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Čelo časáku čeká!  

Čože čtou čtenáři? 

 

 Ořem to tedy letos je? 
 Obsah: 

  Odvažuje se představit letošní tábor v Mlýnech__________str. 3 

  Ó, mocný puťák do Rumunska ve 13 lidu_______________str. 13 

  Opišky Piraně si taky někam vyrazily__________________str. 28 

  Ohlédnutí zpět do tábora, tentokrát fikce ComiXu________str. 33 

  Opravdu už konec_________________________________str. 39 

 

Co se letos nezdařilo, je zapomenuto. 

 Co se povedlo je vyzdviženo. (Vše co dodáno bylo) 

Nekompromisní redakce zasáhla na správných místech  

a uveřejnila tak vše nezbytné při výrobě časopisu. 

Nezbývá než si dát do nosu (něco dobrého) 

A začíst se do poutavé četby ze života některých menších z nás. 

No, nebudu vás déle zdržovat a napínat.  

Golda    

 
 

Na veškeré chyby jak tiskové tak gramatické se vztahují autorská práva! 

Kdo by je chtěl byť jen napodobit, tak se bude smažit v plamenech pekelných  

O to se postarám. 

(c) líbá tě tvůj strýc Zmarchtob  
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Tábor  2004 
Mravenci v houští  Mlýny A s vosama v lanoví

 
 Na tomhle táboře máme nový Sněmák který 
namaloval Jean. Škoda, že jsem u toho nebyla.  
 Bylo 5 táborových kmenů: Odžibvejové, 
Dakotové, Apačové, Černonožci a Irokézové. Já 
byla v Černonožcích. Hráli jsme různé hry, například 
molitánky, medůzky, pardubickou a jiné. Etapky: 
Vyrábění hudebních nástrojů, bivak (s původně 
noční hrou) ale je konána až ráno v 8 hodin. 
 Za úkol bylo udržet celou noc oheň což se 
oběma indiánským kmenům podařilo. Byli to Siuxové 
a Inkové. Siuxové - týpkoví lidé a Inkové - hliněné 
domy. Průběh boje byl hodně tvrdý, Inkové jsou 
syčáci a ukradli jak šamany, tak i ohnivou vodu.  
 Pak byla výroba indiánských zbraní. To měla na 
svědomí velká rada.  
 Tento tábor byl zvláštní v tom, že se hodně 
marodilo. Marodů celkem bylo 14. Tou samou virózu 
a to průjem a zvracení. POPRVÉ JSEM NEMOCNÁ 
NA TÁBOŘE. Naštěstí jsem velký bojovník 
a zákeřnou virózu zlikviduji za jeden den.  
 Na táboře byl také sněm. Rozhodovalo se na 
něm o vyhodnocování etapky a později vypukly 
manévry.  

 
 Velký zmatek v táboře. Čajovna byla taky 
v pohodě. Pilo se, hrálo na kytaru… Postupně se 
trošku usínalo- byli jsme unavení. Kuře usnulo. 
Všichni jsme připraveni na večerku a budíme Kuře. 
Ale Kuře nevstává. Golda ho odkryl a ve spánku 
postavil na nohy. Trochu drsné probuzení.  
 Návštěva podsadového tábora za účelem zahrát 
si fris dopadla dobře. Keya vyhrála 4:0!  
 První den na táboře jsem pořízovala týpiovku 
a byla dodělána 29. 7. S přestávkou. Tereza byla 
holka z vesnice a velice si nás asi oblíbila, jelikož se 
ukazovala skoro každý den.  
 Táboráky byly taky hezké. Scénky byly v typu 
reklam. Žmlvové dělali reklamu na kotlík, 
Wiqvukoxigové na pečivo a Medúzy na batoh a na 
zkušenou tam narvaly Míčka. Míček je skladný 
a malý. Odcházíme za týpko (při táboráku) a tam 
Míčka cpeme do batohu. Cestou jsem se já lámala 
smíchy. A už neseme batoh v němž je Míček. 
Chvilku u ohně povídáme a já tam říkám: „Už se 

