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Jeseníky (Sokolí Důl) 10.-15.2. 2004 
 
Intro 
Za dlouhých zimních večerů, když jsme seděli u Kance a popíjeli tradiční žamberskou třináctku, 
probírali se starými fotografiemi a vzpomínali, se zrodil v Nádražákově palici překvapivě geniální 
nápad - zopakovat senzační zakončení semestru z předloňského roku. Opět se mělo vyjet do 
nějakého bohem zapomenutého kraje a na pár dní si užívat ticha lesa a praskání ohně v krmelci 
(maximálně chatce). Radek si to vzal na starost, jenže jako organizační jednotka naprosto selhal, 
takže nám zachraňoval kůži Papr - přeci jen je to skaut :-). Máme domluvenou luxusní chajdu 
někde v lesích nad Vrbnem - strejda lesák zapracoval. Aby to ale mělo aspoň nějaký koeficient 
akceschopnosti, tak s sebou berem běžky. A jsme to my (Radek, Papr, Aleš), kteří to pojali čistě 
expedičně...  
 
Den První - 10.2.2004 
4:50 je sraz u silnic, Tajbr dorazil v 4:56 - tradičně. V 5:14 nastupujem do motoráku a ujíždíme směr 
Jeseník. Musíme učinit závažné rozhodnutí - vystoupit na Ramzové a risknout větrnou 
hřebenovku Jeseníků, anebo jít z Jeseníku "zadní" cestou. V Hanuškách máme 3/4 hoďky pauzu, 
dáváme párek k snídani, Radek i pivo. Je jasno, vítr nefouká, jen Šerák se halí do černých mraků. 
Pokračujem do Jeseníku, kde je ovšem málo sněhu, takže pěkně s běžkama v rukou stoupáme po 
M na Zlatý Chlum. Cestou vidíme několik menších stád srn, jinak nic moc zajímavého, snad jen 



poznámka, že nevím, jak tady ty běžkaři jezděj dolů. Zlatý Chlum nás docela příjemně překvapil, 
je tu pěkná rozhledna a nějaká bouda, obě zavřené. Srdce ekologa zaplesalo, nalézají se zde koše 
na třídění odpadu, Papr prdí blahem. Za úplného azúra s běžkama na batozích pokračujeme po Č 
lesem na Bílé Skály (žádný skály tam nejsou). Konečně nasazujeme běžky a "uháníme" vpřed bílou 
stopou. Sem tam nějaký ten šutr nebo kořen, jinak vpoho. Na Chlapeckých kamenech se všichni 
vymlátíme a Radkoj se podařilo zlomit hůlku. Obhlížíme fakt suprový obr šutrák, nebo spíš 
dobrou skalku. No nic, vedu výpravu dál jako jednoručák. Za chvíli potkáváme první turisty - 
dokonce běžkaři, společně si hudrujem do noty. Poslední sjezd na Rejvíz to zouváme, je to jedno 
velký kamenný koryto. Po silnici dojdem na Rejvíz, začíná sněžit. Hospoda z časových důvodů 
(13h) padá, ale Mechové jezírko si ujít nenecháme. Je to trošku šutrojízda, ale závěr po haťovém 
chodníku je jedinečným běžkařským zážitkem. Mechové jezírko je zamrzlý, takže prostě musíme 
věřit, že tam je. Pěkně se mračí, ale tady nefouká, takže dáváme pauzičku a obědváme. Po 
důkladném posilnění vyrážíme zpět k Rejvízu a odtud po Ž směr "Pásmo Orlíka". Cestu nám 
znepříjemňují kořeny, ale pak nám docela prima asfaltka s na poměry úžasnou stopou spravila 
náladu. Radek se učí klouzat. U Bublavého pramene (fakt tam bublá nějakej plyn) nám ale Ž 
neudělala radost a stáčí se kamenitým korytem do kopce. Po čase to vzdáváme a sundáváme 
běžky a po konzultaci s mapou se opět přezouváme. Za chvíli se ale terén změnil - další 2km to 
byla docela fajn cesta. Před vrchem Kazatelny nás upoutaly kamenné lavice (kvádry místy až 
poklicovitého tvaru) podél cesty 3 - 8m vysoké tvořené kvarcitem. Na Kazatelnách je docela 
kvalitní čína, hustě sněží a docela funí. Cesta se ostře stáčí doleva a "suťoviskem" padá do údolí 
Černé Opavy. Nechápu, jak to může být značená lyžařská cesta - možná spíš skokanský můstek. 
Dole nás čeká luxusní přechod potoka - zvlášť v Paprově podání. Jsme na Opavské cestě (trošku 
prohrnutá, ale momentálně přepychová lyžařská magistrála). Už se ale nepřezouváme, je pozdě, 
skoro čas najít tábořiště. Cestou omrkneme Ruský hřbitov - pozůstatky německého zajateckého 
tábora z II. sv. války. Na velikém rozcestí s cyklo Z a pěknou boudou (Opavská chata) 
postupujeme dál po Ž docela kvalitně hlubokým sněhem a pěkně do kopečka. Všude je spousta 
vody (Radek jde radši vodou než do půl lýtek ve sněhu) a stále sněží. Konečně jsme zpátky na 
cyklo Z a táboříme. Rozcestí "Pásmo Orlíka" už nebude daleko. Uvelebíme se pod pár pěknýma 
smrkama, stavíme stan, vaříme vodu a Radek si rozdělává svůj intimní ohníček. Opíkáme klobásy 
a dáme si je s bramborovou kaší - až za ušima se oblizujem. Spaní ve třech v mým stanu pro dva 
nic moc, Papr se furt mačká a Radek se rozvaluje, ale nakonec jsme se nějak vyspali - teoreticky až 
12 hodin. Ušli a uběžkovali jsme 21km.  
 
