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Spolčo SMILE, Slavkov u Brna 
 

Zápisky z cesty ( po cestě ), krok za krokem  
 
1. den  neděle...cesta tam... 
 
Ze Slavkova vyjíždíme hodinu po poledni. Je nás celkem osm -  Pavel, řidič a hlavní 
organizátor, jeho manželka a pravá ruka Lucka, Blanka, Magda, Pavlova sestra Maruška, 
Terka s Vítěm a já.  První zastávka je v Mikulově, doplní se nafta, koupí  rakouská dálniční 
známka a může se pokračovat. 
 
Projíždíme okolo Vídně, najedeme na dálnici A1 a míříme směrem na Salzburg. V autě 
všichni pospávají, Blanka, která si před cestou vzala Kinedryl spí. Cestou děláme dvě 
zastávky na dálničních odpočívadlech. Při jízdě po dálnici poutají mou pozornost pole okolo,  
nikde nejsou vidět obrovské lány, ale skutečně jen větší či menší pole, na kterých se v různém 
sledu střídá kukuřice, cukrovka, brambory a místa, kde ještě nedávno rostlo obilí. Docela 
rozdíl oproti ČR. 
 

Čtvrtá a nejdelší zastávka je 
těsně před Salzburgem u 
jezera Mondsee. Sjíždíme 
z dálnice těsně k vodě, chvíli 
posedáváme a procházíme se 
okolo jezera,  sledujeme jak 
zakotvuje výletní loď. 
Přibližně po tři čtvrtě hodině 
se vydáváme opět na cestu, 
ale na dálnici se už nevracíme, 
a jedeme po okreskách do 
Salzburgu.  
 
 
 
 

Mondsee 
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?!?! Salzburg !?!? 
Okolo 20:00 vjíždíme do Salzburgu. Nejdřív to sice vypadá jako bezproblémová cesta, 
navigace nás vede směrem do centra a vše je v pohodě. Zdání klame. Jakmile se dostáváme 
do středu města, stojí proti nám i naší navigaci uzávěra jedné z hlavních ulic a kolony všude 
okolo. Začínáme bloudit, jezdit v kruhu, soudě podle lidí na ulici jsme v nějaké čtvrti, kde žijí 
muslimové a stále stojíme v kolonách. Pavel se uklidňuje tím, že sem tam dá přednost 
někomu, kdo se snaží nacpat do kolony z vedlejší ulice.  Po chvilce vytahuje z internetu 
stažený referát o Salzburgu a během popojíždění předčítá, přičemž některými pasážemi baví 
sebe i všechny ostatní.  Terka s Magdou spolu mluví jakousi neidentifikovatelnou cizí řečí. 
Blanka je stále na Kinedrylu, ale nespí – Salzburg je silnější. 
 
Referát je už dávno přečten, stále bloudíme městem a do paměti se nám vrývá bílá šipka 
v modrém poli s nápisem EINBAHN značící jednosměrný 
provoz a slovo POPLATEK, které ze sebe chvilkama souká 
navigace. Ve snaze  vyhnout se domnělému poplatku na 
dálnici v Německu, kterou bychom museli krátce využít se 
snaží Pavel přesvědčit navigaci, aby nás tam neposílala, ta 
si však trvá na svém a odmítá jinou variantu. Do diskuze s navigací  občas zasáhne také 
značka EINBAHN.   Po půl druhé hodině bloudění Pavel zkouší úplně přenastavit navigaci a 
místo nejrychlejší cesty zadává nejkratší.  Sláva, navigace přišla k rozumu a na dálnici nás už 
neposílá ! Po necelých dvou hodinách se nám tak daří dostat ze  spárů Salzburgu a pomalu, 
ale jistě míříme do cíle.  
 
Před půlnocí konečně přijíždíme do vesnice Schwendt, kde už je druhá skupina ze Slavkova 
s panem farářem o. Milanem. Dáváme hlášení o zdržení v Salzburgu, dozvídáme se, že 
dálnice v Německu jsou bez poplatku, a že ten malej neřád, přilepenej na předním skle, se 
kterým skoro dvě hodiny nebyla rozumná řeč, měl přece jenom pravdu. Poslepu (abychom 
příliš nerušili zbytek) se ubytujeme v tělocvičně místní školy, rozložíme spacáky  a jdeme 
spát. Dneska už toho bylo dost. 
 
2. den pondělí...prohlídka okolí...výšlap do hor, Kössen, Walchsee 
 
Zatímco skupina pana faráře brzy ráno vstává a odjíždí na dva dny do Švýcarska, my ještě 
dospáváme včerejší Salzburg. V 7 hodin nás na chvíli proberou kostelní zvony a asi o hodinu 
déle nás přinutí vstávat venku rachotící traktor. Maruška s hrůzou zjišťuje, že jí přímo nad 
hlavou visí basketbalový koš. Chce si někdo hodit trojku ?  
 
