
Oddíl Lvíčata na cestě „Kolem Větřní“ 

Po třech letech jsme se konečně mohli 19. 3. 2022 vydat na naši tradiční oddílovou 

akci „Kolem Větřní“. Sraz byl v 9:00 hodin před starou školou. Vedoucí pro nás 

nachystali překvapení – starším členům oddílu předali turistickou mapu a sdělili, že 

prvním našim cílem je Branný vrch. Po chvilce přemýšlení se nám podařilo mapu 

usměrnit a zjistit, že jdeme směrem na Lužnou. Branný vrch se nachází blízko 

osady Lužná v nadmořské výšce 743 metrů nad mořem. Vedoucí se nás několikrát za 

den pokusili zmást, ale nepodařilo se jim to! Netrvalo dlouho a celá naše výprava 

se ocitla na svážnici vedoucí pod vrcholem Branného vrchu. Vzhledem k tomu, že 

tam právě probíhala těžba, moc jsme se zde nezdržovali a pokračovali v cestě k 

Bohdalovické křižovatce. Tady nás čekala krátká přestávka. Něco málo jsme 

zakousli ze svačiny, napili se a také si zahráli hru na schovávanou a Pneumatika a 

hřebík. Další naše kroky směřovaly k Červené kapličce. Cestou jsme potkali 

kvetoucí lýkovec, podběl a dokonce i plicník. Také jsme si opatřili několik lískových 

prutů na buřty. Na místě jsme nejprve uklidili rozbité sklo z nějakého obrazu, 

jehož rám se rozlámaný povaloval kolem kapličky. Nasbírali suché chrastí a dřevo a 

na starém ohništi rozdělali oheň. Než se rozhořel, připravili jsme buřtíky a dali se 

do jejich opékání. Všem nám udělaly moc dobře do bříška! Následující hodinka se 

moc hodila. Potom jsme se věnovali stavebnímu umění - stavbě několika domečků 

z přírodního materiálu.  

Oheň pomalu dohořel a zbývající hromádku žhavých uhlíků řádně zaléváme vodou, 

kterou jsme si pro tento účel přinesli v plastových lahvích. Před odchodem z místa 

odpočinku balíme své věcí do batůžků a kontrolujeme, zda po nás na místě nezůstal 

nepořádek. 

Pokračujeme cestou k turistickému rozcestníku na Kaliště – rozcestí a dále po žluté 

značce směrem na Hojdy. Brzy však ze značené cesty odbočujeme na svážnici, 

projdeme pod vrcholem Větrníku a dojdeme až na křižovatku svážnice a místní 

komunikace na Hojdy. U svážnice potkáváme několik desítek květů devětsilu. 

Cestou hrajeme nejrůznější hry, jako například Pamatováka a také Povodeň a 

Bombu. Zejména poslední dvě jsou pěkně vypečené. Když totiž vedoucí zavelí 

Povodeň, všichni se musí dílem okamžiku ocitnout na nějakém vyvýšeném místě. 

S bombou je to podobné. Zazní-li povel bomba, každý si musí lehnout právě na 

místě, kde se nachází a to se vším co má právě u sebe. Zabráni do her a neustálého 

povídání jsme si ani nevšimli, že už jsme nad Větřním. Zbýval nám čas právě tak 

akorát na dvě opakování schovky. Scházíme do ulice Za Kostelem míříce ke staré 

škole. Tady akce oficiálně v 15:30 hodin skončila.  

Bolely nás nohy a byli jsme unavení a někteří i hladoví, ale užili jsme si krásný 

slunečný a ke konci i trošku větrný (jak jinak kolem Větřní) den s kamarády. A to se 

cení. 

PS: Nikomu to neříkejte, ale podle krokoměru jsme letos na cestě Kolem Větřní ušli 

14,4 km! 



 


