Společný výlet s KON Pardubice do Hradce Králové
aneb
Planetární stezkou s kamarádkami
Z Prahy jsem vyrazili (jel s námi i Milan s Vikinkou) v počtu deseti za časného mlhavého
rána do Hradce, kde na nás na nádraží čekalo deset členů KON. Po bouřlivém uvítání Alenka
zavelela k nákupu jízdenek na trolejbus, který nás odvezl na konečnou stanici. Tam jsme se
ještě jednou přivítali tekutým povzbuzením. To už se vyklubal krásný slunečný říjnový den.
Pěší cestu jsme zahájili u hvězdárny, odkud se otevírají krásné výhledy do kraje a kde je první
zastavení Planetární stezky – u Slunce. Planetární stezka v Novém Hradci Králové je model
naší sluneční soustavy v měřítku 1 : 1 miliardě a tomuto měřítku odpovídají i rozměry modelů
Slunce a planet i vzdálenosti, které jsme měli naplánováno ujít – celková délka stezky je 6,5
km. Na každé zastávce stezky je informační tabule s daty o dané planetě a její model – proti
velkému Slunci byly ostatní modely jen malé kuličky na vrcholku cedule. První část cesty
vedla po silnici a postupně jsme na ní objevili Merkur, Venuši, Zemi a Měsíc. U lesního
hřbitova s kostelem sv. Jana, kde jsme našli Mars a Ceres, jsme však odbočili a na krásné
cestě jsme minuli Jupiter, Halley a Saturn. Cestu po hrázi rybníka Datlík nám zpestřili
myslivci, které jsme zastihli při lovu na kachny, a psi, kteří jim ulovené kusy na povel nosili z
vody. Další hezké setkání cestou k dalším rybníkům Cikán a Biřička nás čekalo v lese – jezdci
na krásných koních. Pak už byl u zastavení Uran, Neptun a Pluto – všechno přesně seřazené
jak ze školních učebnic.
Trolejbusem jsme opět dojeli do města, došli na společný oběd v restauraci U koně a prošli se
po historickém středu města. Tady nám Alenka pověděla něco z historie. Z 13. století pochází
gotický královský hrad, kde často přebývali Přemyslovci. Hradec ustanovil Václav II. za část
věna českým královnám, které na hradě žily jako vdovy. Hmotným dokladem bohatství města
v době, kdy v Hradci sídlil skvělý dvůr královny Elišky Rejčky (vdovy po Václavu II.), je
chrám sv. Ducha z počátku 14. století. U chrámu stojí Bílá věž, která je nejvýraznější
dominantou města. Renesanční zvonice je 71,5 m vysoká, byla dokončena v roce 1589 a
sloužila městu jako strážní a požární věž. Dvě odvážné účastnice výletu se vyšplhaly na její
ochoz.
Přes Labe s výhledem na krásnou stavbu elektrárny a cukrárnu jsme došli na nádraží, ještě
jsme udělali snímek na rozloučenou a pak už se naše cesty rozdělily. Tentokrát jsme s
Českými dráhami žádný zážitek - zádrhel neměli a tak jsme dojeli v pořádku domů. Díky
Alence a jejím přátelům z Pardubic, Hradce a Brandýsa nad Orlicí máme zase na co
vzpomínat.
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