U snídaně upřesňujeme program na celý týden: Dnes se podíváme po okolí, zítra bychom se 
mohli jít koupat do Walchsee, ve středu Krimmelské vodopády, ve čtvrtek Innsbruck, v pátek 
spíš volnější den, možná koupání a v sobotu do Salzburgu a odtud už odjezd domů. 
 
Odcházíme z ubytovny. Je krásně slunečno a horko, všude okolo brčálově zelené louky, nad 
kterými se tyčí vysoké hory.  Přes louku míříme ke  kříži nad vesnicí, po malé zastávce 
pokračujeme k nedalekému lesu a pomalu stoupáme do hor.  V lese nás zdraví malé stádo 
pasoucích se krav, kupodivu fialová není žádná. Stoupáme a stoupáme, někteří při pohledu na 
stoupaní před sebou trochu reptají, ale nevzdává nikdo. Když přijdeme na rozcestí, kde jedna 
cesta se otáčí doleva nahoru a druhá vede rovno a mírně dolů, Terka s Magdou jsou pro 
druhou variantu, k čemuž přesvědčí i nás ostatní. Po pár desítkách metrů však zcela nečekaně 
opět stoupáme.  
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Už jsme docela vysoko, a tak děláme pauzu. Na mapě zjišťujeme, kde jsme a shodujeme se na 
tom, že zkusíme vylézt kam až to půjde. Bojová porada ukončena, průzkum proveden, jde se 
dále. Náš další výstup bohužel končí asi po 300 metrech s končící cestou, dál už jsou jen rokle 

a skály. Riskovat nebudeme, 
otáčíme se a jdeme zpět 
dolů do vesnice. Cestou 
dáme ještě přestávku na 
jídlo a objevíme kus pařezu 
se zaseklou a rozlámanou 
motorovou pilou, kterou 
chvíli zkoumáme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlídka na Schwendt a  okolí 
 
Na ubytovnu přicházíme před 3 hodinou odpoledne, umyjeme se, chvíli odpočíváme, 
prozkoumáváme tělocvičnu a upravujeme si ležení, které jsme rozkládali za tmy. Malé 
žíněnky jsou už všechny rozebrány, a tak abychom nemuseli ležet jen na karimatkách, 
znárodníme tu poslední velkou, která se používá při skocích do výšky. Čtyři z nás se na ní 
v pohodě srovnají. 
 
Večer vyrážíme na prohlídku nedalekého městečka Kössen. Ještě než zaparkujeme objevíme 
místní supermarket, stánek s Kebapem a benzínku. Auto necháme nedaleko kostela a jdeme si 
prohlédnout  střed Kössenu, kde obdivujeme architekturu domů, zdobené fasády i květinovou 
výzdobu.  
 
Cestou z Kösenu se ještě stavujeme u jezera Walchsee, kam se zítra plánujeme jít koupat. 
Walchsee je vesnice na břehu stejnojmenného jezera o rozměru asi 1 km, ležící v nadmořské 
výšce 658 metrů na severovýchodě Tyrolska v okrese Kufstein.  
 
Okoukneme místní pláž a jdeme se podívat do vesnice. Stejně jako v Kösenu, ale vůbec všude 
v okolí,  jsou tu nádherně zdobené domy s květinovou výzdobou. Ty květiny jsou 
neuvěřitelné. Říkám si, proč tohle u nás není. Buďto ty květiny na rozdíl od nás umí pěstovat 
a mají k tomu lepší podmínky, a nebo spíš mají dost peněz na to, si je každý rok nově koupit 
od zahradníka už vypěstované a sami se s tím nepiplají.  
 
Uprostřed obce je docela velký hotel, který má v každém okně pořádný truhlík plný bílých 
květů. Neskutečný. Na takové množství kvítek, aby měli vlastního zahradníka, který by je 
neustále udržoval. Po projití městem na chvíli sedáme k vodě. Po jezeře  zrovna pluje člun, 
který vleče několik dalších loděk...vypadá to jako vláček na vodě.  
 
S Kösenem i Walchsee jsme se už seznámili, tak můžeme vyrazit zpět na ubytovnu ve 
Schwendtu. Další den za námi. 
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3. den úterý...koupání v jezeře Walchsee... 
 
Dnes nás čeká koupání v nedalekém Walchsee. Není třeba spěchat, v klidu se nasnídáme a vše 
připravíme.  
 