Den Druhý - 11.2. 2004 
Ráno jsme si (Papr) o hoďku posunuli budíček a za 1,5hod jsme ready to go (tedy v 8:45) nový den 
nás uvítal ještě novějším sněhem a kvalitní vánicí. (Aleš)  
Celkem toho sněhu bylo kolem 30cm. Pustili sme se na běžkách dál po Ž do kopce až pod Orlík a 
kus s kopce k Pásmu Orlíka. Tady sme přehodili výhybku na zelenou, asi 0,5km ostře vystoupali a 
sjeli dolů přes závěje. No závěje, ony místy byly ve výšce 2m nad cestou a nikdo nespad. A jeli sme 
vánicí kolem zaparkovanýho auta, asi až do další oblevy. Dlouhej traverz do kopce až sme začli 
sjíždět. Mě zklamaly šupiny a nalepil se mi sníh, takže mi kluci ujížděli. Nakonec na mě ale počkali 
u nějakejch výtečnejch skal (tou dobou už druhejch), kde sem si přemazal tím žlutým sráčem i 
šupiny a konečně začal klukům stačit. Ještě že tak, neboť pak přišel nejlepší sjezd až k silnici. Po ní 
ještě asi 1km než sme běžky u odbočky k Mnichovu sundali a do Vrbna už došli pěšky (od 
tábořiště asi 12km). Minuli sme bar, zavřenou pivnici až se Radek přeptal a paní nás nasměrovala 
do Bistra. Boršč a výbornej Katův šleh (my měli tradiční guláš) s pifkem mě nasytily. Taky sme 
kontaktovali pana revírníka a někdy před 13.00 vyrazili po M do kopce. A v běžkovejch botách 
2,5km až před Ostrý. Po vrchu to chvíli jelo, ale při sjezdu došlo na šutry a zase v botech. Pěknej 
držkopád při němž sem jednou líbal matičku zem. Nad Spáleným sme vyměnili boty a lesem (i 
když po M, tak slalomem mezi stromama) sme sešli dolů a po silnici na hlavní a do vedlejšího 
údolí Ptáčník - asi 4km po silnici až k panu revírnímu. (Papr)  
Pan revírník byl dokonalý santusák. Uvítal nás slovy: "No moc radost z vás nemám!" a poradu 
(resp. ponaučení o chování na chatě) jsme měli v kotelně. Poté co nám polonesrozumitelně 



vysvětlil, co se bude dít, nás vyšoupl ven a odjel pryč. Tak nějak jsme pochopili, že máme jít dolů. 
Dole jsme potkali dalšího hyperlogického lesáka, který nás odvážel škodovkou 120, pročež 
konstatoval, že by bylo lepší, kdyby vzal ARO a mohl nás odvést až tam, no to je jedno. Vyložil nás 
a nás mělo podle jeho slov čekat 2 km. Nakonec z toho bylo těch kilometrů alespoň 5. Cestou 
(údolím potoka po zasněžené asfaltce) jsme potkali celkem neplaché srnky. Bůhví, jestli neměli 
vzteklinu. Proto (nebo spíš protože jsme byli tak unavení a hladoví po chatě) jsme je nechali být a 
pokračovali vzhůru. Už jsme byli skoro dost nasraní, ale nakonec jsme tam přeci jenom dorazili. 
Chatička celkem luxusní; kuchyň + jídelna + ložnice, krásná kachlová kamna -> prostě pohoda. No 
a do večera jsme si zatopili, pojedli a hlavně popili, když jsme vypili toho pulčara rumu a tu 
Paprovu vodku, dalo se jít spát.  
 