stmívá, měli bychom vztáhnout baterky. Pak asi 
Klubko řeklo: „Nikdy nevíte, co vás čeká v batohu za 
překvapení.“ Míček vykoukl z batohu i s baterkou. 
Zpíval se tam i Svatý Vavřinec. Celkem drsný text, 
přesto hezká písnička. 
 Návštěvák byl v pohodě. Monkey byla na 
návštěváku stejně jako Hibi a Žirafa. Etapka je 
výroba loutek z přírodních materiálů a potom s nimi 
zahrát divadlo. U Černonožců jsme měli hudební 
doprovod. Já jsem bubnovala konečkem na buben. 
To divadélko vyhrály dva kmeny - Dakoti 
a Černonožci.  
 Asi 4. 8. je etapka a to vyvražďování. Zjistit 
několik věcí. My Černonožci jsme měli Psárov- 3km 
z Mlýnů a z Psárova též 3 km. Celkem jsem ušla 
6km. Bylo mi dobře, že jsem se krásně prošla. 
 Po dlouhé době družinkový večer. Medúzy si tam 
vyprávějí pohádky a já s Králíkem mučíme týpiovku. 
Jen tak blbánkujem záchvaty smíchu.  
 Kosťa během tábora udělal Orlí pera. Jako jediný. 
Kaptahovina- všichni se tam navzájem lechtaj. 
Předposlední den se trochu uklízí, něco se odveze, 
příprava táboráku, při kterém je Kosťa švihán za 
splnění orlích per. Tentokrát máme hodně dobrot-
3 kotlíky. Scénky byly operetní. Nevím co hrály 
Medúzy, jelikož jsem hlídala tábor. Strašili jsme 
hluboko do noci.  
 Přepady - naštěstí jich nebylo hodně.  
 Poslední den se bourala úplně celá kuchyň plus 
jedno týpko. Jsem u bourání týpka a servávám se 
s týpiovkama. Chlopňovku jsem vyndala a pak ji 
odnesla na rameni k ostatním týpiovkám. Uklízí se 
všechna týpka. Celkem jsem odtáhla 5 týpiovek 
a radila Viqvukoxigům jak složit týpko. Je oběd, já 
obědvám na týpiovkách. Dobře se mi na nich sedí. 
Pak už se uklízejí a opírají o strom. Rodiče jsou tu, 
tak se loučím s týpiovkama a s oddílem, moc se mi 
z divočiny nechce.  
 Tuhle táborovou hru vyhráli Černonožci. Takže já 
(Simča) Pipin, Kosťa, Klubko, Vývar. Tábor se mi 
líbil. 

Simča 
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Má poslední hlídka 
 Má poslední hlídka byla nejlepší na celém táboře. 
Měl jsem hlídku od 22.30 do 23.30. První půlhodinu 
jsem měl asi jen že jsem u sklípku potkával Johnyho 
se svými činkami.  
 Druhá půlhodina byla horší. Slyšel jsem ňáké 
šustění. Byly to myši. Pocit, že je v táboře nějaký cizí 
pes se vyjevila jen jednou. 

Kámen 
Hlídky 

 Hlídky byly super. Suprově se ohřívalo u kamen, 
ale jedna vada byla: Hlad. Byly tam hvězdy a moc 
dobře se na ně dívá. A Mýval by měl mít dietu.  

Vývar 
(Bez názvu) 

 Hlídka byla odporná, protože jsem se bál 
přepadajících. Manévry byly také hnusné, protože 
sem musel chodit. Mě nebaví chodit. Hrozně jsem 
se těšil domů, až se mi to vyplnilo.  

Trilobit 
(Bez názvu) 

 Nechtělo se mi vstávat na přepady. Jednou sem 
se vzbudil ale hned sem zase usnul. Jinak jsem se 
nevzbudil. Chcete vědět proč jsem se nevzbudil? 
Tak já vám to řeknu. Protože sem chtěl spát. Jinak 
jsem měl hlídky rád, těším se na příští tábor.  