S Pavlem a Vítěm zjišťujeme, jak sundat basketbalové koše, aby se na ně dálo házet. Po chvíli 
zkoumání se jeden z košů podaří přitáhnout, a jelikož je to zrovna ten nad spacákem Marušky, 
necháme ho spuštěný - schválně jestli si toho Maruška všimne. Aby to nebylo nápadné, 
sundáme  koš i na druhé straně. Víťa tento koš otestuje několika hody. 
 
Ještě během dopoledne vyrážíme k nedalekému jezeru, kde na většinu dne zakotvíme.  Je 
horko, slunečno a nikde ani mráček – na koupání ideální. Vcházíme na pláž, rozhlížíme se a 
hledáme nějakou pokladnu nebo místo, kde se platí vstupné. To si od nás po chvíli vybere 
jakýsi tlustý plavčík.  
 
Najdeme si místo a hups do vody. Mně se zatím nechce, tak sedím na břehu, hlídám věci a do 
vody jdu až později. Voda je docela v pohodě, čekal jsem že bude mnohem studenější.  
Někteří z nás využívají pohostinnost plovoucí trampolíny či se pokouší o výstup na 
nafukovací ledovec. Při pohledu na nebe je vidět, že jsme vzdušnou čarou jen několik desítek 
kilometrů od letiště Mnichov. 
 
Navečer se vracíme do Schwendtu, přičemž ještě uděláme zastávku v supermarketu 
v Kössenu, kde dokoupíme zásoby. Po příjezdu už je jen večeře, Lucka zadá Terce s Magdou 
vaření na příští den, nachystáme věci na ráno a jde se spát. Přibližně hodinu před půlnocí buší 
na okno navrátilci ze Švýcarska, a to už je úplná tečka za tímto dnem. 
 
4. den středa...Krimmelské vodopády, Kitzbühel... 
 
Instrukce z večera jsou jasné. Budíček v 6 ráno, věci mít dopředu nachystané, abychom 
nikoho nerušili, v tichosti zmizet z tělocvičny,  rychle zvládnout snídani a co nejdříve vyrazit 
ke Krimmelským vodopádům.  
 
Krimmelské vodopády se nacházejí na rozhranní Vysokých Taur a Zillertalských Alp asi 130 
km jihozápadně od Salzburgu v národním parku Hohe Tauern.   Svým průtokem a celkovou 
výškou 380 m se řadí k největším a nejnavštěvovanějším vodopádům v Evropě. Množství 
vody, které tu protéká  se pohybuje mezi 0,20 m3/s a 57,20 m3/s. Dosud největších hodnot 
bylo dosaženo 25. 8. 1987, kdy bylo naměřeno 180 m3/s. Průměrně tady protéká 177 miliard 
m3 vody za rok.   
 
Když vyjíždíme ještě netušíme, jak děláme dobře, že jedeme tak brzy. Po hodině a čtvrt 
přijíždíme na místo. Už pohled z dálky naznačuje, že vodopády budou skutečnou podívanou.  
 
Z parkoviště k vodopádům je to jen několik set metrů, pokud však nechceme zůstat dole a 
prohlédnout si vodopády celé, čeká nás několikakilometrová trasa s převýšením okolo 500 
metrů.  Přicházíme k dolní části prvního a nejnižšího vodopádu z třístupňové kaskády. Valící 
se masy vody mohutně hučí a duní, a když přijdeme blíže, začne na nás padat  mlha 
z rozvířené vody.  
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Začínáme stoupat. Stezka vzhůru je velice dobře upravena, zpevněna jemným štěrkem, okolo 
jsou masivní dřevěná zábradlí a každých pár desítek metrů lavička. Časté jsou také odbočky 
z hlavní stezky končící vyhlídkou na vodopád. Nemá to chybu. Prolézáme všechny vyhlídky a 
na každé nalézáme naprosto originální pohled na padající vodu. Magdě a Terce se díky vodní 
mlze třpytí vlasy. Maruška se všem na chvíli ztrácí, aby se pak objevila na vyhlídce vysoko 
nad námi.   
 
Dostáváme se do poloviny trasy,  do místa mezi prostředním a nejvyšším vodopádem, kde je 
chata s hospůdkou. Dáváme si delší pauzu, usazujeme se na kamenech u vody a nabíráme síly 
před závěrečným výstupem, který by podle místního značení měl trvat ještě 40 minut. Na 
stezce začíná houstnout provoz.  
 
