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Co přinesl rok 2019 

 

 Tradiční článek o naší dovolené jsme vzhledem k pidi-
délce jejího trvání poněkud rozšířili, a to o některé akce 
z průběhu celého roku. Kdyby se zdálo, že jsme odporně 
zdraví důchodci, nemající na práci nic jiného než lítání po 
horách, není tomu úplně tak. 

 Rok 2019 nezačal moc dobře. Začátkem února Ruda 
prodělal bolestivý pásový opar na tváři a taktak stihl být 
téměř fit na oslavě devadesátin babičky, která se konala 23. 
února v hotelu Centrum v Hranicích. 
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Babi je na svůj věk v relativně dobrém stavu, sama chodí a 
těší se z pravnoučat, která jí uspořádala hudební vystoupení 
se dvěma kytarami, flétnou a housličkami sólo, v duetech a 
gratulaci vystřihli jako kvarteto. 

  

 

 

 

 Na běžky jsem jezdila většinou sama. Sníh ležel i na našich 
kopcích kolem Radíkova a podmínky na zdejších pláních by-
ly překvapivě lepší než na beskydských hřebenech. Beskydy 
velmi zasáhly polomy a tak trasy nejen že nebyly upravené, 
ale téměř ani průjezdné. 
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 Začátkem března se ohlásil Pavel Matoušek, že nám je-
ho firma přijde postavit pergolu na terase. Původní pergola 
po téměř 25ti letech dosloužila a pod vzrostlým břečťanem 
spolehlivě shnila. Odvozili jsme mnoho vozíků ořezaného, 
značně houževnatého břečťanu a shnilého dřeva do sběr-
ného dvora a šikovní chlapi se dali do práce. Pod novou per-
fektní pergolou jsme si rádi poseděli celý rok, naposledy ješ-
tě v polovině teplého listopadu.   

 Zima skoro pryč a moc jsme toho nenalyžovali. Odjeli 
jsme tedy na čtyři dny do Jeseníků, do osvědčené chaty 
"Pavla" pana Tótha ve Žďárském potoku. Měli jsme sice  se-
bou běžky, ale ani jsme je z auta nevytáhli. V termínu 21. - 
24. března byl sníh ve vyšších polohách už ledovatý a pod 
hřebenem místy nebyl vůbec. Aspoň počasí nám přálo a tak  
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jsme si pěší túry užili, i když šlapání ve sněhu bylo dost 
namáhavé. Ze Skřítku jsme vylezli na oblíbený vysílací vrchol 
Břidličná v hlavním hřebenu Jeseníků a za krásného počasí 
jsme vzpomínali na loňský rok, kdy jsme tu ve vánici skoro 
zmrzli. Další výlet vedl směrem na bývalou chatu Alfrédku a 
na Medvědí skály. V sobotu jsme za jarního počasí došli ze 
Staré vsi do vyhlášeného běžkařského areálu Nová ves. 

 

 

 

V Nové vsi nezklamala rázovitá hospůdka ani výhledy z pěk-
né rozhledny. S Jeseníky a vlastně i se zimou jsme se roz-
loučili výstupem a vysíláním z Vysoké Hole nad Ovčárnou.  
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 Začalo jaro a to znamenalo vysílání SOTA z vrcholů 
v Beskydech a v Hostýnkách a taky cyklovýlety v blízkém i 
vzdálenějším moravském regionu. Vše bylo OK až do chvíle, 
kdy mně břichem projela bolest při cvičení na velkém míči v 
Klubu seniorů. Bolest neustávala, až jsem skončila v nemoc-
nici s jasnou diagnózou - žlučník plný kamenů musí ven. Bo-
hužel jsem se s touhle patálií strefila do období Velikonoc a 
svátků kolem 1. a 8. května. To bylo vždy pár dnů volna a 
tak z operace, kterou prý dělá každý vrátný, vznikly čtyři 
krátkodobé pobyty ve špitálu. Všechno ale dopadlo dobře, 
na vytáhnutí stehů jsem si dojela do nemocnice na kole a na 
metodickém dnu našeho horolezeckého oddílu jsem už 
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opatrně lezla (14 dní po operaci). Tahle akce měla ale 
dopad v jiném směru - konečně jsem si pořídila sedací úvaz 
(celou svou dosavadní lezeckou kariéru - 48 let - jsem 
absolvovala jen v klasickém prsáku). Kamarádi lezci mě totiž 
tak pomluvili, že jsem podlehla. Nutno říct, že jsem byla fakt 
husa, sedák je pohodlný a snad jej ještě využiju. 

