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Po několika zdařilých akcích typu Amundsen nebo přechod Bílých Karpat jsme se rozhodli uspořádat velkou 
zimní akci na běžkách. Pravda, poněkud chyběla organizace a také základní vybavení tj. běžky a hůlky, 
nicméně na čtyřčlennou výpravu jsme měli jedny lyže – moje. V neděli 10.2.2002 jsme se všichni až na 
Radka sešli u Mirči a vyjasnili jsme si základní směrnici – tj Papr nejede a Hovora má něco s koulema 
(Arnolt –12.2.). V pondělí se upřesňují poslední detaily a s Arnoldem nakupujeme, zatímco Nádražák 
předstírá mozkovou aktivitu před Doc. Babičem Csc.  
 
Den První – Stínadla se bouří aneb Jak jsme slavili sv. Patrika 
Pro mě osobně to bylo ráno hektické a zmatené – dvakrát jsem se vracel. V 10:33 všichni šťastně – 
až na Arnolda, který trpí novou formou vlakové nemoci – sedáme do vlaku a krásných 4,5 hodiny 
kocháme krajinou a věčně padajícím deštěm. Přejezd Ramzovského sedla je pro mě opravdu 
deprimující – sníh 0% - mám jako jediný člen výpravy běžky. V Jeseníku přesedáme do luxusního 
spěšného mezinárodního motoráku s vyhlídkovou jízdou po PLDR – opravdu uchvacující zážitek. 
Zejména nás upoutaly vánoční stromečky ozdobené igelitovými pytlíky a rychlost vlaku činící 
v průměru asi 30km/h. V Třemešné nás zaujala úzkokolejná dráha (ještě se tam podíváme) a také 
příjemně zvlněná krajina (a ještě průvodčí – taky pěkně zvlněná).  
Město Albrechtice je pěkná komunistická díra. Většina zástavby pochází ze 70.let minulého 
tisíciletí – zlatá léta reálného socialismu. Na náměstí jsme po rozmluvě s domorodci vyhledali 
Správu lesů ČR a Ing. Ivana Rollera – ten nám s jistou (velkou) nedůvěrou předal klíče od chaty (+ 
lesnickou mapu oblasti) a se slovy, kdo není skaut, nesmí do lesa (Arnolt) nás propustil. Zřejmě 
jsme nezapůsobili úplně nejlépe (autobus, běžky, nečlenství v skautském oddíle a Papr – Ing. 
Roller je jeho strýc - s námi nebyl). Dcera inženýra se nás pokusila doprovodit, leč pokus krutě 
zklamal (nikoliv vinou naší či její). Byli jsme také upozorněni na přísného až prý pedantského 
pana revírního Sosíka.  