Výstup na vrchol nejvyššího 
vodopádu je nejnáročnějším úsekem 
trasy. Čím jsme výše, tím je stoupání 
strmější. Je to sice pořádná 
zabíračka, ale přesto se dostáváme až 
nad nejvýše položený stupeň 
kaskády. Tento vodopád je 
nejvyšším stupněm ze všech tří 
Krimmelských vodopádů a voda zde 
padá z výšky 145 metrů.  Trasa vede 
ještě dále, ale my už nepokračujeme 
a zůstáváme zde. Utáboříme se pod 
stromy, dáme si jídlo, odpočineme si, 
a asi po půl hodině jdeme na sestup. 
 
Jestliže cesta na horu nám trvala celé 
dopoledne, tak dolů to je jen několik 
desítek minut. Klid, který tu byl ráno 
dávno pominul a oběma směry míří 
davy lidí mnoha národností. Právě 
teď si pochvalujeme náš brzký 
příjezd. 
 
Maruška s Blankou šly napřed udělat 
průzkum chatky s hospůdkou, kterou 
jsme cestou nahoru minuli, a čekají 
tam na nás. Sestup pokračuje. Pavel 
a Magda mají zjevně dost sil, protože 
od chatky se nám rychle ztrácí z dohledu. S Vítěm se je snažíme  dohnat, ale jen je na chvíli 
zahlédneme pod námi. U odbočky k jedné z vyhlídek stojí muž s dítětem, ke kterému se od 
spodu řítí zřejmě manželka, která ho, soudě podle křiku a výrazu v obličeji, chce přetrhnout 
přinejmenším vejpůl. Rychle pryč, ať nejsme svědky trestného činu shození do vodopádu. 
Úplně dole se zastavujeme u kiosku se suvenýry a díky pohlednicím dostáváme odpověď na 
otázku, která padla cestou vzhůru, a to, jestli vodopády v zimě zamrzají.  
 
Asi o půl třetí přicházíme zpět k autu. Času je dost, a tak je v plánu ještě zastávka 
v Kitzbühelu .  Pavel cestou kontroluje ve zpětném zrcátku Blanku jestli nespí resp. jestli není 
na Kinedrylu.  Té se to ani trochu nelíbí ... 
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V Kitzbühelu vyjíždíme na Kitzbüheler Horn . Tentokrát nedostáváme zabrat my, ale naše 
auto. Dole zaplatíme mýtné a poplatek 3 eur na osobu, který nám pak může posloužit jako 
sleva na občerstvení v restauraci pod vrcholem. Výborný marketingový tah. Začínáme se 

pomalu škrábat k vrcholu, cesta je 
dost dlouhá a čím dál více strmější, a 
to se našemu autu vůbec nezamlouvá. 
Jedeme na jedničku maximálně na 
dvojku. Asi od poloviny trasy začíná 
Pavel auto přemlouvat a 
povzbuzovat, za což od něj záhy 
získává malý bezvýznamný bod 
v podobě zařazení třetího 
rychlostního stupně. V poslední 
čtvrtině, kde stoupání přesahuje i 
22% už nepomáhá nic, jen zařazená 
jednička a pevná víra, že auto vydrží 
a nevyžádá si naši fyzickou výpomoc.  

 
Nakonec se daří vystoupat až do cíle - náš samochod to dokázal.  Odměnou nám je nádherná 
vyhlídka do údolí a na okolní hory. Na výšlap na úplný vrchol po vodopádech nemáme síly, 
takže si jen   dáme malé občerstvení, chvíli posedíme na terase a pokocháme se výhledem, 
prolezme obchůdek se suvenýry, pošleme pohlednici a vydáváme se směr Walchsee, abychom 
vyzvedli klíče od skupiny pana faráře, která se šla koupat.   
 
Jakmile je Lucka s Pavlem najdou a získají klíče, vracíme se do Schwendtu. Umyjeme se, 
dáme si večeři, a těsně před návratem skupiny od jezera  mizíme z ubytovny ke kříži nad 
vesnicí. Jen tak tu sedíme, relaxujeme, klábosíme...zkrátka je veselo ;-) Z dálky je slyšet a 
později i vidět bouřka. Nad horami se blýská, bouřka se přibližuje, a byť je to pěkná 
podívaná, tak chtě nechtě musíme po chvíli utéct. Večer s Vítěm, Terkou a Magdou hrajeme 
věž. Víťa v sobě nezapře stavaře a byť věž shodí hned na první pokus, tak dál už je 
nezničitelný. 
 
5. den čtvrtek...Innsbruck...jezero Achensee 
 
Večerní bouřka sice není moc silná, ale přesto v noci chvílemi dost leje. Ráno je zase o něco 
horší počasí. Jestliže včera bylo pod mrakem a vypadalo to, že spadne i pár kapek, dnes je 
zataženo, hory v okolí vesnice jsou zahaleny v mracích a strhne si i krátký liják. Počasí se 
nám tu zjevně chce ukázat ve všech možných podobách. Budíček je o něco později  než před 
včerejší cestou k vodopádům. Z ubytovny odcházíme ve stejnou dobu jako druhá skupina, 
která má dnes v plánu výstup do hor. Počasí se postupně začíná uklidňovat, hory začínají 
vykukovat z mraků a objevují se i sluneční paprsky.   
 