 

 

 

 Úterý 4. června byl přesně ten pravý den ke splutí 
Bečvy, teplo, slunko a dost vody. Jirka Janáček i s Maxíkem 
jel s námi do Hustopeč a zavezl nám pak auto do cíle k mos-
tu u sokolovny. Naše milá kanoe Vydra byla jistě ráda, že se 
zase podívala na řeku. Voda měla sice po včerejší bouřce 
barvu beskydské orné půdy, ale sjeli jsme téměř všechny 
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splavy a třešničkou na dortu byla zmrzlina v Teplicích. Pros-
tě pohodový den. 

 

 

  

Hned o víkendu jsme se s koly vydali do Čech. K Vánocům 
2018 nám děti nadělily pobyt na statku Blaník v Louňovicích 
u Vlašimi. V této oblasti jsme ještě nebyli a tak jsme byli 
zvědaví na blanické rytíře a místní kopce a rezervace (samo-
zřejmě vysílací, jak jinak!).  Víkend 8. - 9. června jsme ces-
tou do Čech využili k návštěvě v Jihlavě. Fandili jsme Hanič-
ce na soutěži mažoretek - mooc jí to slušelo, navštívili jsme 
Věru a Járu v Batelově a v neděli jsme s Lenkou a Matýskem 
jeli na oblíbený cyklovýlet do Luk nad Jihlavou podél řeky 
Jihlavy. Hani měla teplotu a zůstala s Járou doma. 
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 Ubytování v roubence pod Blaníkem bylo luxusní, děti - dík. 
První výlet na kolech jsme směřovali do Vlašimi s krásným 
zámkem (bohužel bylo pondělí, takže zavřeno) a zámeckým 
parkem, krajina dosti zvlněná a vedro.  
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V úterý opět v parnu výlet pěšky na Velký Blaník s rozhled-
nou a okruhem přes Malý Blaník zpět. Na Malém Blaníku je 
magicky působící ruina kaple sv.Kateřiny, tu jsme znali z te-
levizního pořadu Václava Cílka a Květy Fialové. A stejně jako 
paní Fialová jsem klepala na skálu s blanickými rytíři, ale ani 
nemukli. Zřejmě není tak zle.  

 

 

 

Poslední den ráno jsme se sbalili a zpáteční cestu jsme smě-
řovali k nám dobře známému lomu v Horní Cerekvi, kde je 
krásné koupání.  
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           Vychlazení z čisté vody jsme pak v Brtnici zašli na 
meníčko do radniční restaurace. Protože se nám líbí údolí 
řeky Jihlavy, dojeli jsme ještě na kolech z Bransouzí do Luk 
nad Jihlavou a zpět. A pak už domů za kocourky. 
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 V rámci přípravy na hlavní dovolenou jsme naplánovali 
přechod Javorníků v termínu 17. - 18. června. Tentokrát 
jsme se ale rozdělili, šlapala jsem jen já a Ruda dělal pod-
půrné a vysílací družstvo.  

       Společně jsme z Kasáren vylezli na Velký Javorník, tady 
Ruda lovil body do SOTY a já pokračovala dál  po hřebeni 
přes Ztracenec, Malý Javorník a chatu Portáš až do sedla 
pod Kohútkou, kde jsme se sešli. 
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 Nocleh jsme měli telefonicky zamluvený ve srubu u chaty 
Kohútka. Na místě však pozor - změna - levnější srub mimo 
provoz a nocleh včetně přebohaté snídaně máme v drahé 
chatě. Ještě jsme navečer stihli jet vysílat z rezervace na slo-
venské straně Javorníků a po pivu (zas celý den hrozné ved-
ro) jsme si užívali krásného ubytování.  

 

Ráno jsem po hřebeni přes Makytu doputovala až do Uher-
ské, kde jsme se na minutu přesně na parkovišti sešli s Ru-
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dou. V obou dnech jsem potkala jen pár lidí, spíš na kolech 
než pěšky, výhledy překrásné, putování nalehko příjemné.  