Brtník 
 
HLÍDKA DOBROVOLNÁ PO DVOU 

 Když nás Zombí vzbudila, mě a Králíka, tak jsme 
vstaly od ohně a začaly chodit po táboře.  
 Zpívaly jsme si, abysme se zabavily. Pak jsem se 
rozdělily, já šla půl, ona půl, a když jsme se zase 
sešly, tak mi řekla, že se bála a já jsem jí to řekla 
taky. Pak jsme zase chodily spolu a když jsme 
nakoukly do Žmlvího týpka, viděly jsme, jak tam 
Troll spí. Pak jsme chodily zase po táboře a tak to 
trvalo asi půl hodiny. Zpívaly jsme si kánon 
Červená se line záře, aby nám to rychleji uplynulo.  
 Podívaly jsme se na budík, a když jsme viděly, že 
už máme hodinu a půl za sebou, tak mi Králík řekla, 
že ta půlhodina uplyne tak rychle jako ta předtím.  
 Tak jsme dál chodily po táboře a povídaly si, 
a když jsme se zase podívaly na budík, bylo za pět 
minut konec hlídky. Šly jsme vzbudit Trolla s Fíkem; 
Troll šel raz dva, Fík pomalejc. Tak jsme naši hlídku 
šťastně dokončily.  

Anonym 
VÝLET 

 Na nástupu nám řekli, že jdeme na výlet. Když 
jsme odešli, Králíka v lese píchla vosa skoro do 
spánku. Johny se s ní vrátil zpátky do tábora a my 
jsme šli dál. 
 V lese byly občas natažené ohradníky, protože 
za lesem byla pastvina. Jelikož jsme si mohli 
navzájem nabízet koblihy, usoudili jsme, že je to 
pastvina pro koně, i když se tam zrovna nic nepáslo. 

 Když jsme vyšli z lesa, museli jsme přejít přes 
viklající se můstek, ale nebáli jsme se a dobře to 
dopadlo. Za můstkem byl krásný mlýn a cesta do 
Mlýnů. Šli jsme dlouho, přes vesnici a přes les, až 
jsme došli na hrad Choustník. U něj jsme posvačili, 
ale dovnitř jsme nešli.  
 Pak jsme pokračovali dál, až jsme dorazili 
k rybníku. V něm jsme se vykoupali. Bylo tam hodně 
bahna a kusy betonu. Při další cestě jsme zahlédli 
tábor s podsadovými stany. Když jsme přišli k okraji 
tábora, přistoupil k nám nejspíš hlavní vedoucí a ptal 
se nás, odkud jsme. Řekli jsme mu, že jsme 
z pražského oddílu Keya. Později jsme se do tohoto 
tábora ještě vrátili poprosit o vodu, kterou nám 
ochotně dali. Pak už jsme bez dalších příhod dorazili 
do našeho tábora. Králík už byla v pořádku 
a malovala sněmák. 

Anonym

 
 
Variace na téma Bóža a narozeniny 
 Legrace na návštěváku 
No konečně je návštěvák. A ještě k tomu 31.7. Víte 
co to znamená? Konečně nějaká sranda. Boža se 
koupe v potoce.  Když skončila etapka, nesli jsme 
Bóžu k potoku a už „žbluňk, žbluňk, žbluňk….“ 

 

 Bóžovy narozky 
Konečně návštěvák. Je 31.7. Víte co to znamená? 
Bóža má narozeniny. Po etapce jsme se nějak 
nemohli rozhodnout, ale pak nás Fíkův tatínek 
povzbudil a už „žbluňk, žbluňk, žbluňk….“ 

 

 O návštěváku v potoce 
Návštěvák je tu. A ještě je 31.7. Víte co to znamená? 
V potoce šplouchá voda. Po etapce jsme se nějak 
nemohly dohodnout a Fíkův táta nás povzbudil 
a chňap a „žbluňk, žbluňk, žbluňk….“ 

 

 Bóža letí do potoka 
Když nastal návštěvák, bylo 31.7. Víte co to 
znamená? Bóža letí do potoka. Když skončila 
etapovka, Bóža letí do potoka. „Žbluňk, žbluňk, 
žbluňk…“ 
 

Sepsaly (zvlášť i dohromady) Xirény 
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Otázky a odpovědi 
• Víte jak vypadají kvalitní kamna?  

- Zeptejte se Kryštofa a Mývala 
• Víte jak vypadají prasata?  

- Běžte se podívat k Wyqoušům do týpka. 
• Chcete vidět blicí službu?  

- Běžte se podívat do marodky. 
• Víte proč Čipmi už není lochtivá?  

- Protože jsme ji ulochtali k smrti 
• A víte proč Dáda zůstala lochtivá?  

- Hádejte. Je ještě živá 
• Víte proč uďové nehlídají?  