Vyrážíme do Innsbrucku. Cestou po dálnici ještě většina z nás dospává. Po příjezdu do 
města nejdříve zjišťujeme jaké jsou možnosti parkování, přičemž po chvíli ježdění volíme 
podzemní parkoviště. Z parkoviště se dostáváme na Maxmilianstraβe, jdeme okolo vítězného 
oblouku a míříme směrem odkud jsme přijeli. Proti nám je vysoko nad městem skokanský 
můstek Bergisel, který je pověstný tím, že lyžaři, kteří z něj skáčí mají během letu krásný a 
motivační výhled na hřbitov v městské části Wilten.   
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Všude jsou také vidět směrovky na známý Brennerký průsmyk a i jedna ulice, kterou 
procházíme se jmenuje Brenner Straβe. Právě tady navštěvujeme kostel Wiltenského 
kláštera řádu premonstrátů. Je sice zavřeno a interiér si prohlížíme jen přes mříže, ale i tak 
je co obdivovat – např. mohutnou 
sochu v zádveří kostela.  Z tohoto 
kostela pak míříme vlastně jen přes 
ulici do baziliky Wilten, kde se 
podle legendy klaněli římští 
legionáři zjevení Panny Marie. 
Tady už je otevřeno a také 
mnohem více živo. Venku parkují 
hned tři francouzské autobusy. 
Bazilika (měla by být zasvěcena 
Neposkvrněnému početí Panny 
Marie) má bohatě  zdobený 
interiér, krom hlavního oltáře ještě 
několik postranních a malby ve 
stropních klenbách.   
                                                            Bazilika  
 
Cestou od baziliky se chvíli zdržíme na lávce přes železnici, sledujeme provoz a poté se 
vracíme zpět do středu města. Opět jdeme okolo vítězného oblouku, který stojí na konci ulice 
Maria-Teresien Straβe na místě, kde byla původně jižní brána do města. Vítězný oblouk 
pochází z roku 1765 a byl postaven ku příležitosti svatby arcivévody Leopolda se španělskou 
princeznou Marií Ludovicou.  
 
Různě se proplétáme ulicemi, procházíme kolem hotelu Hilton a dostáváme se až na náměstí 
Bozner Platz. Tady uděláme přestávku na jídlo, kdy padne rozhodnutí, že si dáme Kebap, na 
který už od první návštěvy Kössenu mají všichni chuť. Připadám si v tomto ohledu trochu 
nedoškoleně, protože netuším co Kebap je ;-)  Jídlo si necháme zabalit s sebou a jdeme se 
usadit na lavičky kolem kašny uprostřed náměstí.  
 
Od Bozner Platz přicházíme k Tyrolskému zemskému muzeu Ferdinandeum, projdeme mezi 
budovami teologické fakulty a vcházíme do univerzitního Jezuitského kostela. Máme 
možnost tu navštívit i kryptu a tam si prohlédnout úzké chody s náhrobky a také kapli.  
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Z Jezuitského kostela přicházíme po Universitätsstraβe ke staré radnici Hofburg a ke je 
dvorskému kostelu Hofkirche, naproti jsou také divadelní budovy. Už zdálky je vidět, že tu je 
velmi rušno. Hofkirche je františkánský kostel vybudovaný okolo roku 1555, kde je umístěn 
náhrobek císaře Maxmiliána I. Kolem velkého náhrobku, který je obklopen mříží, stojí 28 
bronzových soch v nadživotní velikosti, představující osobnosti z rodu Habsburků a další 
historické a legendární panovníky evropských dvorů. 
 
Uličkami Starého města, které jsou velmi starobylé, úzké a plné malých obchůdků se vším 
možným se dostáváme až na Herzog-Friedrich Straβe. Tato ulice vypadá spíše jako malé 
náměstí, je centrem Starého města a její dominantou je pozdně gotický arkýř císaře 
Maxmiliána I. zvaný Zlatá stříška (Golden Dachl). Na několika místech tu také stojí živé 
sochy z nichž asi nejlepší je dívka ve stříbrných šatech  stojící před Zlatou stříškou. Musí to 
být pořádný nápor stát takovou dobu rovně, bez hnutí a jen na malé stoličce.  
 

