
Výšlap s Líbou – reportáž slovem i obrazem 

 
Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, 

ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece jeden krásný 

výšlap s Líbou užila. Šly jsme na „Jiřiny pro Jiřinu VII“. To je název jedné horolezecké 

stezky na památku Jirky. Moje motivace vidět tu stezku byla veliká, protože Jirka byl a stále 

zůstává mým synem.  Ondra byl a stále zůstává synem Líby. 

 

Krásu přírody a skvělé počasí zachytila Líba na fotkách. K fotkám přidala také výstižné 

komentáře. Fotky jsou zde za textem a také na Rajčeti http://lambojka.rajce.idnes.cz/2012-06-Vysoky_vrch/# 

 

K fotkám i komentářům bych ráda dodala ještě pár slov. Náš výlet trval jeden den. Byla to 

jedna perlička na šňůře dní naší pozemské pouti. Velkou sílu pro mě mělo, když jsme s Líbou 

šly přes voňavou louku a říkaly si, že naši kluci se třeba na nás dívají a také si povídají. Obě 

jsme přesně věděly, co by ten její řekl, jak by náš výlet a naše výkony komentoval. Nešlo se 

nesmát. Kluci se sice za života neznali, ale oba byli vtipní a trefní. A ač teď mluvili našimi 

ústy, servítky si nebrali  

 

Náš výlet byl jeden korálek na šňůře naší Dlouhé cesty zármutkem. (Nevím, jestli mám napsat 

velké D nebo malé, protože zde mluvím jak o občanském sdružení Dlouhá cesta, tak o smutné 

cestě, která je dlouhá.) Zármutek zůstává, ale život musí jít dál. Moc nám pomáhají 

hmatatelné vzpomínky i vzpomínkové akce. Dává nám to ujištění, že památka našich dětí trvá 

a zůstává na očích i v mysli. Já osobně se pak můžu lépe uvolnit a žít zase úplně všední dny a 

všední starosti i radosti. 

 

Ráda bych poděkovala kamarádům, kteří udělali lezeckou stezku Jiřiny pro Jiřinu VII a také 

všem dalším za další akce. Například kalendář na rok 2010 věnovaný Jirkovi a pravidelná 

nevesele-veselá setkání v dubnu. A také chci poděkovat Líbě za všechny Ondrovi výšlapy a 

za tento jeden pro mě. A také chci poděkovat třeba lidem z radnice v Zlíně, kde na místě 

neštěstí postavili fontánku. A velkou pusu posílám Ivetě, která pravidelně organizuje 

Memoriál Lukáše Coufalíka. A také od srdce zdravím Martinu a Bibianu, které založily 

občanské sdružení Dlouhá cesta. 

 

Když jsme s Líbou vyšláply Vysoký vrch, sedly jsme si na skálu a rozbalily svačiny. A vida, 

kolem nás se hemžili mravenci. Nebylo jich moc, tak nehrozily štípance. Sypaly jsme jim 

drobečky a mravenci si drobečky odnášeli po skále pryč. Názorná ukázka pozemské lopoty, 

která se dotýká i nás… Chtěly jsme objevit jejich hnízdo, ale to se nám nepovedlo. Také jsme 

chtěly objevit vrcholovou knížku a to se nám povedlo. Líba objevila a Líba vyfotila. Krásný 

den se spoustou krásných zážitků. Líbo a Mirku, děkuju. Pohodovou dopravu na výletě nám 

jistil Mirek Fáry a je to ten pán s Líbou na poslední fotce. Líba umí organizovat výlety a já 

sem tam něco ráda napíšu, to je prima, že jsme se daly dohromady  

 

Dáša Rýdlová 
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Šly jsme po červené... a najednou taková nádherná stavba.. 

 

 
.. tu bych vedle několika rekreačních chatek nečekala.. 
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... pak jsme potkaly novou roubenku .. 

 

 
na rozcestníku je údaj 1 km, ale to je k úpatí, nikoli na vrchol :-( 
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Cesta loukou nemohla být hezčí :-)) 

 

 

 
tohle byl výhled asi v polovině stoupání... 
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... jmenuje se Plešivcova vyhlídka. Byli tam 3 mladí horolezci a dvouměsíční holčička se houpala zavěšená v plátěném 

šátku mezi stromy. Zřejmě se učila nebát se výšek už od narození ;-) 

 

 
Kameníkova jizba 

 



 
JSME NA VRCHOLU! Ten výhled je úchvatný! 

 

 
Na všechny strany 

 



 
Jupííííííííííííí 

 

 
Dáša to zvládla skvěle! 

 

 

 

 



 
tady není co dodat 

 

 
Taková byla pod námi hloubka 

 



 
Dáša a pískovec 

 

 
Pískovec a příroda… 

 

 

 



 
Vrcholová kniha 

 

 
... skvěle ukrytá, ale my jsme šikulky !!! 



 
Jak se ten kloboukový kámen může udržet? 

 

 
Sběr borůvek byl milým zpestřením naší cesty. A bylo jich tam! 

 



 
A tudy kluci lezli cestou Jiřiny pro Jiřinu... 

 
hledejte nové kovové kroužky (úchyty)... snažila jsem se zachytit alespoň 2 

 



 
Kluci jste blázni, ale dobří!!! (Poznámka od Dáši) 

 

 



 
a na autě nás čekal brouček "tykadlík" 

 

 

 
A to jsme přece my dvě statečné chodkyně :-) 



 
a ještě jednou s barvou značky, která nás vedla až na vrchol! 

 
A tady už jsme po dobrém obědě a kafíčku v restauraci Černý mlýn v Nedamově. Byl to úžasný výlet... Dášo, díky za 

pozvání! Jirko, Ondro, díky za počasí ! 