Den Třetí - 12.2. 2004 
Ráno jsme vstávali už v 7:30, nicméně dostaje SMS od Mirčů jsme museli valit do Vrbna. Šli jsme 
přes hřeben Sokolích skal. Nutno konstatovat, že ještě že jsme včera nepokoušeli jít opačným 
směrem a hledat chatu, poněvadž bychom zcela jistě bloudili. Do Vrbna jsme došli tak před 
11.hod, takže cesta dolů přes hřeben je zhruba na 2 hodiny. Dole jsme se pokoušeli najít Michala, 
načež nám došlo, že nepřijede v 10.00 ale ve 22.00. Tak aspoň přijeli Mirčus s Arnoldem. Nuže 
jsme se šli posilnit do Bistra. Při posilňovaní jsme si dohodli další postup, došli jsme pro nutný 
proviant (25 lahvounků, 2x1/2l rumu, chleba,�) A mohli jsme vyrazit na chatu. Já, Arnold a Aleš 
jsme jeli autem do Spálenýho a na konečný jsme nechali auto a šli s většinou zásob údolím a Papr s 
Mirčou šli přes hřeben. Nakonec to vyšlo téměř na stejno. Na chatě jsme byli jen o chvíli dřív. 
(Radek)  
Tak jsme se zabydlili, trochu něco pojedli a zatímco tu ostatní vegetili, jsme vyrazili s Paprem na 
menší obchůzku okolí na běžkách. Našli jsme senza traverz ze Sokolího dolu a docela pěkně jsme 
se projeli. Mirčus připravil k večeři lečo s rejží, tak jsme to zdlábli. Arnold vyměk, Mirčus radši ani 
nemluví, a tak jsme se my, zdravé jádro, vydali v 19h pěkně potmě do Vrbna Břízinoj naproti. 
Prdel jsme měli pěkně staženou, měsíc asi zaspal, takže to byl docela Papr-Bobřík. Je však nutno 
podotknout, že chůze ztemnělými hvozdy má i své kouzlo - řekněme jisté poetično. Do Vrbna jsme 
dorazili v 8.45 a Břízin samozřejmě nikde. Měl zavolat, jenže se na to vybod, takže jsme si čistě pro 
jistotu sedli na 1 Radegasta a čekáme na poslední vlak. Čekání na vlak jsme si dokonce museli 
zpříjemnit 20 kliky na nádražní dlažbě. Břízin je tu, konečně ho můžem pořádně sprdnout a taky 
začít řádně buzerovat. Nahoru šlapem ve vysokém tempu, je čerstvej, tak ať maká. S Radkem ho 
neustále popoháníme plamenným bičem našeho kibicování. V 0:30 jsme na chatě a urychleně 
zaleháme a úkolujeme zbytek skupiny - ráno zatopí, dělají snídani, prostě nám budou sloužit.  
 