Po opravdu vzrušující jízdě autobusem (15:32) a mém rozhovoru s ne příliš půvabnou 
domorodkyní (byla přímo ošklivá – Arnolt) se vyloďujeme na zastávce Holčovice –Zátiší. Začíná 
pršet čím dál tím víc. Nasazujeme pláštěnky a vyrážíme směle kupředu po modré značce. 
S Radkem nás upoutala především pěkná lidová architektura, Hrdinouse potom (už méně) 
socialistická chatová výstavba. Nutno podotknout, že celá oblast byla v roce 1997 postižena 
katastrofálními povodněmi – aspoň se sem nahrnuli peníze - > nová infrastruktura, regulace 
vodních toků, úrodná půda (Nádražák – jako v Egyptě). Na rozcestí pokračujeme dále po modré, 
cesta začíná být silně rozbahněná. V domnění, že už jsme na čtvrtém kilometru, začínáme 
s podrobným, zdůrazňuji podrobným, průzkumem terénu a přesnou lokalizací chaty – hvězdný 
čas t = 1630. Arnolt sóluje a nepřihrává, takže se nám po cca 5 minutách ztrácí v nedohlednu. 
S Radkem pokračujeme vzhůru a snažíme se určit naši přesnou (nebo aspoň přibližnou) polohu – 
světe div se! – ale bez úspěchu. Pomalu ubývá denního světla, naštěstí přestalo pršet. Arnie je 
pořád někde v trapu. Naše udivení ještě vzroste, když se opět vrátíme na modrou ke kládám (asi 
na 4.kilometru). Intuice nám říká, že chata je někde nad námi, Ing Roller však řekl, že když 
narazíme na klády, tak jsme moc daleko). Nastalo velké zmatení. Důvěřujeme instinktům pravých 
zálesáků (to jsme jako my) a vydáváme se nahoru po modré. K našemu překvapení a nevýslovné 
radosti se skoro srazíme s Arnoldem . „Chatu jsem nenašel, ale pěkně jsem se prošel,“ praví 
s úsměvem statný jinoch. Prozkoumal oblast asi 2 km2. Společně se vracíme ke kládám a 
ustanovujeme je (U)uzlovým bodem. Pokračujeme kousek dolů po modré. Arnolt podrobuje oblast 
dalšímu důkladnému průzkumu s baterkou. My se vydáváme nahoru na hřeben a nalézáme tzv. 
hřebenový průsek. Voláme Ing. Rollerovi, že jsme na chatě. Lžu dceři do ucha, jak je to super, 
přitom jsme pěkně v prdeli a dochází nám baterka. Díky našim (já a Radek) analytickým a 
logickým rozborům mapy konečně určíme s dostatečnou přesností, kde vlastně jsme.Asi o půl 
sedmé nalézáme chatu přibližně o 1,5km jinde než jsme původně mysleli. Radek vytváří kvalitní 
zázemí a na mne čeká nelehký úkol – nalézt Hrdinu. K překvapení nás obou se dvě světla marně 
bloudící lesem setkávají v Uzlově bodě. Arnolt nevěří: „Ta chata tam není, prošel jsem to metr po 
metru.“ – zřejmě šlo o malou lokální nestabilitu časoprostoru. Konečně jsme všichni v chatičce a 
happy. Vybalujeme, sdělujeme si zážitky z našeho putování. 
Chatička je malá (takový větší krmelec), útulná, uklizená, plně vybavená (což nás sere nejvíc, 
protože Arnie všechno táhne – kromě bačkor). Topíme, sušíme, svítíme – Radek ukradl svící 
v kostele, ale zapomněl ukradnout i svícen. K večeři máme vodku, rum a guláš (pouze pro otrlé). 
Po sněhu není ani památky. Vycházejí hvězdy, vodka zatím drží (chladíme ji ve zbytku sněhu – 
jediný široko daleko). Pro vodu do (ne)dalekého pramene jsme se zatím neodvážili – přeci jenom 
jsme 2 hodiny hledali chatu) Plánujeme zítřek a zneužití Mirči (Hrdinou i sv. Patrika). Dáváme 
posledního panáčka slavné Paprovy vodky na desinfikaci dutiny ústní a jdeme spát. Ráno chci 
vstát velmi brzy . Překvapuje mě jen nepřítomnost zábradlí u palandy a velikost prostoru mezi 
mojí hlavou a stropem. Je tu pěkný vedro. 
 
Den Druhý – Mašinka 
Vstáváme kolem 8. hodiny. Hrdinous jde na průzkum (opět) a hledá vodu. Radek topí a já jdu 
hledat ztracenou peněženku – nacházím jí přesně na místě, kde jsem předpokládal. Volám Mirčovi 
a upřesňuji další pokyny. Děláme snídani. 
V 9:45 opouštíme chatu a po modré, tentokrát za světla a sucha, stoupáme na Solnou horu. 
Pokračujeme po žluté až na louky nad Ztracenou vodou. Po smrkové monokultuře (všude kam jen 
oko dohlédne) jsou pláně krásným zpestřením. Lámeme si hlavu nad účelem polokulovité stavby 
uprostřed louky – mimozemšťané, sovětská armáda, JZD, balón. Fotíme se na všudypřítomných 
kamenných zídkách a také řádně zdokumentujeme záhadné stavby. Na rozcestí potkáváme dvě 
rodiny KČT (pěkný machři). Po zelené zahajujeme cestu do nížiny. Arnolt si neustále vybíjí 
energii. Kousek nad Artmanovem jsme objevili přístřešek a studánku. Začínáme toho mít tak 
akorát. Scházíme do Třemešné, chceme si tu nakoupit, ale čas nás tlačí. Jenom rychle sníme 
nějakou tu sušenku na nádraží, vyfotíme se s úzkokolejkou a jedeme do Liptáně (2km) – Radek si 
nakonec nekoupil lístek). Po cestě překonáváme největší stoupání trati i točíme největší oblouk. 
Naším cílem je Liptáňský bludný balvan. Jdeme chvilku po kolejích a ztrácíme se Arnoldovi. 



