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Téma:
Občasná nástěnka [2]
Západní Čechy 30. 7. – 7. 8. 2021
MOTTO: Nejen učením živ bude student – i letos naplněno vandrováním a oblíbeným lesním
živobytím, ozdobeno vpravdě velkorysým vařením v polních podmínkách a poznamenáno nejen
koronavirem, ale také častým vzdorováním dešti v noci i ve dne.
Účast 20 os: 14+1 AG, 4 přátelé; 10 dam + 10 pánů, složení sestavy se měnilo v průběhu dní
Pěšky 146 km, z toho 12 km „nalehko“, převýšení cca 3110 m, nejvýš Třebouňský vrch 824
m/m, nejníž Úhlavka nad Stříbrem 367m/m
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/7904285974/ [3]
Dokumentace: minikronika, foto – výběr (web AG), více foto viz
https://9393931.rajce.idnes.cz/Zapadni_Cechy_30.7.-7.8._2021/ [4]
Odhadovky denně dvě: jedna na ano-ne, druhá na počet (podrobněji viz kronička)
Pamětní lístečky: Alenka Horská (děkujeme moc!)
Počasí: dny 17-24°C (1x víc), noci od 13°C, krásně jen 1., 2. a posl. den, jinak i dost pršelo
Letošní prázdninový vandr navázal na loňské zdařilé Slovensko odvážnějším plánem trasy pod
Tatrami a brzy po únorové první výzvě se sešlo jen z AG 20 zájemců. Dlouho to vypadalo
nadějně, ale červencová uzávěra Slovenska pro neočkované a celková nejistota kolem
cestování znamenaly zůstat v ČR. Rychlá anketa pak upřesnila všeobecně málo známé a příliš
nevyhledávané ZÁPADNÍ ČECHY. Už tato volba svědčila o něčem, co se pak během podniku
opakovaně potvrzovalo, že totiž nezáleží tolik na místě jako na lidech a jejich očekávání. Jistěže
naše trasa přinesla řadu zajímavostí, většinou však drobnějších a dech neberoucích. Jistěže
byly k vidění daleké výhledy a malebné přírodní kouty, ale přicházely také docela dlouhé
„meditační úseky“. Navíc počasí letos dost stávkovalo, promočené boty a noční chlad
neodpovídají té pravé letní pohodě, rybníky samotné a další okolnosti nepřály koupání. Zcela
nečekanou epizodou v samotném závěru byl doslova drastický sestup Blatenským svahem – asi
300 m totálního polomu v těžkém terénu – to rozhodně nikdo jen tak nezapomene!
Jak to tedy, že se to vše zvládlo a celá akce vyzněla veskrze příznivě? Nejspíš proto, že se
účastníci těšili hlavně na sebe navzájem a nezklamali se – jádro z loňska přetrvalo, další se
přidali. Proto bylo pořád o čem si povídat na všech těch kilometrech, zvlášť když cestou lákaly
třešně, maliny a borůvky. Možná někoho těšil i ten úžasný zelený mech v lesích, skalky a
balvany, říčky, opravdu kouzelné louky a noční obloha s Jupiterem a Saturnem. Ke zdaru určitě
přispěla velká radost pánů ze 6a a všech jejich pomocníků – vaření v přírodě – ta dosáhla
možná svého vrcholu: smažený sýr s pravými hranolky nebo kynuté meruňkové knedlíky se
žahourem – tohle dokázat na ohni, to už je třída! A konečně i denní Odhadovky, odpolední
vlastní hříčky a také večerní ohně s povídáním, se zpíváním bez nástrojů a s čtením na dobrou
noc – to všechno bylo příjemné a napomohlo k dobré náladě.
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Tak se nám to putování zase povidlo a chvála Pánu, že nás tak laskavě provázel!
Zdeněk Lauschmann

Nejbližší akce – bez záruky:
poprázdninová kola SO 4/9
ČT 16/9 malá cyklopouť Praha – Tetín (sv. Ludmila – 1100 let)
(? Vraní hory 25-26/9)
19. Čtyřiadvacítka SO 2/10
« Zpět
Galerie:
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