Den Čtvrtý - 13.2. 2004 
Ráno 5:30 je děsný, Arnie vstává a zatápí postupně následují další a poslední přirozeně já. Arnie 
poctivě slouží, takže to vlastně je docela vpoho. Už včera jsme vymysleli mystifikaci s odjezdem 
autobusu, takže vyrážíme už v 7:10. Tempo je pozvolné, jen Arnolt žene kupředu a já jdu skoro se 
zavřenýma očima. Konečně jsme ve Vrbně a jdeme na kafe do našeho oblíbeného bistra. Je to 
trošku ve spěchu, Radek se pěkně spálil. Autobus ale stíháme a míříme do Karlovy Studánky, ale 
nějak jsme to neodhadli, takže jsme vyjeli až na Hvězdu, kde jsem si po tuhém boji leností prosadil 
opětovný sestup do KS. Obdivujeme tryskající pramen (fontánu), který vytvořil 5m vysoký ledový 
kužel a serval z okolních stromů větve. Procházíme lázeňským místem (KS) a po silnici na Vidly 
následujeme Ž podél Bílé Opavy. Konečně se odpojujem ze silnice a společně s M stoupáme podél 
říčky. Stopa je zatím prošlápnutá, údolí celkem normální, nic zas až tak super. Jsme na rozcestí Ž a 
M a začíná to být konečně zajímavé. Ž je neprošlápnutá, takže se brodíme v 0,5-1m sněhu. Údolí 
zdivočelo, cestu si razíme v strmých březích, sem tam přes nějaký totálně zachumelený mostek. Je 
to pěknej boj s drsnou jesenickou přírodou, prostě totální outdoor. Cestou se strhne několik 
ďábelských bitek v metrových závějích , ale hlavně jsem se stal průkopníkem nového sportu - 
sjížděli jsme po zadku ty nejprudší svahy k potoku. Já byl lavinózní prvojezdec a za mnou můj 
věrný spolujezdec Nádražák. Pak se to trošku zvrhlo a sem tam jsme shodili i někoho dalšího, aby 
z toho taky něco měli. Obzvlášť Michal byl nádherná oběť. Sněhu přibývá, stromy nabývají 



typického jesenického charakteru a potok si razí cestu mezi skalama a balvanama. Obdivujeme 
závojový rampouchy (někteří je používají jako kyje) i jesenickou zimu. Množí se ale i zranění a 
také narůstá naše absolutní vlhkost. Arnold s Mirčusem a Paprem ale totálně nezvládají situaci a 
tak nějak zapomenou přejít potok [mimochodem po fakt super lávce, Michal dokonce (radši) 
brodil], takže to naši skautíci pěkně zvorali. Všichni jsme pěkně rozmáchaný, ale bylo to fakt 
super. Teď už jen zbývají 2km po prošlápnutý stopě k Ovčárně. Za zmínku snad stojí Arnoldovo 
napůl vyhozený koleno, Mirčusovo skuhrání a velká výzva pro mě a Radka v podobě výběhu 
černé sjezdovky. Ovčárna slouží asi jen vojsku, a tak jsme si sedli v nějaké jiné chatě (Sabinka) a 
hodinku čekáme při fazolačce a pivu na bus na Hvězdu a odtud do Vrbna. V 16:10 vyrážíme z 
Vrbna. Michal s Radkem volí alternativní cestu a s pomocí stopu nás o 1 hoďky předběhli - aspoň 
naštípali dříví. K večeři jsme si dali netradičně nerozvařené špagety a pak se začalo pít, 
panáčkovat a bujaře se hádat i diskutovat. (Aleš) 
Bližší popis situace připadá pochopitelně na mě, protože jsem jako jediný byl schopen vstřebat a 
zároveň udržet potřebné informace. Všechno začalo rumem. A Vodkou. Společnost se rozdělila na 
ty, co jsou předurčeni ke konzumaci slaniny a na zbytek. Takže jsem šel já a Arnie spát. Se sílícím 
vlivem alkoholu začala růst i síla hlasů jeho konzumentů. I přesto se Arniemu s pomocí mp3 
přehrávače podařilo usnout. Mně se usnout nepodařilo, a tak jsem chtě nechtě (chca nechca) 
vstřebával informace, které ze sebe společnost (dále jen konzumenti) vydávala. Většina informací 
(dále jen kecy) se týkala pochopitelně pouze otázky bytí a nebytí, pití a nepití a jiných existenčních 
problémů, které bylo třeba do rána vyřešit. Zajímavější události nastaly až ve chvíli, kdy se 
konzumenti dostali do další fáze opojení. Kecy nabraly charakter mnohem povrchnější a hlavním 
problémem bylo vymyslet správný systém obsazování míst respektive vyměňování si křesel. Když 
nebudeme zabíhat do detailů, tak hlavním kritériem byla doba sezení, množství zkonzumovaného 
alkoholu a jestli se jednalo o Papra nebo o běžného konzumenta. Kecy nahradily činy, jedli 
brambory a pili. Pak někdo přišel s nápadem probudit nás metodou vhození horkého bramboru 
do spacáku. I když brambory nedosáhly svého cíle, metoda zapracovala s účinkem stáda řvoucích 
konzumentů a probudila Arnieho a mě. Arnieho víc, protože skutečně spal. Já jsem se o to jen 
neúspěšně snažil a z bezpečnostních důvodů (abych nepřilákal pozornost konzumentů) jsem 
spánek alespoň předstíral :-). Pak přišla na řadu slanina a okurky. Arnie se na chvíli přidal ke 
konzumentům, nejspíš ze strachu o svoji unikátní placatku. Došla vodka a Papr byl ze spolku 
konzumentů vyloučen pro neplnění členských povinností. Po chvíli šel spát i Arnie a ze 
společnosti konzumentů zůstalo jen zdravé jádro. A teď přišla ta správná chvíle a Radkovi se 
podařilo asi na pátý pokus zavést kecy na téma Rusko! Tato vyčerpávající diskuse a její následky 
se mi vryly do paměti. Je neuvěřitelné, jak dlouho byli konzumenti schopni probírat stále stejnou 
věc. I tak se kecy stáčely na jiná témata. Zlatým hřebem večera byla diskuse - hádka na téma: 
Charakter a podobnost evropských pohoří. Zatímco Radek spíše poslouchal a občas přidával 
jenom věcné poznámky, hlavní aktéři rozhovoru byli Aleš a Michal. Nemusím ani psát, co 
způsobilo, že Aleš si ani nebyl vědom toho, že větu od věty měnil názor. Nejlepší bude zmínit 
závěry všech konzumentů - ty nejzajímavější:  
1) Krkonoše jsou zvláštní a v Evropě nenajdeme podobné pohoří 
2) Ukrajina je podobná Krkonoším 
3) Králičák je jako Ukrajina 
4) Králičák je jako Orlický hory 
5) Králičák není jako Ukrajina 
I když se nedošlo k jednotnému závěru, Aleš šel asi po půlhodinové hádce spát. Zbylé 
konzumenty po další půlhodině přemohla únava, všechno kolem sebe rozházeli a šli spát.  
 
