
Čantoryje – Rytířskou stezkou- 23. dubna 2006 
skvělá akce – skvělé počasí 

Horní Lištná - Malá Čantoryje - Rytířská stezka - Ustroň - lanovkou na 
Velkou Čantoryji - Nýdek 

vedoucí: Věra Byczanská 

Autobusem místní dopravy jsme jeli do Lištné. Pěkně jeden za druhým jsme přistupovali 
do linky, která nás dovezla na konečnou. Tam jsme přešli polskou hranici a vydali se neznámo 
kam.…. Cesta vedla krásnou jarní krajinkou, chvílemi lesem, chvílemi zelenou travičkou. 
Sluníčko nádherně svítilo a šlapalo se nám fakt skvěle. 

Měli jsme pár drobných zastávek, ale hlavní velkou zastávku jsem měli na Malé 
Čantoryji. Byli jsme zde celkem brzy. Pojedli jsme svačinky, vyfotili se, dokonce jsme se i 
opalovali…..Bylo to vlastně jedno z prvních jarních putování. Na vrchole jsme strávili asi 
hodinu a půl. Pak jsme se rozhodovali, co dál. Některým se již dolů z hřebenu nechtělo, když 
bylo tak krásně a už vystoupali nahoru. Tak proč zase jít dolů…? 

Tak se diskutovalo a diskutovalo a nakonec jsme se rozdělili na dvě půlky. Jedna skupina 
šla dále plánovanou Liščí Stezkou dolů do Ustroně a lanovkou vyjela zase zpátky nahoru na 
hřeben. Druhá skupina pokračovala dále po hřebeni až na Velkou Čantoryji. Zde nás zastihl 
sníh, což nám nebylo moc příjemné /měli jsme ho totiž za celou zimu dost a dost!/ No ale co se 
dalo dělat. Nakonec jsme dorazili na Velkou Čantoryji. 

Na Velké Čantoryji jsme strávili alespoň 3 hodiny. Navštívili jsme rozhlednu, dali si 
nějaké jídlo a pití a nálada byla opravdu výborná. Úspěšně jsme se sešli i s první skupinou, 
která dorazila lanovkou a někteří to zvládli znovu nahoru dokonce pěšky. Tak jsme opět všichni 
společně poseděli na chatě Velká Čantoryje a poté se vydali směrem dolů do Nýdku. Některým 
to ale stále bylo málo a vydali se po červené až do Vendryně.  

Byl to 
opravdu 
nádherný jarní 
den, plný slunce 
a pohody. A 
samozřejmě vše 
probíhalo 
v kruhu dobrých 
přátel… 


