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Jeseníky 17. –19. 9. 2002 
 
Už to nějaký ten pátek bude, co jsme naposledy byli na nějakém tom přechodíku. Poslední akcí 
byla orlickohorská kachna, kde s šlo doslova až do roztrhaní těla. A tak jsme si všichni udělali 
koncem září aspoň trochu času a vyrazili jsme na naše druhé nejvyšší hory…vzhůru do divokých, 
lesnatých i holých, ale hlavně mokrých Jeseníků… Ještě by se slušelo zmínit členy 
výpravy:Nádražák, Král Miroslav, moje maličkost – Vinetou a Hovora. Papr, hlavní organizační 
jednotka, se podrobuje zbytečným ortopedickým vyšetřením (čehož později velmi lituje) a Arnolt 
kdesi toká.  
 
Den První  
Hovorovi, jako nováčkovi,  připadla čest či povinnost psát deník: V 6.45 vyrážíme autobusem ze 
Žamberka a po kratší přestávce vyplněné překvapivě marným sháněním nezbytných potravin 
pokračujeme vlakem z Letohradu do Hanušovic. Nevalnou návaznost jízdních řádů kompenzujue 
teplo, jídlo a pití (prý pěkně hnusný) nabízené místním nádražním pajzlem. Další cestu do 
Šumperka obzvláštňuje náhradní autobusová přeprava a cesta vzducholodí starší než Radkova 
motorka. V Šumperku se s Radkem marně snažíme prosadit pokračování dopravním prostředkem 
a tak dochází k dalším katastrofálním následkům matčiny ranní cenzury – nemám pláštěnku. 
Jdeme po červené asfaltce až ke kamenolomu v Krásném. Radek s Alešem zkouší ponča, ale jsou 
víc spocený než mokrý. Jeseníky nás vítají – v mírném dešti zdoláváme prvním stoupání (kóta 
772mnm), o kterém i zkušení ostřílení horalové prohlašují, že na rozejdutí to přinejmenším stačí. 
Svlíkáme se. Kluci úspěšně močí (už v Šumperku) Následuje skála s kozí pěšinkou , krásnou dírou, 
seznamování s Alešovou zrcadlovkou. V rámci zocelení lezeme s Radkem v krosnách, žerem a 
obdivujeme se Díře. Na Kamenec, nejvyšší vrchol Hanušovické pahorkatiny – 952mnm, razí jen 
Aleš s Mirčou, my zařizujeme občerstvení na 2km vzdálené Hvězdě.  
A teď malá vsuvka v podaní Vinetua…. Zatímco se ty dva v pokoji spouštějí z kopce, my statečně 
stoupáme na nejvyšší vrchol Hanušovické vrchoviny – Kamenný Vrch. 1,5km stálo opravdu za to. 
Monumentální skalnatý vrchol z fylitu prorostlý křemenem. Dáváme vrcholové foto, 



