
vyrazili do Nového města pod Smrkem, kde jsme v penzionu
Sportovní a relaxační centrum založili náš I. výškový tábor ve výšce
465 m.n.m. S velkou chutí jsme po 3 hodinové cestě autobusem
využili místního bazénu a vířivky a večer, jak je naší dobrou tradicí,
jsme prozpívali za doprovodu kytary Karla Vacka a neustálého přísunu
produktů Boskovické palírny. Jak bylo řečeno, na výstup je třeba se
řádně a patřičně připravit.

Lepší počasí jsme si nemohli přát, a proto jsme k vytčenému cíli
vyrazili již v doprovodu slunečních paprsků. Před námi se tyčil vrchol
hory Smrk ve výši 1124 m.n.m, což je krásných 659 výškových metrů.

Vzhledem k naší trénovanosti jsme si zvolili obtížnější, zato však kratší
cestu v délce 7.5km. Po 3.5 hodinách jsme vystupali na vrchol, který
se nám odvděčil krásnými panoramaty z rozhledny.

Na důkaz zdolání vrcholu jsme provedli společné foto s vlajkou IPA,
občerstvili se v místním pojízdným bufítku a po krátkém odpočinku
jsme vyrazili zpět. Někteří byli i přes únavu motivováni televizním
vysíláním fotbalu ČR vs. SR., takže jejich sestup lze přirovnat
zrychlenému přesunu.

Na základně jsme v rámci rekonvalescence využili sauny, bazénu,
vířivky a chutné večeře. Večer opět proběhl v doprovodu kytary a
zpěvu a ….to bychom se opakovali.

V neděli dopoledne, opět za doprovodu sluníčka, ale i silného
větru jsme vyrazili na Ještěd, kde vítr již dosahoval rychlosti 94km/h.
Hm, fukalo to pořádněěěěě. Přesto jsme zvládli skupinové foto i
krátkou prohlídku a občerstvení v restauraci.

Na parkovišti před přistaveným autobusem jsme provedli předání
pamětních listů a hurá domů.

Případní zájemci příští akce Až na vrcholky hor s vlajkou IPA, poctivě
trénujte, nejezděte výtahy, ale choďte po schodech, neboť na jaře
2019 náš čeká výstup na nejvyšší vrchol České republiky. Na lanovku
zapomeňte, stojí 430,-kč, senioři 390,-kč.
Děkujeme všem účastníkům, i nám, za krásně prožitý víkend.
PS: Děkujeme MO Křimice za poskytnutí autobusu a Radkovi s Ivetou
za bezpečnou jízdu.
Horám zdar.
Pavel a Laďa