 

Veselý zážitek jsem měla na Makytě, tady jsem v klidu sama 
odpočívala po výstupu z Papajského sedla a z druhé strany k 
vrcholu supěl opocený, prostorově výraznější chlapík, na zá-
dech nesl horáka a dost nespisovně nahlas nadával. Když 
mě uviděl, moc se za ta sprostá slova omlouval a spolu jsme 
se tomu zasmáli. No nevím, Makyta určitě není terénem na 
kolo a i mezi Kasárnami a Kohútkou to kolaři neměli lehké, 
polomy ještě nebyly všude odstraněné a po těžbě byla část 
hřebenové cesty technikou silně zdevastovaná.  Ruda byl 
s radioamatérskou částí výpravy taky spokojený. 

 Dalším společným dárkem od dětí byl den na elek-
trokolech. Evča zapůjčení kol zařídila u firmy Kulhánek ve 
Frýdlantu nad Ostravicí a protože jsme letos ještě nebyli na 
Lysé hoře, volba byla jasná. Ve středu 26.června panovalo 
opět krásné počasí a my jsme zlehka vyjeli přes Ostravici, 
přehradu Šance na Zimný a na vrchol Lysé hory.  



15 
 

 

Tady občerstvení v chatě KČT, vysílání za účelem získání 
SOTA bodů a potom návrat - sjezd podél Řehnice na Šance a 
do Frýdlantu. Díky elektrokolům nenáročná akce, no snad 
ještě pár cyklovýletů zvládneme na náš vlastní pohon. 
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 V červenci u nás byli na týdenní prázdniny vnoučci Fan-
da s Vénou, které jsme se snažili utahat, samozřejmě ovšem 
neúspěšně, na výletech pěšky a na kolech, na koupání v Ol-
šovci a ve venkovním bazénu naší Plovárny. Na jeden den 
přijel Jirka a absolvoval s námi cyklovýlet na Jadran a pak i 
bazén, kde s ním kluci řádili tak, že jsem si říkala, jestli nás 
plavčík nevyhodí. Zajeli jsme taky do muzea Komenského na 
zámku v Přerově.  

 

 

 

Úspěch sklidila návštěva záchranné ornitologické stanice v 
Přerově, hlavně interaktivní prvky na souběžné výstavě. Klu-
ky jsme odevzdali neporušené a následně doma se štamprlí 
slivovice poslouchali ticho pod novou pergolou. 
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 Konečně se dostáváme k naší hlavní letní dovolené, 
tentokrát v rakouských Alpách. Bohužel všechno štěstí jsme 
si vybrali vloni. Letos jsme dopadli opravdu špatně, protože 
dovča i s cestou tam a zpět trvala pouze pět dní. Ruda sice 
říká, že feráta Mahdlgupf vydala za dvě, ne-li za tři jiné, to je 
ale slabá náplast. Tak od začátku. 

 

   U rakouského jezera Attersee jsme byli v roce 2016, tehdy 
jsme netrefili na nástup feráty Mahdlgupf a lezli jsme naho-
ru po turistickém, i když několika žebříky zpestřeném chod-
níku. Takže nám tam visel pytel, který bylo třeba sundat. 
První část dovolené tím byla jasná. Ruda pro náš stan zare-
zervoval místo v Europacampu ve Weissenbachu u Attersee 
a ráno ve čtvrtek 25. července jsme vyjeli. Cesta v pohodě, 
žádné zácpy, jen vedro. Kemp provozují mladí rakouští so-
cialisté, ale Marx, Engels a Lenin na plakátech nás už ten-
tokrát nevítali tak jako před třemi roky. Zato kemp byl doce-
la plný a to ještě zdaleka nenastal víkend. Postavili jsme 
stan na strategickém místě blízko sociálek.  
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Potom jsme si zašli zaplavat do jezera z pláže, patřící ke 
kempu (tak tam se na nás bojovným pohledem z plakátu 
díval aspoň soudruh Che Guevarra v nadživotní velikosti!) a 
po večeři jsme se pro sichr prošli do vesnice k odbočce na 
ferátu. Všechno jasné, zítra jdeme na věc. 

