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V petek, 18. oktobra 2019 smo izvedli še enega izmed veteranskih pohodov, s katerim želimo poskrbeti
predvsem za zdrav način preživljanja prostega časa članov društva ter krepiti naše medsebojne vezi, kar
zagotovo pripomore k tudi k povečani motivaciji za dobro delo v društvu. Pohod je bil kot že večkrat doslej,
združen s člani Kluba Maksa Perca Bled, ki so bili hkrati tudi nosilci organizacije in na tem mestu jim velja
zahvala, da smo se tudi člani PVDSG, med katerimi je bilo tudi nekaj takih, ki so hkrati vključeni v KMP Bled,
lahko priključili njihovemu pohodu. Tokratni jesenski pohod PVDSG je bil prvotno planiran kot organizacija 11.
pohoda po poti višinskih točk 1991-2018, a smo njegovo vsebino ter čas izvedbe zaradi menjave v vodstvu
društva, prilagodili ter ga izvedli v nadomestni vsebini in trasi poti.
Zbor 30 pohodnikov PVD Sever-Gorenjska in Kluba upokojenih delavcev MNZ »Maks Perc« - Bled je bil na
parkirišču opuščene avtomehanične delavnice na cesti do Blejskega gradu, od koder smo združeni po vozilih
krenili proti Pokljuki, ki velja za eno največjih zaokroženih gozdnih površin v Triglavskem narodnem parku.
Četica pohodnikov, med katerimi je bila v varnem maminem naročju tudi le nekaj mesečna dojenčica, je s poti
po odcepu za Šport hotel, pot s parkirišča ubrala čez prostrano in slikovito pastirsko planino Zajamnik, ki se
nahaja v osrčju pokljuških gozdov. S planine, ki velja za balkon Pokljuke in navduši z najvišjo ter s fotogenično
pravo »ulico« pastirskih stanov, prekritih s skodlami, ki so večina že predelana v vikende, smo dragocene
trenutke namenili lepim razgledom na bližnje dvatisočake. Prvi pogled je pritegnil, kot se spodobi za očaka in
domovinski simbol, Triglav, ki odkriva svoj značilni južni obraz iznad širokega Tosca. Na levo pa še vrhovi
od Mišelj vrha do Debelega vrha, ki zamejujejo izjemno razgiban svet Fužinarskih planin.
Pot skozi gozd jesenskih darov narave in živahnih odtenkov, kjer so dominirali zlato obarvani macesni, je bila
ob zvrhani meri dobre volje, pristnega smeha in pohvalne vztrajnosti še toliko lahkotnejša, spremljal pa nas je
tudi malce sramežljivi sonček, ki se je sem ter tja skril za oblake, a kljub temu pripomogel k prešernemu
razpoloženju. Že po dobri uri hoda smo dosegli Blejsko kočo na Lipanci (1633 mnv), kjer se je večina pohodnikov
v živahnem klepetu in malici iz nahrbtnika veselo družila ter si privoščila zasluženi oddih. Sedem tistih, ki smo
se želeli še malo bolj premigati, pa se nas je podalo na bližnje malo manj kot 2000 mnv visoke Mrežce. Razgleden
vrh, s katerega smo bili nagrajeni s pogledom na Triglav, Rjavino in Pokljuške vrhove. Po zdravem prigrizku,
obveznemu žigosanju planinskih izkaznic in ujetih foto utrinkih vrh hriba, smo se vrnili na Lipanco ter po veselem
postanku v koči, kjer smo preizkusili še malo domačih zvarkov, odvihrali za skupino glavnine pohodnikov, ki je
že pred nami krenila na izhodiščno mesto pohoda. Priključili smo se jim na sončni terasi 100 let stare vaške
gostilne Kurej v Zasipu pri Bledu, kjer je zadišalo po izvrstni domači hrani, ob kozarčku rujnega ali dva, pa se
je veselo druženje najbolj vztrajnih članov obeh društev, podaljšalo do pozno popoldanskih uric.
Razšli smo se izredno dobre volje in z željo, da se kmalu zopet srečamo na enem izmed društvenih pohodov, ki
zagotovo pripomorejo k ohranjanju tako duhovne kot telesne kondicijo, ki sta še kako pomembni v krogu
pretežno starejših članov našega društva. Posebna zahvala velja tudi vsem tistim našim članom društva, ki so
poleg vsakega posameznika, še dodatno poskrbeli za varen korak prav vseh, saj je pohod zopet minil brez ene
same še tako majhne poškodbe ali nevšečnosti.
Ta veseli jesensko planinski dan, s sončkom obsijan in dobrovoljnimi ljudmi obdan,
bo v spominu vseh zagotovo prijetno zaznamovan!

