
pøevoznická soutìž
o PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE HØENSKO

Jako každý rok, tak i letos se na konci turistické sezony ko-

nal již tradièní závod pøevozníkù o Putovní pohár starosty 

obce Høensko, který byl poprvé uspoøádán v roce 1974 jako

"Pøevoznický den". Tehdy však byla jeho trasa o mnoho delší,

a to od dolního pøístavištì k hornímu a zpìt. Postupem èasu 

byly trasy nìkolikrát upravovány až do nynìjší délky, kdy se

závodí od horního pøístavištì k vodopádu a zpìt. 

Letošní, již ètvrtý závod v této nové podobì se konal v nedìli 

3. listopadu za ne pøíliš pøíznivého poèasí. Od èasného rána 

bylo zamraèeno a déš� s ne pøíliš vysokou teplotou naznaèo-

valy, že tentokrát to nebudou mít soutìžící vùbec lehké. 

Na regulérnost závodu dohlížela nezávislá komise Soutìsek 

ve složení: vodník Kameníèek, Mnich pašerák a drak Kame-

òák.

Pøi zpáteèní cestì povyprávìli pøevozníci své pøíhody z letošní

sezony a zazpívali nìkolik písnièek, které si s nimi zanotovali 

i ostatní úèastníci závodù. V té dobì se také umoudøilo poèasí

a tak se nám lépe kráèelo zpìt podle Kamenice do Høenska.

Po skonèení se úèastníci a fanoušci pøesunuli z pøístavištì do 

prostoru pøed srubovou chatou, kde se u kiosku obèerstvili te-

plými nápoji a opekli si výborné špekáèky. K tomu jim na fou-

kací harmoniku zahrál pan Holpuch nìkolik písnièek.

Soutìžící pøišlo podpoøit mnoho pøíznivcù, kteøí je bouølivì 

povzbuzovali. Moho jich pøijít ještì více.  Možná, že je odradi-

lo nepøíznivé poèasí. Po vylosování poøadí startujících byl zá-

vod odstartován JUDr. Zdeòkem Pánkem, který zároveò mì-

øil èasy. Dosažené výkony byly peèlivì zaznamenány a vyhlá-

šeny na Zábavì k ukonèení sezony v restauraci U Draka.

Atmosféra byla navzdory poèasí výborná. V prùbìhu závodu
se i závodníci vzájemnì povzbuzovali, aby dosáhli co nejlep-
ších èasù.  Závod byl velmi nároèný, o èemž svìdèilo jejich 
propocené obleèení a mnohdy hodnì vyèerpaný výraz.
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"Z MLÝNA DO SRUBU A ZPÁTKY"
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