- Báli by se. 
Anonym 

(Bez názvu) 
 První den nic moc. Druhý den jsme všichni 
povinně dělali postele. Byla to hrozná nuda. To bylo 
to nejhorší z celýho tábora... A taky to byl můj 
rekord. Ani jednou sem si nešel zaběhat.  
 A nejvíc mě štvalo, že tam byli mravenci ! 
 Jednou byl takový smutný sněm. Na konci Golda 
řekl že tam chodí Ňákej modrej duch… A tím řekl že 
je pověrčivej. Pak sme si měli sbalit do 15 minut. 
V noci sem se vzbudil protože mi bylo blbě. Vyblil 
těsně vedle klubčiny karimatky. Až ráno jsem to 
zjistil.  
 Na konci tábora byla pokladovka. Původně měla 
být na 1 den,ale byla na 2. 
 Nejlepší událost tábora bylo rozdávání cen.     
 KONEC  

UFO 

 

Mé nešťastné kuře 
 Nejedná se o kuře jako o osobě ale o naše 
(Žmlvácké) kuře kterým jsme se proslavili. A já 
užabych začal. (opona nahoru!) a nechci to už 
prodlužovat a tak začínám psát. 
 My jsme snažili dělat na radu Slepejše setonův 
hrnec. A udělali jsme „menší“ fajrák. 
 A najednou si PiPiN všim že je tam v popelu 
ňaká díra samozřejmě jsme mistrně propálili kotlík 
pipin to ze nevěděl a tím jí zvětšil potom jí klubko 
vytvarovalo na srdíčko to kuře podle toho taky. (dále 
nečitelné  )     

Fredkin 
 

Binec 
 V tee - pee to vypadalo strašně, protože tam byl 
veliký binec. Když se bodovalo tak si některé 
světlušky dávaly věci do spacáku.  

Pikola 
Tábor marodů 

 Náš tábor se stal velmi nemocným místem. Měli 
jsme tam hnusnou epidemii. Hrozilo nám, že se 
málem zavřel tábor. Simča z toho málem zešílela. 
Naštěstí všechno dobře dopadlo a tábor nám 
nezavřeli. Všichni jsme se ve zdraví (kupodivu) 
dostali domů. 

Xirény 
(Bez názvu) 

 To sem jednou šla a bum a byla jsem v latře 
A druhý den byla hra a ta byla taková že jsme udělali 
nějaký most aby jsme přešli potok, a nespadli do něj 
a nevyhráli jsme protože jsme byli jen 4.   
 Potom jsme hráli hry takže jsme se polejvali 
vodou v hrnečkách.  

Míček

 

Vyvražďování 
 Vypravili jsme se do Tříklasovic. Tam jsme se 
rozdělili, já jsem byla tam, kde byl sraz, protože jsem 
byla nejmladší ale pak jsem se s Fredkynem 
vypravila pro zajímavou věc protože věděl o pár 
věcech na zemi. Tak jsme tam šli a našli jsme 
struhadlo a udělali jsme si z ostatních srandu 
a Fredkyn si ho strčil za kraťasy a řekli jsme že tam 
nebilo nic použitelného a pak jsme se smáli a já jsem 
řekla že mu to strohá kraťasy a pak jsme šli do 
tábora. 

Špunt 
Manévry 

 Na sněmu, někdy kolem dvanácté v noci Nám 
Golda řekl o právě začínajících manévrech (po 
družinkách) 
 A tak nám dali 15 min. na sbalení věcí. První den 
jsme spali už asi 15 minut po odchodu z tábora pod 
hradem Choustník. Spali jsme zároveň s medúzama. 
 Druhý den jsme šli na hrad Choustník, kde jsme 
měli zjistit nějaké informace (který tam nebyly (bylo 
zavřeno až do 9 (a my jsme tam byli v 8))). A šli jsme 
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dál do … prostě někam do pryč. Za deště jsme došli 
k rybníku Tůrovec kde jsme potkali medúzy. A tímto 
způsobem jsme došli zpátky na Choustník kde byla 
zpráva o další cestě. Pokud jsme přišli před 18:00, 
měli jsme jít do tábora. Pokud po 18:00, měli jsme 
pokračovat oklikou. Došli jsme tam v 18:30.  
 Po chvilce přišel Johny a oznámil nám, že jsme 
přišli o den dříve.  Další den jsme se s Fíkem 
ztratili a krosili jsme si to po lesní necestě .Do tábora 
jsme došli asi o hodinu dřív než ostatní.  
 The End   

PiPiN+Fík 

Manévry 
 Večer jsme vyrazili na manévry Šli jsme Potom 
jsme došli na hrad Choustník. Tam holky šli na nás 
počkat na zastávku. Ale měli jsme jít na prohlídku. 
Pak se udělalo asi 10 z nás špatně. Pak jsme došli 
a došli jsme první.  