Chvili trošku bloudíme, kocháme se dovedností místního rybníkáře (Arnie  se kochá mrtvýma 
kočkama na klejích, Radek obdivuje spíš ty koleje a mně se to zdá všechno pěkně ujetý). Bludný 
balvan (pry jeden z největších v ČR) je pěknej podvod. No nic, vyfotíme se, jak s Arnoldem ten 4,7 
tun těžký kolos přenášíme a stoupáme po modré (není zanesena v mapě KČT z r. 97) přes louku na 
Kobylu, nejvyšší vrchol oblasti. Začíná drobně pršet. Na rozcestí se sáváme po červené (opět není 
v mapě KČT z r. 97) nahoru přes hřebe. Máme nekalé úmysly – naším dalším cílem je 
staroslovanské hradisko Víno. Problém je v tom, že se nachází v nepřístupné oboře. Neváháme (no 
trošku jo) a s mírnými obtížemi zdoláváme první bránu tj. ostnák s cedulí vstup zakázán. Leč 
pracujícím lid – dřevorubci – zmařili náš odvážný plán na dobytí hradeb. Uchylujeme se 
k náhradnímu řešení – úprk. Jsme docela rádi, když jsme přelezli bránu ven – prvotřídní řezbářská 
práce. Škoda jen, že ty krásný asfaltky skrz oboru nejsou přístupný veřejnosti. Na louce naší 
pozornost upoutala Matyášova studánka s pěkným sezením. Bohužel se však jednalo o stojatou 
vodu s příchutí tlejících žab. Konečně jsme zpátky na modré – u Kapličky. Kaple je vzorně 
opravená, zajímavá je zejména břidlicová střecha, která je velmi typická pro zdejší kraj. Teď už jen 
asi 2km po silnici dolů do Albrechtic. Cestou jsme pojali ďábelský plán – počkat na Mirču 
v hospodě.  
V kavárně(?) U Kina točí dvanáctku Géčko  a mají super ostrý guláš. „Filosofujeme“ nad pivem a 
olympiádou. Setkání s Mirčou je opravdu zážitkem na celý život – hýří energií a srší vtipy. 
Popojedem autobusem a cestou na chatu chceme (Arnolt) zahrát bojovku – když teda neprší, je 
pěkná tma a máme vhodnou oběť. Lehce přiopilí vypouštíme Mirču vpřed. Ten však mazaně 
zastavuje a svačí. Ale jinak se bojovka vydařila, všichni jsme jak prasata, Arnoldovi jsem vyrazil 
zuby a on mi skoro prokousl kloub na palci. Na chatě jsme zaúkolovali Mirču, ten se nám na to 
však díky svým zvláštním zpomalovacím schopnostem zvysoka vyďoup. Takže topil Radek, já a 
Arnie jsme šli pro vodu a Mirča míchal s fazolema. Dali jsme večeři (fazole a buřty), popili 
vodečky a vyrovnali peníze. Dneska jsme ušli necelých 27 km.Teď plánujeme zítřek. Jdeme spát 
těsně po desáté.  
 