Nakonec nás uličky starého města přivedou až k řece Inn. Na mostě 
přes řeku se vyfotíme a sledujeme hory nad městem a  kalnou vodu ze 
včerejších bouřek protékající pod námi. Řeka Inn je poslední 
pomyslnou metou našeho putování po Innsbrucku. Na půl hodiny tu 
dáme rozchod, s tím, že se sejdeme u Zlaté stříšky. S Magdou, 
Terknou a Vítěm se vracíme zpět, procházíme staré město a 
prozkoumáváme některé obchůdky. V jednom z nich se prodávají 
lihoviny, které jsou umístěny v jakýchsi průhledných válcích 
s ventilem u spodu. Postupně dostáváme zpět k Hofburgu a na chvíli 
se také ocitáme u Katedrály svatého Jakuba, odkud se vracíme na 
místo srazu, kde už čekají Maruška s Blankou. Jakmile dorazí Pavel a 
Lucka vydáváme se hledat parkoviště s naším autem.  

Zlatá stříška 
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Po několikahodinovém chození sedáme do auta, odjíždíme z města k dalšímu plánovanému 
cíli, kterým je jezero Achensee. Při cestě na dálnici projíždíme kolem Olympijského stadionu. 
 
 
Jezero Achensee leží nedaleko 
Innsbrucku v nadmořské výšce 
okolo 950 m a s délkou bezmála 10 
km a hloubkou až 133 m je 
největším jezerem v Tyrolsku. 
Sjíždíme z dálnice, šplháme do hor 
a po břehu jezera přijíždíme do 
města Pertisau, které nejdřív celé 
projedeme a prohlédneme si z auta. 
Tak jako všude v Tyrolsku jsou 
zdejší domy ověšené spoustou 
květin. U kostela otočíme auto a 
sjíždíme zpět k jezeru, kde 
zaparkujeme.  
 
Ještě než vyrazíme do města, Terka na vlastní oblečení i kůži otestuje kvalitu zdejší vody. Její 
taška s foťákem naštěstí zůstala suchá. Zhruba hodinu se různě procházíme po břehu jezera a 
po městě. V přístavišti na chvíli sledujeme kotvící loď, ze které vystupuje houf lidí, ve kterém 
je slyšet i čeština.  
 
Od Achensee už jedeme přímo do Schwendtu. Při sjíždění k dálnici se kocháme výhledem do 
údolí.  Po cestě se Pavel baví tím, že znásilňuje němčinu a vytváří jakási nespecifikovatelná 
německá slovní spojení.   Náš příjezd o pár minut zpozdí výluka na dálnici, která nám 
nedovolí vyjet a od dalšího sjezdu se musíme vracet.  
 
Na večer naplánované opékání v krbu u jedné paní z vesnice hatí blížící se bouřka, a tak se 
buřty osmaží jen na pánvi v kuchyni. Po večeři Blanka chvíli hraje na klavír a poté se přidává 
k Terce, Víťovi a Pavlovi, kteří  se chystají hrát věž. Já tentokrát jen sleduji jejich počínání.  
Další den za námi - už se nám to krátí.   
 
6. den pátek...koupání které se neuskutečnilo... 
 
Opět se potvrzuje sestupná tendence počasí. Celé dopoledne je zataženo, občas prší a docela i 
fouká. Sedíme na ubytovně, a i když se později počasí umoudří, tak na plánované koupání ve 
Walchsee to není. V tělocvičně s Vítěm a Maruškou otestujeme lana. 
 
Jediným výjezdem dne je cesta do supermarketu v Kössenu. Po návratu se nachystá oběd a 
jde se jíst – stejně jako ve všech předchozích dnech je jídlo výborné. Kuchařky jsou 
znamenité. 
   
Zbytek odpoledne zabírá hraní a zpěv. Blanka opět hraje na klavír, přidá se Pavel na Magdinu 
kytaru, u které ho na chvíli střídá Magda. Já se pokouším chytnout na flétnu, ale spíš než 
cokoli to kazím. Snad mne není moc slyšet. Pročesáváme zpěvníky a hrajeme a zpíváme. 
 