Kosatka

 
Pekelná jízda 

 Měli jsme hrát pokladovku (pochopitelně jsme ji 
také hráli), ale protáhla se dlouho do noci 
 (teď teprve začíná ten příběh). Najednou se proti 
nám vynořila škodovka a v ní samozřejmě Píro 
a ostatní etapkové družinky, ale my s Fíkem 
a Fréďou jsme se tam nevešli. Tak jsme s Bóžou, 
který měl kolo šli asi ve 23:26:28 do tábora, který byl 
asi 11km 50m a 6 cm daleko.  
 Nejdřív jsme šli pěšky, ale šlo to moc pomalu, 
takže Bóža vymyslel vlastní hlavou, že vždycky 
poveze jednoho na nosiči dopředu a pak že se vrátí 
pro dalšího. Takhle jsme se střídali dobré 3 km 
lesem. Pak Bóža chvilku odpočíval a pak nás zase 

vzal a pak asi další 4 km jsme došli na pole, tam 
jsme sesedli z kola a šli pěšky ( samozřejmě se ho 
vzali s sebou). Asi po 5 km jsme v dálce viděli tábor.  
 Přesně ve dvě hodiny (02:00) jsme přijeli do 
tábora a ještě jsme asi hodinu jedli gulášovku. 

Trol 

 
Pokladovka 

 Ve třetím týdnu tábora byla pokladovka. Ta se 
bohužel prodloužila až do noci a do tmy tmoucí. Ale 
Bóža (k našemu milému překvapení) za náma přijel 
na kole s dynamem. Domluvil se telefonicky s Pírem, 
že pro nás přijedou škodkou. Ale škodka byla 
přecpaná, vešli by jsme se tam, ale šli tam jenom 
Špunt a Punčocha. A my (zbytek naší skupinky 
FREDKIN, TROL a FÍK) šli pěšky. 
 Za svitu kola jsme došli k potku, kde jsme hledali 
další zprávu. Ale tu jsme nenašli  a tak jsme šli a jeli 
dál a dál. Bóža se jel podívat do lomu, kde měl být 
ukryt poklad. Vrátil se a jelo se dál. Protože cesta 
vedla nahoru a zase dolu a tak dál, vozili jsme se na 
nosiči. Bóža vzal Trola na nosič a jel asi 200 m 
dopředu. Mezitím jsme já a Fredkin šli dál. Bóža se 
vrátil a vzal mě a dovezl mě k Trolovi, kterej šel dál. 
A potom zajel pro Fredkina, kterej šel dál. A zase ho 
dovez k nám. Tímto způsobem jsme došli na silnici, 
po které jsme jeli do Tříklasovic a dál.  
 V jakési vesnici jsme odbočili do polí a lesů, kde 
jsme to museli krosit. Zřejmě proto vznikla básnička: 

 

   Bóža jede na kole, 

   přes louky a přes pole, 

   utíkejme přátelé, 

   než nás Bóža zajede. 

  A tak jsme dojeli do tábora, kde se nás lekl Kája 
na hlídce. pohostil nás chlebem a gulášovkou. Tu 
jsme zhltli a Bóža, Trol a Fredkin šli spát, ale já jsem 
byl vzhůru celou další hlídku, na které jsem 
s Veverkou zdemoloval žhavými uhlíky hlídkový 
papír. Veverka předala hlídku a já jsem šel spát.  

