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rcholová kniha na âertov˘ch skalách u âernolic byla tentokrát psaná v Braillovû písmu.
Lezení s nevidom˘mi dûtmi probûhlo v polovinû ﬁíjna. Poﬁádal ho Tyfloturistick˘ oddíl. Nejprve jsme pﬁevzali jednu ãást dûtí a s nimi odjeli k nám domÛ do Radotína, kde jsme zaloÏili základní tábor. Zbytek dûtí dovezli rodiãe, nûkteﬁí i s
buchtami, bublaninami a jin˘mi pochutinami.
MÛj dojem, Ïe máme pomûrnû velikou ob˘vací a univerzální místnost, vzal rychle za
své. Dûti byly v‰ude a zkoumaly, co by
se dalo rozebrat.
Poãet nekoukaãÛ dosáhl desítky. Sedm
mal˘ch a tﬁi velcí. Potom jel nûkdo autem pﬁipravovat, zbytek vlakem a pû‰ky
do hor, ke skaliskÛm velik˘m a stra‰n˘m.
A mohlo se lézt.
Pro TyfloturisÈák není lezení zdaleka jedinou
aktivitou, poﬁádáme lyÏování, vodácké v˘lety... a ani
samotn˘ sport není jedin˘m, a dokonce ani prvotním,
cílem snaÏení tûch, co akci pﬁipravují.
Dûkujeme v‰em, co nás podporují, i tûm, co s námi
mají trpûlivost, kdyÏ jim na skále zabíráme cestu. ■

V

DESET NEKOUKAâÒ
DOPRAVA

Nejvíce horolezců jezdí vlakem do Všenor
na trati Praha - Beroun - Plzeň. Odtud
jdeme po silnici do prudkého kopce
směrem na Řitku. Asi za půl hodiny projdeme Černolicemi a nad námi se zvednou
jasně viditelné skály. Do Černolic občas
zajíždí i příměstský autobus zařazený do
systému Pražské integrované dopravy. Až
pod skály se dá dojet i autem po příbramské silnici přes Cukrák a Řitku.

KDE SE NAJÍST A NAPÍT
V Černolicích není stálá restaurace ani
obchod. Otevřenou náruč pro turisty,

horolezce a cyklisty má hotel Zdeňka
v horní části Všenor. Pokud půjdete po
silnici dolů, poznáte ho podle cedule
a parkoviště po levé straně ulice. Na
špinavé oblečení i zabahněné boty jsou
tu zvyklí. Jídlo je sice jen klasické
hospodské, ale velmi dobré a ne příliš
drahé.

PRŮVODCE
Nejnovější tištěný průvodce Český kras
a okolí sestavil Petr Resch, vydala ho
v roce 2000 Xerografie. Internetovou
verzi průvodce najdete na adrese
www.dagles.klenot.cz.
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