 Ráno jsme vyrazili v 7,30 hod, cestou nás stále před-
cházely skupiny lezců se stejným cílem, ale většinou o dvě 
generace mladší. Feráta je obtížnosti D, stěna má převýšení 
600 m, 1200 metrů lezení, čas k přelezení je psán 3,5 hod a 
stěna je v západní dispozici. Bylo tedy jasné, že aspoň polo-
vinu polezeme na slunci.  
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       Nastoupili jsme v 10,15 a až pod pověstnou bílou stěnu 
(Weisse Wand) to bylo pěkné céčkové lezení. Problém na-
stal v prvním klíčovém místě obtížnosti D s názvem Čoko-
ládový převis. Byla jsem už nad ním, Ruda ale nemohl dost 
vysoko zvednout nohu na stup a odešly mu ruce. Slezl tedy 
a pustil před sebe mladou děvu se zadnicí Aničky Bémové, 
která navíc neměla rukavice. Zkoušela převis přelézt asi 
šestkrát a stále padala se standartním komentářem 
"Scheisse". Pod převisem se utvořila značná fronta. Dva 
mladí lezci, jeden shora a druhý zdola, ji posléze dostali 
nahoru. Nastoupil Ruda, který si mezitím trochu oddychnul, 
a s dopomocí jednoho z těch mlaďochů převis vybojoval. 
Adrenalin to teda byl pořádný. Rychle jsme přelezli 
následující stěnku zvanou Waschbrett a dostali se na 
odpočinkové místo Wald ve 2/3 feráty. Ruda půjčil kypré 
Jůlii své rukavice a vzal si rezervní. Taky jsme si tu půl hoďky 
odpočinuli, pořádně se napili a slupli něco sladkého.  

To už jsme byli v plném slunci a vedro neskutečné. Jezero se 
pod námi třpytilo o 1000 m níž a výhledy opravdu překrás-
né. 
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     Výstup pak pokračoval po pilíři ještě 200 výškových 
metrů v obtížnosti B a C. Jenže jsme už byli unavení a rych-
lost tatam. A to nás čekal ještě jeden převislý déčkový úsek 
pod místem Schlusswand. Nicméně jsme jej přelezli, naštěs-
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tí byl kratší než ta Schokolade níže. Před lehce převislým 
céčkovým úsekem, kterým se dolézalo na konec feráty, 
jsem i já nahlas nadávala. Měla jsem pocit, že se rukama už 
nepřitáhnu. Ruda tu spadl do ferátového setu a hodně si 
odřel nohy, puchýře na prstech na rukou měl už dávno. Pád 
byl naštěstí jen uklouznutí a brzda ferátového setu ani ne-
musela zasáhnout.  

     

 

 

 

Úsměvy na vrcholovém fotu byly poněkud křečovité. Celý 
výstup nám trval 5 hodin a myslím, že dobrou hodinu jsme 
se zdrželi v té Schokolade. Julča se svými dvěma kamarády 
byla na vrcholu chvilku před námi, vrátila Rudovi rukavice a 
společně jsme si cvakli slivovice. 
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Jo a před dolezením na vrchol jsme sledovali a fotili vrtulník, 
který odnášel dva lidi z prvního klíčového místa. Pak potřetí 
zakroužil i nad vrcholem, asi pro kontrolu.
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Sestupovat jsme začali v 16 hod, unaveně jsme se plížili a 
posedávali. Dole na zahrádce restaurace u zasloužených 
Radlerů jsme byli v 19:30.  A to měl sestup trvat 1,5 hodiny. 
Ferátu Mahdlgupf jsme vyhodnotili jako nejtěžší a nejdelší, 
jakou jsme kdy lezli. Už si nepamatuju, jestli jsme vařili ve-
čeři, ale spíš jsme jen tak něco snědli na studeno a zalehli.  

     Kemp byl zcela narvaný a vedle nás se namačkalo několik 
stanů s neustále kouřícími a hlasitě se bavícimi Turky. Úna-
va velká, takže spánek tvrdý a nic nevadilo. 