Den Třetí – Nahoru dolů 
Ráno je pro nás jako vždy naprosto kritickým okamžikem. Nikomu se nechce vstávat, jenom 
Mirčovi je šílená zima – nahoře je asi o fous chladněji (aspoň to teda Mirča vehementně tvrdí, i 
když  to odporuje všem základům termiky). Děláme snídani a všichni už jsou ready to go, zatímco 
Mirča stále v klidu a pohodě snídá, balí atd. Ještě před odchodem spácháme samospoušť s chatou. 
Dopouštím se trestuhodného činu, zapomněl jsem vrcholové Dukly – vracím se pro ně.  
Je pěkná zima, jdeme v čepici a v rukavicích, ale po zmrzlých cestách se jde velmi příjemně. Po 
modré vyjdeme pod Solnou horu a dáváme se po žluté směrem k Heřmanicům. Mirča žene jako 
blázen vpřed. Po cestě potkáváme zbytky sněhu, tady jsem si myslel, že budu lyžovat. Na rozcestí 
„Hraniční cesta“ pokračujeme dál po žluté směrem na Petrovy boudy. Čeká nás pěknej sešup dolů, 
na běžkách (já) ani s traktorem (Radek) bych to jet fakt nechtěl. Arnie upřesňuje víkendovou 
rekreaci s Danuškou. Smrkové monokultury aspoň na chvíli zpestří výchozy břidlic – fotíme se a 
obdivujeme vrásnění. Na Větrné hoře se fotíme na skalách a morálka mužstva klesá, když jsem jim 
prozradil a ukázal hlavní cíle dnešního dne. Scházíme na zničené Petrovy boudy(zastávka Bus) 
(vlek a sjezdovka v havarijním stavu). V přístřešku popíjíme horkého čaje a vyrážíme vzhůru po 
zelené na Biskupskou kupu. Radek s Mirčou se z pro mě nepochopitelných důvodů vydávají 
sprintovat do největšího kopce – Mirča vyhrál. U hned velkého hraničního kamene následuje akce 
„Disko – to nikdy nejíš sám“ aneb Radkovi skoro vrcholové tatranky. Za chvilku jsme dorazili 
k rozhledně – vzorně opravená, v noci nasvícená a momentálně zamčená – Franz Josef Warte 
Turm. Příslušník polské hraniční stráže mě legitimuje. Po překonání jazykové bariéry se vše vyřeší. 
Šíleným sešupem se bukovým lesem po zelené se dostáváme až k Mnichovu kameni – to byl pro 
mě a Mirču vrchol sestupu (resp. skoro horolezecký výstup). Scházíme přes kostel sv. Rocha do 
Zlatých Hor. Město silně poznamenané komunistickou výstavbou a křižovatkou silnic nás nijak 
neoslovilo. Náměstí je jen širší ulice, nechápu, jak to může být městská památková rezervace (i 
když je tam pár fakt pěkných domů). V budově muzea navštěvuji plně vybavené infocentrum a 
kupuji pohled. Klasickou postavičkou je zlatokop v kroji sedící u pulitru Holby – fakt to byl 



úžasnej týpek, přesně tak jsem si představoval zlatokopa. Město je známé svými nalezišti zlata 
(dnes už jen turistická atrakce, stejně jako měděné štoly) a léčebnou pro děti s alergií (ve štolách). 
Pozn.: Radkovi se líbí autobusák. U konzumu poobědváme a nakupujeme lahváče, aby Mirča tolik 
nehnal. Po modré jdeme na Edelštejn (pěkně hnusná zřícenina – rozhodně doporučuji jít ze Zl.H. 
po žluté ke kostelu sv. Marie pomocné – určitě stojí za to). U bývalé kaple sv. Anny (přístřešek) se 
náš tým rozdvojuje. Arnolt a Radek směle a stoupají přímo na Příčný vrch – náš hlavní cíl, nejvyšší 
hora Zlatohorské vrchoviny. Já s Mirčou se vydáváme na Výrův kámen. Odměnou nám je 
překrásný a daleký výhled a taky docela fajn šutr. Cestou nahoru ještě míjíme zavřenou štolu. 
V rámci urychlení volíme cestu přímo vzhůru. Nahoře už jdeme po velkých, krásně umrzlých 
flekách sněhu. Radka s Arnoldem najdeme nahoře na rozcestí u velké kaluže – Radek říká, že to je 
půl metru hluboké jezírko. Asi to musí vědět, protože spáchal osobní hygienu. Oba také navazují 
kontakt s párečkem horolezců. Již po téměř souvislé sněhové pokrývce (na hřebenové cestě) 
pokračujeme až k vrcholu, který je ovšem neznačený. Příčný vrch i se svými 974 výškovými metry 
je pokořen. Pokračujeme po skoro hřebenové cestě asi 1 km až k Hornickým skalám. Radek sice 
musel vylézt na strom, abychom zjistili, kde vlastně jsou, ale jinak super. Dávám tradiční 
vrcholové Dukly, Radek si hraje na kamzíka. Je odsud docela pěkný výhled. Zatáhlo se a je docela 
zima. Po cestách valíme dolů na sedlo mezi Heřmanicemi a Zlatými horami (Heřmanice, hřeben – 
Bus). Po pláních stoupáme nahoru k lesu (po zelené). Jedinečný panorama skvěle doplňují 
zasněžené Jeseníky (Praděd, Petráky, Máj..) a bílý hřeben Orlíku. Nahoře jsou opět typické hlady 
břidlice. Mirča si najde krásný kousek vrstevnaté zvrásněné břidlice. Arnie toho má plný zuby, 
zůstává trochu pozadu.Výjimečně se vracíme na chatu včas. Dneska nám to zase dalo kolem těch 
27 km. 
 
