Stonožčí Jeseníky 2019
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Do třetice všeho dobrého!
Z prázdnin se pomalu stávají vzpomínky, a to i z jejich posledních dnů, kdy družina Stonožek
vyrazila na svůj třetí puťák. Hezčí zakončení léta i společných deseti let si mladé rangers ani
nemohly přát. Po putování Pálavou a bližším poznání moravskotřebovského okolí opět
zvýšily level a vyrazily zdolat hřebenovku do Jeseníků.
Během necelých čtyř dnů 7 statečných urazilo 40 km a nastoupalo asi 1 600 výškových
metrů. Na první pohled se trasa nemusí jevit tolik náročnou, nicméně rozložení etap, které
bylo nutné překonat v „plné polní“, se ukázalo jako šité na míru.

Výšlap započal v Ramzové s cílem se přes Vražedný potok, Obří skály, Šerák, Keprník,
Trojmezí a Kamenné okno, dostat ke Vřesové studánce, kde se u sympatické kapličky
naplánovala první noc. Dalším záchytným bodem po vzdání úcty „těm, co se nevrátili“
u nepříliš vzdáleného Památníku obětem hor, bylo Červenohorské sedlo. Zde padlo za vlast
nesčetné množství vyhlášených borůvkových knedlíků s vidinou posilnění na cestu na
(zatím) nedosažitelný Praděd, a to přes Klínovec, Malý Jezerník a chatu Švýcárnu. Druhá
noc ve znamení přespání přímo na samotném nejvyšším vrcholu Jeseníků otevřela cestu
třetímu o něco méně náročnému dni s očekávaným sestupem k Ovčárně, výstupem

k Petrovým kamenům a Vysoké holi, Kamzičníku a pláním táhnoucím se až k Jelení
studánce. Následovaly vrcholky Pecný, Pec, Ztracené kameny a přespání ve vyhlídnutém
přístřešku. Poslední ráno už tak zbylo pouze sejít posledních pár kilometrů k motorestu
Skřítek a vydat se zpět do domoviny.
Nakonec vždy přijde to uvědomění... nemusí se daleko, aby bylo fajn, domov máš tam, kde
složíš zadek. A všechny ty příhody, kopce a malebná místa, co se zdají tolik vzdálená,
příznivci i nepříznivci na cestě, nocování na nejrůznějších místech s nejrůznějšími lidmi,
nekončící borůvkové království, západy slunce, nebe poseté hvězdami a rybník z rosy, to už
je jenom bonus. Cením si vůle a dobré nálady této partičky, která i přes únavu a mnohdy
nelehké podmínky nikoho neopustila, a jak říkáme: „Jedeme dál!“. Tak příště prý Tatry... :D
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