Den Pátý - 14.2. 2004 
Ráno jsme v rozmezí asi půl hodiny vstali. První v 8:30, Michal a Aleš v 9:00. Pak jsme se v klidu 
nasnídali, uvařili jsme si pohodovou kávu a naplánovali jsme zevrubně naši dnešní běžkovou 
výpravu. Pomalu jsme se připravili. Venku na nás čekalo nejlepší počasí, které jsme tu za dobu 
našeho pobytu na chatě zažili. Svítilo sluníčko, oblačnost se trhala. (Mirčus) 



Pro nás to znamenalo rychle se nasnídat, oblíct se (to už bylo pomalejší) a vypadnout na běžky. 
Před 11:00 se nám to zdařilo. Přes značnou nechuť se mi podařilo naaranžovat společnou fotku s 
chatou a vyrazili sme. Vedení se ujal Aleš, kterýho díky paralenu už nebolela hlava. Sjeli sme na 
silnici a u prvního krmelce se pustili do kopce, kde se vedení ujal Michal, časem i já. Sníh byl 
mokrej, neboť díky sluníčku bylo asi nad 0. Asi po půl hoďce sme byli na hřebeni a vydali se po 
něm hledajíce nějaké výhledy do okolí. Celkem neúspěšně. Jednou sme se s Alešem a Michalem 
odpojili a kluky poslali na druhou stranu napřed. Vloudila se ale chybička - my jeli správně a 
kluky poslali na vedlejší hřeben (pozn: druhým směrem na hlavním hřebenu). Rychle sme je dojeli 
a jeli zkoumat další cestu, tentokrát z kopce dolů. Po 0,5km sem se začal vracet za čekajícíma 
klukama a Michal s Alešem vyrazili do Vrbna na pifko. Poprvý sem se svezl vyjetou stopou a bylo 
to skvělý, když sem s klukama šlapal k Břidličný skalce, kterou sme už asi 69x minuli a slíbili si ji 
zdolat. Radek šel cestou kolmou, Mirča skoro horizontální (jedinou špatnou) a já střední, zlatou. 
Arnie nás vyfotil a už přijížděl Aleš a za ním v dálce Michal. Nejeli na pivo. Aleš se na skále stal 
obráncem a čelil sněhové palbě, zatímco za ním lezl Michal a já odjížděl dál. Měl sem vyhlídlej 
jeden ŘOPík, na nějž lze vylízt. Než sem prohodil fitry na foťáku a vylezl nahoru, tak přijeli kluci. 
Naskytl se nám výhled na Praděd (vysílač) vyčnívající z mraků. Bylo vidět i jinam do okolí, ale ne 
moc daleko. Vrcholem dne bylo seskakování do sněhu, jež Aleš fotil. Víceméně značně neúspěšně. 
Následujícího brutálního sjezdu sem se nezúčastnil. Nebudu se na nic vymlouvat. Bylo to 
strachem, mám rád svý kosti (pozn: koule???). Mirča s Michalem se to naopak dali zweimal. Zbylí 
běžkaři sme sjeli po silnici k potoku a zbylejch 200m do svahu k chatě, kde sme byli po 14:00 a ujeli 
8km. Aleš vyrobil s Mirčovou pomocí dršťkovou a Arniemu něco spešl. Pak byla pohoda, kecali 
sme a Arnie se pustil do vyřezávání jednoho chybějícího šachového pinčla. Před 17:00 sem byl s 
Alešem a Michalem opět na běžkách. Asi hodinku de facto stejnou trasu v obráceným směru, takže 
sme končili krásným dlouhým sjezdem v šeru. Kluci zatím připravili "obývák" na umytí podlahy, 
Arnie skoro dodělal pinčla a dali sme si další gáblík - buřty na cibulce, česneku a oleji. Michal 
vytřel, Radek četl noviny a Mirča psal deník. V kuchyni už byla sauna, že se tam nedalo dýchat. V 
"obýváku" vzniknul debatní kroužek a já si dal s Arniem výbornou šachovou partii, při níž sem se 
najedl bramborem na loupačku. Po 21:00 sem začal dopisovat do deníku tyto řádky poslouchaje na 
pozadí debaty o kolejích, menze, předmětech a další VŠ problémech. Po 3/4h sem se mohl pustit s 
Arniem do další partie extrémních šachů. Venku mezitím padalo něco mezi kapalnou a pevnou 
vodou. (Papr)  
Z dalších večerních dobrodružství stojí za zmínku vytření kuchyně by Radek - a to je teda co říct - 
a taky večerní potyčka Radka a Michala, která započala vařeným bramborem ze včerejška a 
skončila koulovaním a malou soukromou Radkovou koupelí.  
 
