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Léto v ÄŒechách a na MoravÄ› vrcholilo, vedro vysu&scaron;ilo lesy a houby v nich si daly pauzu. Ná&scaron; pÅ™ípravný
výbor výletu do Skotska vydával poslední instrukce a jednotliví úÄ•astníci zájezdu si chystali své podklady pro funkce
denních prÅ¯vodcÅ¯. Bylo nás celkem 15 a letÄ›lo se z Berlína. To bylo také asi jediné vÄ›t&scaron;í mÄ›sto, které jsme mÄ›li
Ä•as trochu blíÅ¾e poznat. Byl jsem tam kdysi jako kluk.

Tehdy to byl dederonový výklad východního NÄ›mecka, ze kterého si pamatuji nejÅ¾ivÄ›ji Braniborskou bránu za plote
v dálce, pÅ™ed kterou se promenádovali východonÄ›meÄ•tí vojáci v zelených trabantech v kabrio provedení. Tentokrát jsme
vidÄ›li stejnou bránu i z té druhé strany. Jinak se v&scaron;ude jen staví a opravuje. Celá ulice pod lipami je samý
stavební plot, v&scaron;ude jeÅ™áby a le&scaron;ení. Byl krásný den, pro&scaron;li jsme si památník berlínské zdi,
Å™í&scaron;ský snÄ›m, TV vÄ›Å¾, dali pivko na bÅ™ehu Sprévy a veÄ•er si na Alexanderplatzu poslechli místního &scaron;um
Atomové hodiny jdou poÅ™ád stejnÄ› a TV vÄ›Å¾ za nimi bliká taky jako dÅ™ív. NemÅ¯Å¾u si pomoci, ale je to tak trochu mÄ
bez du&scaron;e, sype se do nÄ›j spousta penÄ›z, muzea, nová výstavba, Ä•isto, ale neútulno. Odbavení na leti&scaron;ti
Schönefeld probÄ›hlo bez vÄ›t&scaron;ích potíÅ¾í, tentokrát jsem kupodivu nepípal v rámu já (&scaron;roubované kosti) ale
manÅ¾elka, která je, pokud jde o kostru, v pÅ¯vodním stavu, ale je to moje zlatíÄ•ko, tak asi proto. Modrou oblohu a pohled
na moÅ™e se nad Británií zmÄ›nil na souvislou deku mrakÅ¯ a v GlasgowÄ› uÅ¾ trochu poprchávalo. V pÅ¯jÄ•ovnÄ› aut bylo
veselo, chtÄ›li jsme tÅ™i vozy, byly uÅ¾ objednané pÅ™edem i se jmény Å™idiÄ•Å¯, ale oni to pochopili tak, Å¾e pojedem jed
vozem a Å™idiÄ•e máme pro jistotu tÅ™i; to, Å¾e je nás 15, jim moc divné nepÅ™ipadalo. OK, chvilka vyjednávání a
nasedáme do vozÅ¯ smÄ›r Edinburgh.
Jízda vlevo je docela zajímavá. ManÅ¾elka mne co chvíli napomíná, aÅ¥ se vÄ›nuji
Å™ízení. Sedím vedle Å™idiÄ•e a naviguji, obÄ•as se kochám a to manÅ¾elku znervózÅˆuje, neboÅ¥ na tom místÄ› normálnÄ
kdo toÄ•í volantem. UpozorÅˆuji ji, Å¾e volant má kamarád vedle mne. V Edinburgu se ubytujeme a vyráÅ¾íme do
podveÄ•erního mÄ›sta. Jdeme smÄ›rem k hradu, staré uliÄ•ky jsou plné Å¾ivota, aut a lidí, nÄ›které domy jsou barevnÄ› nasvíc
jako vykÅ™iÄ•ený dÅ¯m, jiný dokonce mÄ›ní barvy na fasádÄ› jako pouÅ¥ový kolotoÄ•. PamátkáÅ™i tady evidentnÄ› nejsou n
to asi trochu ka&scaron;lou. Pohledu ze starého mÄ›sta dominuje ve tmÄ› obrovské, bíle nasvícené ruské kolo. Docela to
rve oÄ•i. Chápu snahu to postavit i v Praze, je to asi nÄ›co jako nejmenovaný fast food, takÅ¾e kde není, tam nejsou svÄ›toví..
Ráno vyjíÅ¾díme pÅ™es celé Skotsko na sever. Máme domluvenou exkurzi v palírnÄ› skotské whisky v Muir of Ord. Ujímá
se nás mladá prÅ¯vodkynÄ› a provádí výrobou. Jako parta MoravákÅ¯, nÄ›kterých pÅ™ímo ze Slovácka, máme spoustu
doplÅˆujících dotazÅ¯. PrÅ¯vodkynÄ› to má ale v malíÄ•ku a nedá se nachytat. Dostihne nás dokonce následující exkurze a
prÅ¯vodkynÄ› se smÄ›jí, Å¾e tak zvídavou skupinku tu dlouho nemÄ›li. Dáváme si závÄ›reÄ•ného panáÄ•ka 12leté a
pokraÄ•ujeme v krasojízdÄ› do Inverness, kde máme objednaný nocleh.