Teď je na řadě Mirča, aby napsal něco do deníku, protože mě už to nebaví: 
Když jsme se všichni shromáždili uvnitř boudy, tak jsem zatopili a začali rádoby kolektivně vařit a 
klohnit. Vzhledem tomu, že množství našich potravin značně převyšovalo náš počet, tak jsme 
vařili, co to šlo. Naše první zkušenosti s vařením špaget ve stísněných prostorách (fakt blbý kamna 
na vaření) dohnaly Arnolda k pokusům o rozkousnutí mocných svazků slepených, nedovařených 
špaget. Kromě toho si Radek, na rozdíl od nás, pochutnal na husté škrobové kaši s posledními 
zbytky špaget. Pak jsem si všichni kromě Arnolda (ten teď abstinuje –ale jenom pivo, protože si 
s námi pak s chutí dal Paprovu vodečku) dali jedno pivko. Pak jsem šel já (Mirča) a Radek pro 
vodu (nebo spíš Radek a já. To jsem ještě nevěděl, kde se nalézá zdroj naší vody). Radek si myslel, 
že to ví – moc daleko jsme si ani nezašli. Nevím, jak dlouho nám znovunalezení vody trvalo, ale 
dřív než vodu jsme našli signál. A tak jsme si vybrali esemesky. Když jsme se vrátili s vodou, 
znovu jsme odešli ve snaze na ně odpovědět a hlavně najít zas nějaký signál na jejich odeslání. 
Arnolt mezitím usnul. Pak už jsme jenom popíjeli čaj a občas něco přikousli. Šli jsme spát po půl 
dvanácté. 
 
Den Čtvrtý – Ať mír dál zůstává s touto krajinou 
Dnešní výlet zapisuje Radek: 
Přestože nám do chatičky svítilo slunce a venku bylo naprosto super počasí, moc nás to 
neurychlilo. Mirčovi bylo tak normálně zima (dnes to prý bylo spacákem). Udělali jsme si úplně  
skvělou snídani: kafíčko, chleba s marmeládou nebo vajíčkem. Arnýho zavolala příroda (pud 
rozmnožovací) a tak nás upustil. Ještě jsme se rozloučili a dnešní procházka mohla začít.  
Dneska bylo celý den úplně nechutně hezky. Po prvních kilometrech lesem nás uvítal naprosto 
super pohled na skoro polednem osvícené louky. Chvíli jsme se rozplývali nad ledovými útvary 
pod polopřírodním vysokotlakým pramenem. Netrvalo dlouho a mohli jsme obdivovat krásnou 

lidovou architekturu v Heřmanicích. Domky křesťanské , židovské  a méně časté 

jehovistické . Vesnice byla fakt pěkná (až na pár klasických výjimek). Nakoupili jsme si 
proviant (noviny, pivo, chléb a rohlíky) a mohli jsme vyrazit za naším primárních cílem – velehrad 
Cobberstein (Kobrštejn). Takže z Heřmanic jsme šli kus po zelených principech (Aleš), přičemž to 
byla cesta strašně pohodová. Žádné velké kopce, pěkně po loukách, semo tamo nějaký ten les. 