 

 Ráno se počasí tvářilo, že neví, co by. Turci všude, tak 
jsme raději nasedli na kola a vyjeli na výlet kolem jezera.  
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         Na molu v Unterachu jsme v malé dešťové přepršce 
spořádali litrovou krabici oříškové zmrzliny - mňam.  Dále 
jsme pokračovali po cyklostezce k jezeru Mondsee a podél 
něj až k zahradní restauraci pod Drachenwandem se stejno-
jmennou ferátou. Tu jsme už před pár roky lezli. Pitný režim 
je třeba dodržovat, takže Radlery na zahrádce neměly chy-
bu.  

 

 

 

 

Na zpáteční cestě nás chytil slejvák s bouřkou, schovali jsme 
se pod převis střechy hasičárny a čekali, až se to počasí 
umoudří. Po víc jak hodině mi došla trpělivost a rozhodla 
jsem se dojet do kempu pro auto. V Unterachu ale už nepr- 
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šelo, vracela jsem se tedy Rudovi naproti a do kempu jsme 
dojeli jen mírně navlhlí. Večer jsem se docela divila (a nejen 
já) ve sprchách, které obsadily Turkyně, udělaly si tam de-
batní klub a dlouze se sprchovaly v těch svých černých ša-
tech. Holt jiné etnikum, jiný mrav... 

  

        Noc poněkud halasná, muzika přes půlnoc, ale špunty v 
uších zafungovaly. Ráno další zážitek s Turky. Klasická ranní 
hygiena v dámské umývárně, pánská se zrovna uklízela, tu-
díž byla zavřená. Jeden mladší Turek se tedy přišel umýt na 
"Damen". Ženské vycházely ze sprch polonahé a silně se jim 
to nelíbilo. Pustily se do něj, ale domluva ze začátku klidná, 
pak stále vzrušenější, nepomáhala. Musel ho vyhodit až re-
cepční, kterého jedna paní zavolala. 

 

        I přes zachmuřené počasí jsme raději nasedli na kola a 
vydali se údolím po cyklostezce R15, podle ukazatele to 
mělo být 19 km do Bad Ischlu. Vyšlapali jsme přes sedlo, 
sjeli dolů k řece Traun a po cyklostezce Salzkammerweg 
jsme dojeli do Bad Ischlu. Ani jsme neměli velice chuť si ty 
vyšňořené ulice a park prohlížet, protože nad horami se za-
čalo podezřele mračit.  
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Rychle jsme objeli okruh lázněmi a ujížděli stejnou cestou 
zpět do kempu. Deštík nakonec byl jen mírný a jen chvíli. Já 
cestou posbírala pár hřibů a těšili jsme se na smaženici. No 
moc se nevydařila, v tenkém ešusu se trochu připálila, nic-
méně statečně jsme ji snědli.  

 

 V noci střídavě pršelo a lilo, ráno hnusné počasí po-
kračovalo a náš stan tolik deště opět nevydržel, začal prosa-
kovat. Louka, na které jsme stanovali, se změnila v Tálinskej 
rybník. Kemp se začal rychle vyprazdňovat, mezi prvními vy-
klidili pozice Turci. Pražská rodina se třemi menšími dětmi 
odjížděla kompletně promočená, paní pronesla rezigno-
vaně - „to má být dovolená? Buď vedro na zdechnutí, nebo 
potopa!“ 
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        Předpověď pro Rakousko na celý další týden slibovala 
jen déšť a nestabilní počasí. Před polednem jsme toho měli 
právě tak dost i my, sbalili jsme se a odjeli směr Česko. V 
republice panovalo sucho, po dešti ani památky. Sakra. 

 

 

 

 Tímto jsem definitivně zanevřela na stanování. Další 
Alpy, tedy budou-li ještě nějaké, budeme muset pojmout 
jinak. 
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        Srpen jsme využili k jedno- i vícedenním výletům na 
kolech, většinou s vysíláním z rezervace nebo z kopce, pří-
padně i s lezením na Kružberku. Byli jsme třeba na pár dní s 
koly v Orlických horách, kde jsme kromě cyklostezek navští-
vili impozantní broumovský klášter. 