Cestou se stavíme u Loch Ness pozdravit pÅ™í&scaron;eru a v podveÄ•erním slunci nafotit Urquhart Castle. Fotky jsou pÅ™í
kýÄ•ovitÄ› vybarvené, v&scaron;ichni jsou spokojeni. Skotské vnitrozemí nasáváme v mÄ›steÄ•ku Braemar. Budou tam
skotské slavnosti s házením klády a pÅ™etahováním. NÄ›kde poblíÅ¾ se chystá i náv&scaron;tÄ›va královny. ObÄ•as mezi
kopci prohuÄ•í Chinook Britského královského letectva. &Scaron;plháme na 859 m vysoký kopec Morrone. Krásný výhled
do okolí, studený vítr. Dlouho nahoÅ™e nevydrÅ¾íme, skupinovka a &scaron;upem dolÅ¯. Cestou na nás vykukují z trávy
krásní hÅ™íbci. VeÄ•er bude smaÅ¾enice. Je, ale je trochu jiná neÅ¾ jindy! KuchaÅ™i na&scaron;li v kuchyni ve skÅ™ínce oz
free foods dvÄ› hovÄ›zí konzervy, tak ji trochu vylep&scaron;ili.
Ráno se chceme podívat na blízký Linn of Dee, coÅ¾ je
skalnatý kaÅˆon s místní Å™íÄ•kou River Dee. Tam poznáváme, jakou krutou daÅˆ platí místní za krásnou pÅ™írodu. KdyÅ¾
nepr&scaron;í a nefouká vítr alespoÅˆ 90 km/hod, tak se z vÅ™esu vyrojí miliarda krveÅ¾íznivých muchniÄ•ek a ohlodají vás na
kost. Fotíme pÅ™írodní skvost a rychle nasedáme do vozÅ¯.
Dal&scaron;í den máme v programu ostrov Skye. Je celkem pÄ›knÄ›, hned za mostem v Kyle Of Lochals si pánové
dávají koupel v moÅ™i. Dlouho v nÄ›m nevydrÅ¾í. Cílem dne je zátoka Loch Brittle a hora Inaccessible Pinnacle (The). PoÄ•as
nám výstup trochu hatí, dé&scaron;Å¥ a silný vítr dává vyniknout teplotÄ› kolem 11°C. Po hodinÄ› výstupu to v mlze otáÄ•íme
a kolem jezírka Loch an Fhir-bhallaich se vracíme na pláÅ¾.
Dnes spíme v Hostelu Skyewalker. Majitel je filmový fanda, výzdoba tomu odpovídá i vybavení. PodveÄ•erní vycházka
smÄ›Å™uje na kopeÄ•ek Cnoc Glas Heilla s vý&scaron;kou 116 m nad moÅ™em. MuchniÄ•ek je pÅ™ijatelné mnoÅ¾ství, výh
pÄ›kný. Po veÄ•eÅ™i se pÅ™esuneme do skleníku, hraje se na kytaru, i nÄ›jací dva mladí cizinci se pÅ™idávají a na&scaron;e
produkce i zpÄ›v se jim podle pohybÅ¯ a úsmÄ›vu na tváÅ™i asi líbí. Poslední den máme v plánu výstup na 1345 m vysoký
Ben Nevis, nejvy&scaron;&scaron;í horu Spojeného království. Plány jsou jedna vÄ›c, skuteÄ•nost druhá. Podle
infocentra je na náhorní planinÄ› pod vrcholem mlha, pr&scaron;í a bez kompasu nebo navigace je to nebezpeÄ•né. Ono
vÅ¯bec místní znaÄ•ení je pro na&scaron;ince, zhýÄ•kaného 40 000 km turistických stezek v ÄŒR, docela kokos. Volíme tedy
výstup do protÄ›j&scaron;ího svahu.
Na místÄ› osídlení z doby Å¾elezné dáme nÄ›co dobrého a cestou zpÄ›t na
parkovi&scaron;tÄ› nás nenechávají lhostejnými obrovské klobouky bÅ™ezových jankÅ¯, vykukujících z mechu. TÄ›ch asi 6
houbiÄ•ek nesou dva chlapi, v jedné ruce se to unést nedá! O veÄ•eÅ™i je postaráno. Noclehy máme ve Fort Williamm,
kde konÄ•í také 155 km dlouhá West Highland Way z Milngavie severnÄ› od Glasgow. NejznámÄ›j&scaron;í a
nejkrásnÄ›j&scaron;í turistická cesta pÅ™es Skotskou vysoÄ•inu. Couráme se mÄ›steÄ•kem, posedíme v kavárnÄ›, fotíme se
na laviÄ•ce se sochou turisty, ukonÄ•ující West Highland Way.
VeÄ•er opÄ›t hrnec smaÅ¾enice. Ráno je budíÄ•ek celkem b
musíme do 10 hodin vrátit auta v Glasgow, a pak uÅ¾ jen letadlem do Berlína a návrat domÅ¯.
Skotská vysoÄ•ina má zvlá&scaron;tní kouzlo, holé kopce porostlé vÅ™esem, s teÄ•kami oveÄ•ek na svazích. Minimální
osídlení, pro nás je to úÅ¾asný pohled - kam oko dohlédne, jen pÅ™íroda. VÅ™es nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích barev, který vytváÅ™
kopeÄ•cích krásné maskovací vzory. V&scaron;e je nasáklé vodou, nasvícené rozptýleným svÄ›tlem slunce pÅ™es deku
mrakÅ¯. Vítr na kopcích a otravný hmyz v údolích. Místní ale dé&scaron;Å¥ neÅ™e&scaron;í, nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ím obleÄ•
je dobrá nepromokavá bunda. Byl to jen rychlý prÅ¯let Skotskem, taková ochutnávka. Dal&scaron;í místo, kam by se
dalo vrátit a zkoumat podrobnÄ›ji. Tak nÄ›kdy pÅ™í&scaron;tÄ›! VLK S VLÄŒICÍ
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