Den Šestý - 15.2. 2004 
V 5:30 s Radkem a Michalem vstáváme, dobalujeme, Radek roztápí kamna a zvolna snídáme 
včerejší brambory. Jen Papr ruší naší ranní pohodu, zase je nějakej narychlenej. Později se přidává i 
Mirčus a Arnie, ale to už nevydržíme a pošlem je všechny spát. Odcházíme z chaty vcelku podle 
plánu. Je vítr a mokro, nebo spíš ledovato a pořád padá nějakej bordel. Na přejezd Jeseníků to 
nevypadá. Stopa je dost zavátá, sem tam to připomíná Bílou Opavu. Opravdická sranda ale začíná 
až při sjezdu do Vrbna, kde už je docela kvalitní ledovej krunýř. Louka je pro nás naprosto 
smrtelná, prostě jen led. Frčí to jak blázen, jen udržet se na těch prkýnkách je nadlidskej úkol. Pády 
jsou pěkně bolestivý, hezky rypákem prorazit ten led. Radek dokonce hledá svoje lyže někde v 
lese, ale dojel nejdál. Zbytek po silnici dáváme klusa, máme to naknap. Cesta vlakem domů 
proběhla silně v pohodě (Vrbno - Milotice - Olomouc - ČT - ÚO - Let. - Žbk.) Domů jsem dorazil v 
15h. (Aleš) Aleš nás sice poslal spát, ale my se na něj vybodli a nešli. Místo toho sme se nasnídali, 
dobalili a pustili se do uklízení a vytírání podlah. Před 9:00 se nám podařilo opustit chatu a začít ¾ 
hodinovej sjezd na běžkách k autu. Nezdálo se to, ale trval věčnost, zvlášť 
díky předimenzovanýmu batohu Radkovejma věcma, kterej sem měl snad půl metru nad hlavou, 
se držel blbě balanc. A už sme u auta, teda tej závěje, která ho celý schovává. Vedle v chalupě 
pučuju lopatu a auto odhrabáváme, od podvozku omlacujeme led, kterej tam je nalepenej, Arnie se 
snaží nastartovat, nakonec auto roztlačujeme a po půlhodinové práci můžeme jet za revírníkem 



zaplatit půlku 400,-Kč (!) za pučení chaty na 4 dny. Nyní již jedeme přes Heřmanovice, Zlatý Hory, 
Hanušky a Králíky domů, kam se dostáváme již před 13:00. (Papr) 
 

Sepsal Aleš, Papr, Radek & Mirča 