S napětím jsme očekávali, jak se nám zjeví náš cíl. Tu stalo se. Z moře smrků vyčuhovala obrovská 
věž (lehce pobouraná, samozřejmě bez střechy, ale obrovská – dominanta kraje (poznámka 
kartografů)). Nad Horním Údolím na rozcestníku zelené a modré, takové pěkné sedýlko 
(mimochodem pod ním v údolí byl krásný kamenný gotický kostel), potkáváme dnes první a 
předposlední turisty. Ty poslední jsme potkali v zápětí, byli na kolech. Jedni ani druzí nebyli moc 
mluvní, tak jsme pokračovali dál. S vidinou hradu před sebou se šlo mnohem lépe. Poté co jsme 
sešli ze sedla (po asfaltce bez značení), jsme překonávali divoký brod řeky Černé Opavy. Kameny 
byly docela slušně zledovatělé, a tak nám to dalo dost snažení, abychom se dostali na druhou 
stranu suší. Ještě před závěrečnou etapou výstupu na hrad jsme shlédli závody haluzáckých Tater 
(byla teda jenom jedna, ale fakt závodila). Výstup mohl začít. Čekalo nás 1,2km „průměrného 
stoupání“ 50% (no možná tolik ne, ale bylo to fakt mazec) – jinými slovy „haluz jako prase“. 
Nahoře nás čekal pěkný podvod. Z mohutné zdi tu byl jen kus zdi, pár hromad kamení a příkop – 
prostě kiks. Ovšem rozhled ze skal před hradbami byl The Best. Po zdolání lehčích úskalí na skále 
jsme tam někteří trochu kamzičili, jiní v klidu jedli a fotili. Samozřejmě co nám mohlo ulítnout, tak 
nám ulítlo, takže jsme si užili i trochu akrobacie při sbírání odpadků. Naplánovali jsme cestu dál 
(až domů off-road). Než jsme odešli přečetli jsme si o některých zajímavých pervezitách 
posledního hradního pána. Vyrážíme. Samozřejmě jsme nešli po sešupu dolů, ale naplánovali jsme 
takovou pohodovou cestu dolů přes sedlo, les a kol potoka. Až k tomu potoku (Zámecký) se šlo 
dost pěkně, ale celkem nuda. Mirča nabral vodu z pangejtu, aby bylo co pít a razilo se mimo cestu, 
jen tak podél potoka. Rozhodně se to vyplatilo. Dalo to sice nějaké to přeskakování kořenů nebo 
přes řeku tam a zase zpět, ale ta kouzelná zákoutí, ty byly. Když jsme se dostali znovu na potok 
křižující červenou asfaltku (nezúčastněným jistě dojde, že ta asfaltka nebyla červená, ale vedla po 
ní červená). Šli jsme po ní cca 100m. Zkonzultovali jsme s mapou, že musíme tak nějak zhruba 
severo-jiho-severně skrz řeku a les, abychom se dostali na super louky nad Heřmanicemi. 
K tomuto účelu (tedy projdutí skrz  řeku) jsme nalezli, chodě (?) podle řeky, spadlý strom ležící 
přes řeku. Ideální lávka. Tedy ideálnější byla hned za první zatáčkou, ale nás to celkem nevzrušilo. 
Po nějakém tom kilometru lesem jsme se dostali na ty boží louky. Jakožto (Stejně jako) celý den i 
v toto pozdní odpoledne svítilo slunce, a tak jsme křižovali louky podél lesů, chtějíce (?chca?) si 
užít jarního slunka. Strašně se nám tu líbí! Pozorujeme srny a tak nějak určujeme další cíle: 
kaplička a záhadná jeskyně nad Heřmanicemi. Bereme to přímo skrz louky směr kaplička. S tím 
jak překračujeme asfaltku, překonáváme i hranici CHKO Jeseníky. Ke kapličce to není daleko. 
Lehce očíhneme kapličku, Mirča zkonstatuje, že silikonem těsněné dveře jsou dost zprzněné a my 
s Álou, že ta naházka (stará 3 léta a už opadává) nestojí také za nic. Jeskyně byla zase jen hloupý 
žert kartografů. Nachází se totiž v už dávno odtěžené části skály, přibližně tam, kde je dnešní 
kamenolom. Aber čas tlačí, takže jestli chceme stihnout západ slunka z protějšího kopce, tak 
musíme jít. Závěrečný výstup je už docela v pohodě. Po těch loukách to chodí do kopce docela 
samo. Jen se lehce pozastavujeme nad nějakými valentýnky, kteří neváhají vyjet autem až úplně 
kam se dá, aby to měli na tu jejich chůzi jen 50 metrů. Nahoře se otáčíme a pozorujeme západ 
slunka. Než zajdeme do lesa, naposledy se rozloučíme s krajem a každý si ještě říká, že se sem 
musí jednou vrátit. (Cyklostezky jsou tu dost vychytaný) Pak už jen známá cesta trans les, neben 
Slaz Berg a jsme zase v chatičce. Tentokrát to nebylo tolik kilometrů, ale 25 jich bylo určitě, možná i 
o chloupek víc.  
Tak tohle už zase píšu já – Aleš, Vinetou,… jak kdo chce. Na dnešní večer byl stanoven zcela 
jednoznačný cíl: projíst se zásobami. Celý den jsem dopřávali svým žaludkům jen pramálo 
potravy, takže se jen celý třesem na pořádný gáblík. Jako první chod tu máme slavnou Brněnskou 
rajskou polévku s celým pytlem kolínek. No to vám byla bašta… ale měli jsme fakt hlad, takže 
jsme to do sebe naházeli. Nastalo ticho. Všichni se tak pěkně uvelebili, Radek začal dopisovat 
deník a já jsem připravoval další chod – rýže s tradiční vepřovkou. Nebylo to špatný, ale nějak to 
smrdělo málem (i když pytlík rýže na jednoho…). Dáváme pivečko, našeho lahvoňka z Heřmanic 
vládne tu klid a mír (stejně jako v celé téhle krajině). Topíme jako o závod, svíčky už jsme dávno 
sfoukli. Z toho tepla nám nějak vyhládlo, tak se jen tak lehounce dojídáme. Klíží se mi už nějak oči, 
takže to prostě zapíchnu, Kluci chtěli držet stráž u kamen celou noc, ale pak se jim to nějak 



