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Ve staré loděnici pod ledárnami nás bylo jen něco málo přes sto. Všichni jsme
byli  zapáleni  pro  kanoistiku  a  po  skončení  vodácké  sezóny  hrstka  nás  sháněla
nějakou chatu v Krkonoších, kam bychom mohli pravidelně a hlavně levně jezdit.

Náš tehdejší předseda Honza Vitásek nám obstaral malou chatu nad Rokytnicí
při  cestě  od Modré Hvězdy na Dvoračky. Tato chata byla t.č.  prázdná,  nájem byl
nepatrný a nocleh pro člena stál 3,- Kč. Ubytovací kapacita stačila právě tak pro náš
malý  kroužek  /10  -  15  osob/.  Majitel  vedlejší  chaty  Donth  nám vždy na  sobotu
zatopil, připravil další dříví a přinesl přikrývky a ložní prádlo. Zajistil nám také něco
jídla,  které  jsme  si  u  něj  předchozí  týden  objednali.

Jezdili jsme pravidelně každou sobotu a buď jsme trénovali na přebor hlídek,
nebo jezdili v okolí, přes Rezek na Dvoračky a také jsme se zúčastnili oblíbeného
závodu „Přes tři kopce“ /Mechovinec, Šeřín a Černá skála/. Bylo-li hezké počasí a
měli jsme už po závodech, jezdili jsme přes Kotel, Špindlerovku, Luční boudu do
Svobody. 

V té době jedinou dopravu do hor obstarával vlak, který vyjížděl ve 13.00 z
Hlavního  nádraží.  Jízdné  stálo  49,-  Kč.  Vlak  se  skládal  ze  3  dílů,  již  v  Praze
označených.  I.  díl  do  Polubného přes  Rokytnici,  II.  díl  do  Vrchlabí  a  III.  díl  do
Svobody. V Železném Brodě se na tyto 3 části rozdělil. Velkou výhodou bylo, že jsme
mohli jet kamkoliv a vracet se odkudkoliv.

Lyže tehdá byly široké a poměrně těžké, vázání obyčejné, hole delší, a tak si
můžete  představit,  že  cesta  z  chaty  přes  hřebeny do Svobody nám dala  pořádně
zabrat.

Na  chatu  jsme  chodili  přímo  z  Rokytnice,  nebo  za  dobré  viditelnosti  z
Polubného přes Čertův vrch. Zpět na vlak přes Studený vrch na nádraží v Rokytnici,
nebo přes Voseckou boudu do Polubného, což byl nádherný sjezd.

Teprve  později  se  začalo  jezdit  do  Krkonoš  nákladními  auty  s  plachtou  a
několika autobusy, které zajišťovaly různé společnosti.

Náš  tehdejší  oddíl  patřil  pod  „Klub  českých  turistů“  a  jako  takový  musel
pravidelně  obsazovat  „Přebory hlídek KČT“.  Tyto  byly vypisovány každoročně  a
vždy se konaly v jiných horách naší vlasti. Závod byl z počátku pouze pro tříčlenné
hlídky - muži straší  a mladší,  smíšené hlídky /2 muži + 1 žena/ a ženské hlídky.
Každý závodník musel mít zátěž a sice muži 5 kg a ženy 2 kg. Délka trati byla pro
pánské hlídky 30 km, smíšené 20 km a ženské 10 km.

Obsazovali  jsme  pravidelně  všechny  kategorie  a  získávali  přední  umístění.
Mužská hlídka vždy I. místo, smíšené I. - III. místo a dámská I. místo. Těchto hlídek
se  zúčastnili  tito  naši  členové:  Dvořák,  Halaš,  Horáček,  Huňáček,  Kouba,  Kodat,
Knapp, Střízek a bří Štochlové, z žen pak Huňáčková, Chytrá, Kočková, Kodatová a
Vyskočilová.

Za protektorátu,  kdy nám Krkonoše nepatřily,  byl  poslední  hlídkový  závod
uspořádán v Lomnici n. Popelkou a byl rozšířen o závod ve sjezdu.

Na Vitasovku jezdili z našich členů: Dvořák, Hradinský-á, Huňáčkovi, Halaš,



Kouba, Kodatovi, Pejša, Votruba, Vráťa Teklý a Körnerovi.

Když byly Krkonoše pro nás nepřístupné, našli jsme si nové středisko, kam
jsme jezdili o Vánočních svátcích a sice do hospody „Na pinglu“ v Olbramovicích u
Votic na České Sibiři. Majitel hostince i jeho paní byli báječní lidé a škoda, že je
Němci  popravili.  Zde  jsme  také  pořádali  závody  ve  sjezdu  z  hory  sv.  Vojtěcha.
Účastníky byli Bartošovi, Huňáčkovi, Kodatovi, Pejša a Pustinovi.

Jinak jsme lyžovali v nejbližším pražském okolí, neboť tehdá bylo sněhu dosti.
O  nedělích  bývaly  vypravovány  zvláštní  vlaky  do  Stránčic  u  Senohrab,  kde  byl
uspořádán „Přebor pražské župy“.  V Senohrabech byl  dokonce postaven lyžařský
můstek s kritickým bodem 40 m.

Bylo-li za sebou více volných dnů, např. na Vánoce, jezdili jsme na Štědrý den
nočním rychlíkem do Tater na Zbojnickou chatu k Pálkovičovi, kde nám Béda Šenk
obstaral  ubytování,  nebo  na  Votrubovku,  kde  jsme  z  Kopského  sedla  jezdili
„Kopršády“.  Tehdá  byla  pro  členy  Klubu  turistů  50%  sleva  na  dráze  při  účasti
nejméně 5-ti členů a bylo jí škoda nevyužít.

Protektorát skončil a Krkonoše zase patřily nám. Co se stalo s naší chatou a
panem Donthem nikdo neví a tak jsme museli shánět ubytování, které jsme našli na
Dvorské boudě, kde jsme měli zajištěnu velkou místnost pro 8 - 10 osob. Jezdili jsme
tehdy autobusem do Špindlu a odtud buď přes Lárovky, nebo dřevařskou cestou na
Dvorskou boudu. V neděli  potom jsme brázdili buď hřebeny, nebo okolí Výrovky a
Liščí hory, domů pak Bílým Labem.

Při  těchto  jízdách nebyla  nouze  o  humorné scény při  jízdách přes  zamrzlé
Labe. Jednou v březnu nám uprostřed Bílého Labe spadl do vody Bohoušek Bouška a
všem,  kteří  ho  míjeli,  pustě  nadával,  stoje  po  pás  ve  vodě.  K dovršení  se  musel
namočit celý, neboť si musel sundat lyže, aby mohl vylézt z vody ven. V boudě „U
Bílého Labe“ jsme mu pak každý z nás půjčili tu část oděvu, kterou jsme sami nutně
nepotřebovali.