 

 

 

         Chodili jsme po našich Beskydech a sjeli cyklostezku 
Bečva z Velkých Karlovic do Hranic. Posledním srpnovým 
týdnem tradičně u nás zakončili prázdniny Matěj s Hanič-
kou, taky jsme jej pojali sportovně a užili si kola, koupání i 
lezení (i s Jirkou) na Kružberku. 
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       Tlaková výše se snažila i v září a protože jsme byli s Jir-
kou docela natěšení na lezení, zajeli jsme si 3. - 6. září do 
Vysokých Tater na naši oblíbenou chatu na Popradském 
plese.  Byly to jen dva lezecké dny, ale potěšily. Zopakovali 
jsme opět tatranskou klasiku, tentokrát lehčí cesty. Jako 
první trojkový hřeben Ošarpanců a jeho studený nástupový 
komín (zdál se nám nějak těžší než dřív), vybudované štan-
dy, Jirkovy perfektně odjištěné délky, krásné plotny, a dvojí 
slanění. Tady překvapil slaňák z Velkého Ošarpance, který 
byl jinak směrován než původní a taky byl delší - 25 m, z če-
hož asi 20 metrů se jelo "luftem". Uff. Naše padesáti-
metrové lano vystačilo nadoraz. Jirka mi to raději takticky 
nesdělil a jen zespodu natáčel na video moje vzdychání. Sla-
ňování fakt nemusím.  
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 Další den jsme se vydali na Volovou vežu, kde už lezlo 
více dvojek. Z některých se vyklubali členové Horské služby 
z celého Česka, kteří tu zrovna měli soustředění. Na pohodu 
jsme lezli trojkové jižní žebro a na štandech jsme si se zá-
chranáři příjemně povídali. Nahoře jsme se navzájem vyfo-
tili. K našim batohům, zanechaným pod stěnou, jsme klasic-
ky slézali přes sedlo a žlabem, oni slaňovali, jak je nyní zvy-
kem. Časově to vyšlo nastejno.  

Ve Vyšném Žabím plesu jsme smočili unavené nožky a spě-
chali dolů na pivko. Moc pěkná akce, už tradičně seniorsky 
vychytaná, kola jsou pro nás na "cyklovynášku" na chatu 
opravdu úlevou. A jak frčíme dolů k autu! Možná by to 
chtělo patentovat. 
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 Září pokračovalo a množily se telefonáty mezi mnou a 
Jirkou, rádi bychom ještě znovu do hor. Nakonec se vyvrbily 
dva dny s bezchybným, skoro letním počasím - 21. a 22. zá-
ří. Volba padla na Roháče. Bráška naplánoval výstup na Ba-
ranec. Jeho táhlý hřeben se čtyřmi vršky na nás koukal už 
od Ružomberku. Oktávku jsme zaparkovali zdarma v Roháč-
ské dolině v kempu, který byl už mimo provoz. Batohy ne-
chutně velké, protože jsme chtěli spát romanticky nahoře 
pod hvězdami, takže plus vaření, dostatek vody a teplé ob-
lečení na noc. Já jako známý zmrzlík jsem přibalila i péřovou 
vestu od Sira Rakoncaje (a jak mi byla dobrá!). Pomalu jsme 
nabírali výšku a výhledy na Nízké i Vysoké Tatry neměly chy-
bu. Jen mně se chybička vloudila, asi po hodině stoupání 
jsem se naráz probrala z mdloby na zemi, do krve jsem si se-
dřela levé stehno a na obličeji čelo a nos (to jsem ani nevě-
děla, zrcátko nenosím, Jirka mi to taktně neřekl, a tak jsem 
se viděla až po návratu v autě. No kočka.). Batoh mě při-
pleskl do roští vedle chodníku. Tím problém naštěstí skončil 
a šlo se dál.  
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Chodník po hřebeni moc krásný, ale fakt táhlý, u betono-
vého sloupu na vrcholu Barance (severní svahy byly už lehce 
posněžené) jsme stáli až v půl čtvrté odpoledne. Jirka měl 
původně velikášské plány, že bychom spali až u Jamnic-
kého plesa, ale to bychom do tmy těžko stíhali.  Přeběhli 
jsme Smrek a ve Ždiarském sedle jsme se moudře rozhodli, 
že se utáboříme pod ním u Ždiarského plesa. 