Víťa nám jde na nervy. Když navečer Víťa přichází do tělocvičny, dává všem okolo 
instrukci: „Až přijde Pavel, tak se ho všichni zeptejte na tohle – Jde kůň a za ním se plazí had. 
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Ihaha, sssííí. Kam jdou?“ Na chvíli všichni zmizí, a vrací se až s Pavlem, který Víťu začne 
nahánět po tělocvičně. Ten stále opakuje svoji hádanku. Zatímco Terka jako první přijde na 
odpověď, ostatním leží jeho hádanka čím dál víc v žaludku. Já předstírám, že to neřeším, ale 
ve skutečnosti též usilovně přemýšlím nad odpovědí. Začíná se zvedat odpor a Víťa čelí 
psychickému i fyzickému náporu, ale přesto nepovolí. Odněkud přiletí zákeřná otázka jestli je 
lechtivej. Mám obavu, že jestli to tak půjde dál, tak Vít nakonec pojede domů v zavazadlovém 
prostoru. Nakonec se uchylujeme k nouzovému řešení...situaci nasimulujeme, nafotíme a 
rozebereme. Lucka se obleče do spacáku a bude předvádět hada, Pavel bude kůň a ostatní 
celou situaci nafotí. Při prvním pokusu had zjistí, že se nemůže pohnout, takže ho při  tom 
dalším kůň táhne na zádech. Pokusy vyvolávají salvy smíchu...doktor Chocholoušek by z nás 
měl radost :D Přes všechny pokusy se odpovědi nedobíráme a Víťa dál brnká na nervy.  
Magda předstírá, že má skutečný dopal.  
 
„Akci Ví ťa“ přerušuje návrat  skupiny s o.Milanem, který nás vybízí, abychom se šli podívat 
na průvod a vystoupení muzikantů v místních krojích. Rychle se převlékáme, vybíháme ven a 
jdeme na náves, kde je v jedné budově uděláno podium. Tady kapela asi hodinu hraje. Chvíli 
tu stojíme a posloucháme, a pak se vracíme zpět na ubytovnu, vezmeme si věci a jdeme do 
nedaleké pizzerie. Ve vzduchu pořád visí Víťova hádanka, kterou se, cestou a po nápovědě 
daří rozluštit. V pizzerii Pavel získá od hostinské dva pivní půllitry, což Terka komentuje, že 
tohle se může podařit jen jemu.  
 
Po našem návratu na ubytovnu je ještě pozdě večeř mše s dobrovolnou účastí, po které se jde 
hned spát.  Ráno nás čeká balení a odjezd směr Salzburg.  
 
7. den sobota...Salzburg podruhé a cesta domů... 
( Tady si u mne Salzburg hodně šplhnul, protože mi při psaní pomohly jeho oficiální webové stránky, které jsou 
mimo jiné i v češtině  http://www.salzburg.info/cs  - tady ať si vezmou ostatní příklad )  
 
A je tu poslední den v Rakousku. Všichni vstáváme hned v sedm a jdeme na mši, která je za 
půl hodiny na místní faře. Opět se potvrzuje klesající trend počasí z minulých dní – je 
zataženo a prší. Po návratu ze mše se snídá, balí, uklízí, odnáší, vynáší...  
 
Před odjezdem skupiny pana faráře jdeme ještě nakoupit nějaké sýry do místní sýrárny. 
Zatímco oni už odtud odjíždí směr Salzburg, my se ještě vracíme, abychom dokončili balení a 
narovnali vše do auta. Pavel trvá na tom, že skládat bude sám. Asi za půl hodiny máme 
hotovo, vrátíme klíče a také se vydáváme směr Salzburg. Máme trochu obavy z deště, který 
stále neustává. Cestou k dálnici nás nepatrně zdrží uzavírka jedné silnice v Německu,  kvůli 
konání jakéhosi asi hudebního festivalu. Naštěstí to je jediná komplikace.   
 
Čím více se vzdalujeme od hor tím méně je deště a v Salzburgu byť je pod mrakem, tak 
neprší. Auto necháme na parkovišti kousek od řeky na Dr. Franc Rehrl Platz a jdeme přes 
řeku do centra. Vysoko nad městem je vidět rozlehlá pevnost Hohensalzburg, vybudovaná 
v roce 1077, která je největším zcela zachovalým hradem ve střední Evropě. Když se 
proplétáme světelnými křižovatkami za řekou, potkáváme se s projíždějícími auty skupiny 
pana faráře.. Navzájem si zamáváme,  a pokračujeme do města, kde nás hned zkraje vítá 
všudypřítomný Mozart.    
 
Ještě než vejdeme do ulic salzburzkého Starého města prolézáme dva obchůdky se suvenýry. 
Terka svým osobitým způsobem hlásí, že si koupila hrnek s Mozartem. Zatímco holky ještě 
cosi okukují  v obchodech, Pavel s Luckou už odchází. S menším odstupem vyrážíme za nimi 
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a postupně se dostáváme na až na náměstí Kapitelplatz. Je tu velmi rušno a soudě podle 
nachystaných diváckých tribun s velkoplošnými obrazovkami tu asi probíhají projekce 
nějakých koncertů nebo něco podobného. Průchodem z Kapitelplaz se dostáváme na 
Domplatz před salzburskou katedrálu  - Dóm sv. Ruperta. Vcházíme dovnitř, prohlížíme si 
katedrálu, ale zůstáváme jen u mříží vepředu. Dál nejdeme, protože tu je tu docela velká 
tlačenice.     
 
