
 
Zálesáci z Rejvízu 

18. 6. – 19. 6. 2021 

Všichni zálesáci se sešli v pátek na autobusovém nádraží v Jeseníku, odkud  vyrazili na 

dobrodružnou výpravu. Autobus je dovezl na Rejvíz. Skupina nadšených zálesáků vyrazila na 

cestu spalující žárem slunce i milosrdně chladící lesním stínem drsnou jesenickou krajinou.  

V podvečerních hodinách zálesáci dorazili na místo. Lesní chata v srdci lesa je vlídně přijala a 

znaveni tak mohli spočinout a svlažit se v blízkém potůčku klokotajícím mezi stromy a 

kameny.   

                                     

K  načerpání nových sil zálesákům chybělo již jen jediné. Posilnit se pravou zálesáckou 

pochutinou, nad ohněm do křupava opečeným špekáčkem. K tomu však bylo zapotřebí 

rozdělat oheň. Jako správní zálesáci se však zřekli výdobytku moderní doby a rozhodli se 

rozdělati oheň pomocí vlastního úsilí a  křesadla.  Těžký je život zálesákův… 

 

A což teprve, když se okolní krajina zahalila do husté tmy a jediným zdrojem světla jim byl jen 

skrovně plápolající plameny ohně. Toť nastal čas zkoušky odvahy jich všech. Zálesáci rozhodli 

se dobrovolně vydati do černočerné tmy. Důkazem jejich statečnosti bylo přinesení části 



 
pokladu ukrytého na vzpomínkovém místě dávno zašlých křivd na nedalekém palouku. Po 

úspěšném návratu z těžké zkoušky zálesáci ještě dlouho do brzkých ranních hodin rozjímali 

nad svými zážitky z celého dne, než propadli spravedlivému spánku.  

Ráno se již znavení zálesáci vydali po řádné snídani na cestu zpět plní dojmů. Stálo to 

za to! 

 

 

Zapsala: Monika Míšová 
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