 

 

        

         Sluníčko na nás svítilo přesně do doby, než jsem uva-
řila večeři a oba jsme se per partes umyli u výtoku z plesa. 
Pak už jen na sebe rychle navléct několik vrstev a zalézt do 
spacáku. Noc byla dlouhá, hvězdné nebe bez měsíce nesku-
tečně krásné. Moc jsem se ale nevyspala, jeleni v říji troubili 
celou noc a zdálo se mi, že jsou docela blízko. Ale to se spíš 
ten ryk nesl dolinou až k nám. 
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  Ráno v ledovém stínu vyžadovalo rychlé sbalení a za-
hřívací výstup zpět na Žiarské sedlo. Vyšli jsme na jeden zá-
tah na Plačlivý Roháč a až tady si dali vysokohorskou snída-
ni. Docela studeně foukalo. Výhledy na všechny strany exce-
lentní!  Pokračovali jsme na dvouvrcholový Ostrý Roháč a 
nepříliš příjemným sestupem po řetězech a klouzavým za-
sněženým chodníkem do Jamnického sedla.  Ještě že jsme 
včera včas zastavili a nelezli tudy potmě. Někteří turisté, co 
šli proti nám, se raději vraceli.  

 

 

 

V sedle jsme se rozdělili, bráška to vzal ještě přes Volovec, 
já rovnou dolů k Jamnickým plesům. V tom nižším se koupal 
šikovný mladý muž. Když odešel, zlákala mě čistá voda taky. 
Bylo to supr. Pak jsem se na břehu slunila a čekala na Jirku. 
Samozřejmě když bráška slyšel, že jsem se koupala, neo-
dolal ani on. Jamnická dolina je sice pořádně dlouhá, ale 
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nádherná a tak jsme dolů nijak nepospíchali. Potkali jsme 
dva staré slovenské myslivce, říkali, že je veĺa jeleňov, ale 
taky veĺa medveďov. Hned jsem si vzpomněla, jak docela 
čerstvá vizitka nějakého míši byla včera na chodníku na 
Baranci. Ale nejspíš nasbíral dost brusinek a na naše 
obložené rohlíky nebo nedejbože na nás neměl chuť. U auta 
jsme se ještě jednou umyli v horské vodě Ráčkového potoka 
- nejsme náhodou nějak moc čistotní? - pojedli a v pohodě 
dojeli do Hranic. Z téhle akce Jirka nafotil moc krásné fotky.  

 Říjen jsme věnovali hlavně budování jezírka neboli 
vodního prvku na naší zahradě. Díky nezvykle teplému po-
časí máme skoro hotovo a výsledek skvost, jak Ruda říká. 
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         O prodlouženém víkendu se státním svátkem 28. 10. 
jsme se sešli u Hrabalových ve Frýdku-Místku s dcerami, zeti 
a všemi vnoučaty. V sobotu všechny děti i vnuci úspěšně bě-
želi orientační závod - sprint v okolí frýdeckého zámku. Ve-
čer byly ještě noční orientační závody, kam nás s Rudou za-
škvara Evča přihlásila. Kulhavý taťka a já ve tmě totálně sle-
pá, po 1,5 hodině bloudění v černém lese jsme našli čtyři 
kontroly z jedenácti a vzhledem k možnosti, že by po nás 
vyhlásili pátrání, jsme závod raději vzdali a došli přímo do 
cíle (Lenka nám poněkud potměšile sdělila, že je OPRAVDU 
ráda, že jsme nechtěli hledat všechny kontroly). Celá rodina 
na bedně, a jen my se ztratili, fakt rodinná ostuda. Další den 
jsme naplánovali cyklovýlet na Ostravici a zpět, v Ostravici 
jsme se náhodou na zahrádce hostince U řeky sešli s Jirkou 
a Evou.  
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          V pondělí Jára vymyslel pěší výlet kolem Kopřivnice. 
Fotka je z rozhledny Bezručova vyhlídka nad Kopřivnicí.  

 

            Moc hezké společné dny, jsme rádi, že je naše rodina 
veselá, zdravá, sportovní a soudržná. Je to velký dar a váží-
me si ho. 

40 
 

 

     Advent za dveřmi a budeme zase o rok starší. Snad ten 
další rok 2020 přinese celé rodině zdraví, spokojenost a hez-
ké zážitky všeho druhu s milými lidmi. A hodně pohybu, kte-
rý znamená život, jak vždycky říkal náš dědynek. 

 

 

 

Olga a Ruda Klvaňovi 

Foto Ruda a Jirka, text Olga. 

Listopad 2019 
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