Od katedrály procházíme dále na 
náměstí Residenplatz, kde uděláme 
společnou fotku. Poté obejdeme blok 
budov a navštívíme Františkánský 
kostel, který vznikl okolo roku 1220 
přestavěním původní baziliky 
z 8.století. Procházíme kostelem, který 
je velmi rozlehlý, prohlížíme si jeho 
architekturu a výzdobu, chvíli v 
tichosti sedíme v předních lavicích a 
poté pokračujme prohlídce města.   
 
Průchodem od Františkánského kostela 
vcházíme do klášterního komplexu 
Sv. Petra, který tvoří Benediktinské 
opatství, klášterní kostel a 
Svatopetrský hřbitov s kaplí sv. 
Markéty. Vstupujeme do klášterního 
kostela Sv. Petra, v jehož útrobách se 
nachází skalní hrob prvního 
salzburského biskupa sv. Ruperta.  
V kostele je poměrně dost lidí a začíná 
tu hrát hudba. Blanka se pokouší dostat 
na kůr.  
 
 Františkánský kostel ( v popředí ) a sousední 
kostel Sv. Petra. Nad městem pevnost 
Hohensalzburg.   
 
Lucka, Magda a  Terka zmizely. Když vyjdeme zpět před kostel sv. Petra zjistíme, že chybí 
Lucka, Magda a Terka. Když se pochvíli neobjeví, rozbíháme pátrací akci po okolí. 
Nahlížíme do obchodu v průchodu, procházíme celé nádvoří a Víťa prochází ulici, kterou 
jsme přišli od Františkánského kostela. Nikde nikdo. Ty tři si začínají koledovat o pokárání, 
jak před nastoupenou jednotkou ;-)  Pavel nakonec bere do ruky mobil a volá Lucce – Haló, 
kdo je tam ? Tady Lucčin mobil v autě. Chyba ! Na druhý pokus Pavel zkouší štěstí u Terky. 
Sláva kontakt navázán. Kde jste? Zjišťujeme, že jsou před námi na cestě k pevnosti. Jdeme 
tedy dál, projdeme kolem kostela, kde jsme před chvíli byli, pak kolem nástupního terminálu 
lanovky k pevnosti a po menším výstupu už před sebou vidíme „ztracená“ děvčata, jak na nás 
s úsměvem na tváři mávají.  Prý se zdrželi u obchodu v průchodu k nádvoří kláštera a 
nepostřehli, že zbytek jde do kostela a šli dále v domnění, že jsou pozadu.  Ženský  ... ;-)  
 
Když jsme zase všichni pohromadě můžeme pokračovat. Jsme těsně pod pevností 
Hohensalzburg, do které se však nechytáme a jdeme druhou stranou po klidné přírodní stezce, 
odkud je pěkný výhled na Staré město. Na konci stezky je zbytek opevnění na jehož konci je 
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tabule s komentářem. Pavel překládá,  a nedbajíc vedle sebe stojící angličtinářky Marušky, 
chová se násilně tentokrát vůči angličtině, přičemž opět vynalezne několik nových slov.  
 
Další a vlastně už poslední zastavení je u Muzea moderního umění před kterým je jakýsi 
drátěný kuželovitý monument. Poté co nás v této drátěné šílenosti Maruška vyfotí seběhneme 
dolů do města a jdeme podél řeky Salzy, na které chvíli sledujeme šaškovat jakousi loď. 
Řeku později přejdeme po mostě Makartsteg, jehož obě zábradlí jsou doslova obsypána 
vísacími zámky s iniciály.  
 
Po návratu k autu si ještě rychle skočíme na Kebap, a pak už definitivně opouštíme Salzburg, 
najíždíme na dálnici A1 a jedeme domů. Cesta ubíhá docela rychle, zvlášť když všichni 
unaveni po celodenním chození pospávají a není potřeba zastavovat. Jediná zastávka je na 
benzínce kdesi před Vídní. Čím jsme blíže hranicím, tím více je v autě rušno. Úplnou a 
vtipnou tečku za cestou po Rakousku udělá z místního radia znějící německá verze písně 
Diana v podání Petera Krause.  
 
Asi po hodině od projetí hranicemi jsme doma. Všichni plní dojmů a mnoha vzpomínek. 
Cesta je definitivně u konce. Chvála Bohu, že vše proběhlo bez jakýchkoli potíží. 
 
Děkuji všem, že jsem mohl být součástí téhle skvělé party ;-)  
                                                                                                                                            Honza 
 
 
 
   
 


