
Obrázky z Vysočiny, některé….
Kdo by chtěl podle tohoto někdy cestovat, prosím ať to nedělá, minimálně by mohl zabloudit 
a v horším případě se i ztratit. Tak jako obyčejně nevybaven mapou okolí, ale s dobrou 
náladou a partou milých lidiček kolem sebe se vypravuji v půli týdne do vesničky „Pustá 
Rybná“..na Vysočině.

Bydlení bylo někde v těhle místech pod kostelíčkem, hned vedle potůčku. Počasí nám přálo, i 
když cestou dost pršelo (třeba v Jablonci). Podvečerní procházka, hlt piva a těším se na 
zítřejší kolování. Naplánovaná trasa „A“ byla všemi přítomnými schválena. 
První pohled ráno z okna, vypadá to jako když prší a také opravdu jen se lilo..

Plánovaný odjezd na 9.tou hodinu se nekoná, snad později.



V 10 hodin 24 minut, to vím náhodou úplně přesně…
To už první nedočkavci stepují před ubytovnou, či místní hospodou.V 10.30 vyrážíme a vede 
nás zkušený a místa znalý „horský vůdce“ Jarda odkudsi z Brna. 

Jedeme cestou na Blatiny – Milovy



A máme první defekt na trati. Eva i všichni co s ní dneska jedem doufáme, že i poslední. 
Vyštípnutý ráfek a minimálně pro dnešek pro ni znamená konec kolování. Asi za půl hodiny, 
možná i trošku dýl pro ni přijíždí Staník autem a jedou kamsi shánět cykloservis (neseženou). 

My o něco později v Hofrově kavárně, možná bych ji asi neměl jmenovat, abych jí nedělal 
reklamu. Snad majitel pražírny kávy promine a tak neuvedu kde to je. Dal jsem si kedr se 
škvarkama a zapíjel pivem… toto stálo jen pár drobnejch (pivo jsem upil, ale jídla se ani 
nedotk)  Někomu by se mohla zdát i malá porce, ale chutnalo mi a s plným břichem vyrážím 
na „Devět skal“ (836 m.n.m.) uvádějí zeměpisné příručky. 



Těch šutrů tam bylo asi víc, ale na jeden jsem si vylezl i s kolem, abych zjistil, zda jeden 
kamarád nekecá, když říká „co se nedá vyjet, dá se vystrkat“.

(foto Hynek)
Dolů to šlo líp, ani jsem si při tom nenamlel. Ještě jeden pohled do kraje..

Už neprší, déšť jsme přečkali v Kadově někteří u „kadovánka“, mě kadovánek nechutnal.



Další den, bylo to asi v pátek, vyjíždíme brzy možná už v 9…
Hurááá, sehnali jsme z brožury telefon na cykloservis v nedaleké dědině, jedinou chybu to 
mělo, neměli potřebný ráfek a tak vyrážíme na cestu ještě není ani jedenáct. Mezi tím se 
trošku zatáhlo, ale optimismus panuje skoro u všech. Nejvíc asi u mě, všem jsem sliboval, že 
bude hezky.. 
Pravda, moc jsem se do počasí netrefil, chvílemi i pršelo.

Vyjeli jsme někam na Hlinsko, tam kde je ten skanzen pokud si vzpomínám hledali jsme 
„Betlém“. Cestou jsem se stavoval s Lenkou a Hankou v Kameničkách na výstavě obrazů 
v místní základní škole. Obrazy maloval pan Novotný, to si pamatuju ale za křestní bych ruku 
do ohně vůbec nedal, možná Miloš. Ostatní měli veliký hlad a tak na nás čekali v nedalekém 
hostinci….

Obrazy tohoto malíře určitě nemohly konkurovat Antonínu Slavíčkovi, místnímu rodákovi 
z Kameniček (U nás v Kameničkách, 1904), ale asi víc než jeden se mi skutečně líbil…
Když jsem odcházel ze sálu, mohl jsem dostat i vizitku od tatínka pana Novotného, který 
výstavu uváděl, hlídal a také nám o svém synovi něco řek, ale já ji nechtěl, protože….vlastně 
ani nevím proč bych ji měl chtít. (Ing. Miloš Novotný, samostatné výstavy od roku 2000)
Do Hlinska jsme dojeli za ostatními se zpožděním, ale moc to nevadilo, protože někdo si 
zapomněl v hospodě mobil i peněženku a tak se pro vše do Kameniček vracel (dva vraceli). 
To že sem si dal „v Betlému“ v hospodě česnečku (měli 3 druhy) to asi nebude nikoho tak 
zajímat, jako to že možná kvůli mně nebo také někomu jinému polovina naší výpravy odjela a 
místo Jardy (horského vůdce) se ujali vedení naší party zkušení HaHy. Já se do toho moc 
neplet aby jsme nebloudili a raději si užíval focení, teď už nebylo kam spěchat. Protože 
Hanka k té peněžence i s mobilem, kterou s Hynkem opravdu v hospodě v Kameničkách na 



parapetu našli, tak někde cestou ztratila klíč od pokoje. Ten se už nenašel i když jsme hledali 
všichni co jsme zbyli, také jsme se kousek cesty i vraceli (asi 5km možná víc).
Hledali jsme naštěstí jen chvilku ani ne půl hodiny a ořechová medovina chutnala skvěle, tedy 
jen některým…mě ano.

                     

To už jsme se vraceli skoro večer nebo tak nějak…. (foceno 20,56 hod.)



Rozhledny, Terezka, Borůvka, Toulovcova…vyjíždíme v 10.00 hodin
Bylo 10.03 výprava odjíždí, někteří šli pěšky pro vodu do 1 km vzdálené studánky.
Není se čemu divit, že přijdou pozdě, je u ní totiž krásně, já tam byl o hodinu dřív na kole

Přijíždíme k první rozhledně, muzika vyhrává, je 07.07.07 a na Terezce je svatba, kdo by také 
tomuto datu odolal. Do obřadu zbývá slabá půlhodinka a tak nás pouští ještě na prohlídku

       Terezka Borůvka

Nevím jak komu, ale mě se z toho všeho točí hlava a to je začátek dne a dnes určitě pršet 
nebude…



Že bychom byli už bez defektů? Tomu se snad ani nechce věřit největšímu optimistovi a tak 
co někteří přikládají ruce k dílu (opravě přetrženého řetězu) jiní trhání třešní.

Na zámku „Nové Hrady“ je krásně, ale všude plno aut a lidí, chci být chvilku sám a tak 
prchám před všemi…

Výstava cyklistiky a jízdních kol ve špýcharu, zámecký areál „Nové Hrady“…



Toulovcova rozhledna dnes vyhlídka jen do 16.00 hodin. Jedu vzadu, nechce se mi nikam 
spěchat, vytahuji foťák a nechávám všechny ujet… Dojíždím Honzu, kterého zobla pod 
helmou včela a tak jedem dál spolu…

Ostatní dojíždíme v Borové hospůdka „U lesa“. Na večerním brífinku čekám na plán trasy, 
většina si chce poslední den vychutnat jen pro sebe…

Ráno vyjíždíme společně v naplánovaný čas…

Nafotil a písmenka doťukal Milan