vymklo. Ráno musíme vstávat v 5:45, abychom to všechno stihli uklidit. V 8 ráno už musíme být 
na pochodu k Albrechticím…. 
 
Den Pátý - návrat 
Ranní vstávání není zas až tak hrozná věc, když se člověk prostě zvedne a začne rychle něco dělat. 
Přesně tak jsem to provedli i my. Ještě před rozbřeskem už jsme byli na nohou a snídali, balili se a 
pokoušeli se nějak uklidit a zvelebit (nebo aspoň uvést do původního stavu) chatu a její okolí. 
Zatímco jsme s Mirčou (dneska byl dost narychlenej, na to kolik bylo) snídali, Radek balil a pak se 
to nějak prostřídalo. Mirča s Radkem pak vzorně umyli všechno nádobí, nadělali třísky a já jsem se 
pustil do vnitřku. Všechno jsem utřel a vytřel a … světe div se…přesně v osm (a pět minut) jsme 
měli batohy na zádech a scházeli dolů k Dlouhé Vodě a pak dál po silnici až do Albrechtic, kde 
jsem úspěšně vyhledali pana Ing. Rollera. Klíče jsme se slovy díků předali paní domácí a už jsme 
pelášili na vlak. Ještě jsme se stavili na náměstí nakoupit a udělali jsme si na jedné pěkné lavičce 
docela fajn mejdan. V 11:35 přijel již několikrát zmiňovaný mezinárodní spěšňák. Vlaky snad 
dneska jezdili ještě pomaleji než kdy jindy, zkrátka to byla úmorná cesta. Za zmínku snad jen stojí 
krásný spor o číselných údajích na vagónech, kde jsme všichni tři prokázali naše analytické a 
logické schopnosti (ale to už tady jednou bylo ). Do Žamberka jsme kolem půl čtvrté. Tradiční 
zakončení akce se konalo jako vždy v osm u Kance. Tentokrát jsme to navíc zkombinovali i s 
menším třídním srazem. Celkově měla akce nebývalý úspěch.  
 

Radek: „Tak jestli budou všechny zkouškový jako tohle, tak je to pohoda“ 
 

Sepsal Aleš, Mirča & Radek 