Fík 
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Pokladovka 

 Jednoho krásného dne si uďové na uďovině řekli: 
uděláme pokladovku. Tak udělali pokladovku, která 
se „kapánek“ prodloužila. A tak hluboko v noci (po 
domluvě) k nám k našemu milému překvapení přijel 
Bóža na extra kole. Po mobilu se domluvil s Pírem, 
že pro nás přijede škodkou, ale už tam bylo asi 
11 lidí, tak se tam nás pět nevešlo. A tak naše čtyřka 
ve složení Fredkin, Fík, Trol, Bóža a kolo.  
 Šli jsme k potoku, kde jsme nenašli zprávu a tak 
jsme jeli tím způsobem, že jeden jel s Bóžou na 
nosiči, ten ho pak vyložil a jel pro dalšího, ten první 
mezitím šel dál. A vrátili jsme se až asi na druhou 
hlídku. TU MĚL Kája.  
 Potom jsme kecali, ale šli jsme spát v pořadí: 
Bóža, Trol, Fredkin a Fík. Trol a Fredkin šli spát, ale 
já byl asi ještě 5 minut na hlídce Veverky. Fík tam 
byl až do konce. 

Fredkin

 
Přeprava osob přes lagunu 

 …Toho kalného rána slunce snad ani nevyšlo a i 
matka obloha se nezdála být v dobrém rozmaru, 
neboť celé dopoledne bylo vlhko a občas dopadlo na 
zem i pár studených slzí…  
 Avšak rody odvážných bojovníků se nesměli 
zastavit, musili stále pokračovat ve své strastiplné 
cestě k dobytí vítězství.  
 Ano, hádáte správně, jde o etapku. Konkrétně 
o etapku veskrze oblíbenou při pěkném počasí, ale 
nepříliš vhodnou do všeobecné zimy, která toho dne 
panovala. Úkol byl zřejmý, dostat se „suchou“ nohou 
přes lagunu naší umývárky, ve které cvakaly čelistmi 
hladové piraně. Dovoleno bylo používat přírodní 

materiál a provazy, dalším pravidlem bylo, že nesmí 
být použity klády delší než dva metry (nebo jeden 
metr? nevím, paměť mi neslouží).  
 Potom se již bojovníci vrhli zuřivě do práce (tedy 
někteří se vrhli do práce s opravdu velkou vervou, 
někteří s vervou o něco menší a někteří se do práce 
nevrhli vůbec).  

 
 Asi tak po hodině se začaly na břehu umývárky 
objevovat opravdu podivné přepravní prostředky. 
Bylo vidět, že bojovníci mají velkou fantazii a někteří 
i skutečné konstruktérské nadání.  
 Po další půlhodině bylo již hotovo a tato „plavidla“ 
byla připravena vydat se na vodu. I přes velkou 
snahu se opravdu regulérně suchou nohou dostal na 
druhou stranu jen Vývar na voru ze čtyř dlouhých 
klád. Přepravu dalších osob z Vývarova kmene však 
již vor nepřežil.  Jako určitý úspěch lze považovat 
i pokus Trolovy skupinky, jejíž čtverhranný prám sice 
udržel nad vodou nejen sebe, ale i osobu která na 
něm plovala, ale v případě výskytu piraní v místních 
vodách by to asi nebyl právě nejbezpečnější 
dopravní prostředek (viz obrázek Trola pomalu se 
potápějícího pod hladinu).  
 Mě osobně však nejvíce překvapil způsob, jakým 
se o přechod laguny pokusila skupinka, v jejímž čele 
byl Vojta (název si bohužel už fakt nepamatuju…). 
Napnuli přes lagunu prádelní šňůru a pomocí 
jakýchsi berlí, o něž se opírali, se pokoušeli dostat 
na druhý břeh po tomto opravdu nedokonalém, 
mostě. Brzy ale i jim došlo, že po tak tenkém 
provaze se opravdu přejít nedá a že jim k úspěchu 
chybí pověstná elfí lehkost z Pána Prstenů. Byly zde 
i jiné pokusy o zdolání překážky, ale tyhle mi utkvěly 
v paměti nejvíc, snad pro jejich nápaditost 
a kuriozitu. 

Slepýš 
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Úterý 13.7. 2004 

Stavebka:  
První den byl ve znamení nošení a deště. A samozřejmě 
MRAVENCŮ!!!  Jo a taky nošení, nošení, deště 
a nošení. Neštěstí se nám podařilo postavit týpko. Takže 
jsme sice spali v mraveništi, ale v suchu.  
 
Středa 14.7. 2004 

Dnes jsme hlavně uklízeli nebo lépe řečeno zušlechťovali 
louku. Takže jsme sekali, hrabali, odváželi, káceli, 
klučili… a prováděli další podobné činnosti. Tím se nám 
podařilo louku skoro 2x zvětšit. 