vychutnáváme pocit „Na Vrcholu“. Určitě stojí za návštěvu, třeba jen pro zápis do vrcholové 
knížky. Ostrým sestupem scházíme „Nad Říjiště“Jsme úplně promočení. Na Hvězdě konečně zase 
najdem náš tým – žroucí a čtoucí noviny.  
Vracím slovo resp. Prospisku Hovorovi… Byla mlha! Vyhnáni zimou…(po zelené a trochu nudné 
asfaltce) Na Krtinci – jen skála – posloucháme Radkovy zážitky se stolicí a Aleš nás fotí. 
Následující 2 km uběhnou asi 3x rychleji. V motorestu Skřítek se pije píše. Mirča začal s pivem, 
protože [pi:tčaje] nerentabilní.  
Zlatého hřebu dne se chápe Nádražák se svým nerozlučtitelným kódem, ale  ještě předtím větička z úst 
Vinetuových… Značně posilnění zlatým mokem z Krušovic se loučíme s 4D skřítkem a zatím 
s úsměvem nabíráme kurs:  Hore Kopcom. Po 0,5 km nás ovšem přešel humor.  
Prosím potlesk, Radek je tu… Tak tam jak je (M+A) přešel ten humor, tam se naše výprava rozdělila. 
Tedy ne že by oni šli jinak, jenom oni šli až moc rychle. Bylo stále takové supr horské počásko, 
které se polehku zhoršovalo s tím, jak se polehku stmívalo (stále nám zbývalo cca 5 km).Znovu 
jsme se potkali až na mramorových skalách. Prý to bylo, tedy to co se v té mlze dalo jen tušit, supr, 
vléval do nás optimismus Mirča. Pak už jsme pokračovali po krásných náhorních  planinách 
s uměle vysazovanými klečemi. Téměř za tmy jsme došli k rozcestníku Jelení studánka. “Tak tady 
by někde byla ta chata.“ Nikdo z nás si ani nechtěl představit, že by nějakým způsobem  vzala za 
své. Tak jsme se znovu rozdělili doufaje v chaty nalezení! Nestačili jsme s Mirčou ujít ani 20 kroků 
z 500 a někdo zařval: Tady je! Tak jsme s Mirčou zařvali pro jistotu, že máme lepší, ale frčeli zpět 
k nim. Mysleje, že je chata zamčená, jsme byli pěkně v prdeli. Naštěstí to jen tak vypadalo, takže 
jsme se ubytovali. Bylo to tam docela supr, travertinová dlažba, no proste luxus. Po lehkých 
polemikách, jestli pálit oheň či vařičovat, jsme raději využili turistické propanbutanové nářadí. 
Nedržíce se návodu, jsme kolínka vařili tak zhruba ve stejném množství vody v poměru ke 
kolínkům. Vznikla těžko definovatelná vybledlá sračka mající vlastnosti lepidla. Jediné, co z toho 
bylo cítit, byl škrob. No a zatímco se ohřívalo lečo, měli jsme to sežrat. To jsem z části udělal jenom 
já, Zbytek, i ten můj, se ráno ekologicky zlikvidoval. No ani to lečo nebylo nijak ideální, takže jsme 
fšichni radši zalezli do spacáků a šli chrápat.  
 
Den druhý 
Hovora opět píše dějiny naší výpravy… Ráno poznamenané mým nováčkovstvím se klukům muselo 
líbit. Nedovařená dršťkovka a teplej čaj sklidili zcela rozdílný ohlas než včerejší škrobové hody. Po 
mytí nádobí v Jelení studánce mě Aleš naučil lyžařský trik na ohřívání rukou. Prvním problémem 
se ukázal být návrat do mokrého oblečení, za zmínku stojí určitě Mirčovy děravý boty. Před 
desátou jsme nastoupili na červenou směr Praděd. Nálada byla určitě poznamenaná – včera jsem 
koupil slivovici + počasím: mlha, vítr, zima. Potkáváme první lidi! Až na Ovčárně se nám  otvírá 
první panoramátko. Petráky jsou zatarasený jako vojenská zóna. Po asfaltce mezi túúristama na 
nejvyšší horu Jeseníků. Na Pradědu – 1492mnm -  ani není co fotit. Jíme a pijeme – načínáme 
slivovici. V hospě (pivo 25,-) na nás )ne všechny) doléhá přičiněním tepla, jídla a pití spavá nálada. 
Zaznívají první návrhy na změnu plánu. Pohledy ani omalovánky ze Země Děda Praděda tu 
nemají – zlatej zimní bufík. Se zjištěním, že žádný problém nemáme (narozdíl od servírky) a ani se 
sčítání pod sebe nemůže překazit úspěch naší akce se spolu s mnoha otazníky vydáváme dál. Na 
Švýcárnu, kam jsme se prodrali zájezdem něměckých důchodců, o které by snad jinak ani nebylo 
co psát, nám byl dopřán 1. „horský“ výhled. Povzbuzeni občasným sluncem pokračujeme po 
červené a fotíme se s družnou kočkou – debilem, tedy kocourem. Cesta po rozpadlých haťových 
chodnících je úplně bajo a z dalekých výhledů nám jdou oči kolem.  PŘÍŠTĚ UŽ TAKHLE 
NEPŘEBÍHÁME!!! Mirča (boty ho serou) dělá poslední fotku – 1. za pěkného počasí a Alešoj 
odešel foťák do věčných lovišť. Poslední foooťa je ale klenot – Duchové.  Před Červenohorským 
sedlem navrhuje Radek, věrný tradici 1. periody, nocleh na trámech dřevěné chatky. Ještě blíž ČS 
vyhlíží Radek s Mičou autobus a my nakupujeme pohledy taky omalovánky pro Veju. Vytahuju 
poslední Flint a podávám ho Mirčoj. 
 

Sepsal Aleš, Hovora & Radek 