Odpoledne jsme zčali stavět kuchyň. Taky se začaly 
stavět latry.  
 
Čtvrtek 15.7. 2004 

Stále pracovní. Pokračovaly práce na kuchyni, latrách 
a stavěl se sklípek. BoB a Petr stavěli přehradu 
a zkoumali jak a kde nejlépe umístit Bóžovu turbínu. 
Večer jsme seděli u ohně a povídali si. Zajímavé bylo, že 
kdykoliv jsme se chystali usednout k jídlu, začalo pršet… 
jaká to náhoda!  
 
Pátek 16.7. 2004 

Slepýše, Johnyho, Blechu a Goldu přivezl BoB ráno 
Peršákem z Černovického nádraží. (kde byli předtím 
uskladněni na horší časy!)(No vlastně ani tak né.)(dělám 
si šoufky)(Jeli předtím tři dny vlakem z Rumunska a…)  

 
Děláme teď střechu kuchyně, lavice, kamna, týpko-
marodku odjela Hvězda. Sýc se snaží postavit lanovku ale 
je moc douhá. „A i k. b. b. j. o p. k., s. b. b. m. d.!“ 
(Správné odpovědi se dočkáte kdesi dál v textu) 
 
Sobota 17.7. 2004 

Tábor? No jo, už jo! 

Dodělávky stolů a lavic. Ostatní přijeli ve čtyři hodiny. 
Stavění týpek. Odjel Sejc.  
 
Neděle 18.7. 2004 

Mše v Choustníku. Cestou zpět po značce odpo. 

Dodělávky a sněm odjely Piraně, Bob, Blecha. 
 
Pondělí 19.7. 4002 

Ráno Golda se Slepýšem zasadili stožár aby byl nástup 
možný. (tedy po pravdě řečeno byl dost nemožný, ale to se 
v danou chvíli již netýkalo materiálního zabezpečení). 
Dodělávky. Bóža jel na poštu a do Černovic jet zařizovat 
cosi. Vymýšlí se názvy etapových skupinek a výroba 
kmenových šípů. Krab. Večer družinkový.  
 
Úterý 20.7. 2004 

Dopoledne jsme měli sportovní, fris, vybika. Po nástupu 
paběrkování v rojnici. (úklid náměstí). Koupání v potoce 
a mocné želví vaření (a službení). Rejže. Dloóoóoóoóouhý 
poledňák, Uďové spali. 

  
Navštívil nás bratr Rys (z Blaníku). Vodní válka s lavórky 
a hrnéčky s vodou. Hra v lese „za holkama“ se 
Slepejšovými kolečky. Wombimu se při večeři udělalo 
mdlo. Po nástupu pár wiqoušů odešlo na přepad 
Protěže+Slepýš+Klubko. Slibovky. Strom a Vojta šli 
běhat. V noci byla parádní bouřka (hlídaly medůzy = takže 
uďové). Přepadající se vrátili, jelikož Protěž vůbec nenašli 
a tak se jen nevyspali a zmokli (tvrdí oni).  
 
Středa 21.7. 2004 

Při snídani přišla paní z obchodu, že prej má moc drahý 
jablka a tak jsme je přeobjednali na broskve. Hra 
s pronášením korálků mezi slepými strážci. Trojnoha. 
Etapa – bludiště s ní paralelně stavění věží z klacíků 
a Manažeři. Pretěk pre dvaja (svázané dvojice) při večeři 
přišel Šíša z Tábora, dal si k nám věci a po večerce šel 
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přepadnout holky nahoře. Asi po hodině tam byl poplach, 
ale Šíša jim utekl. Ráno tam odešel ještě před budíčkem. 
Večer byla šamanova chýše, kde kvetl hazard a atrakce 
i z řad Wiqoušů např. síťová houpačka, nebo házení na 
Mývala. Přijel Jean na kole.  
 
Čtvrtek 22.7. 2004  

Celodeňák. Jeán maluje Sněmák. Wiqouši šli do 
Bohdalína se vykoupat a pak do Křeče přepadnout Protěž. 
Hlídali jen do půl čtvrtý, takže když jsem se tam šel po 
Wiqouším neúspěšném pokusu od 1 do 3 v 5 hodin 
podívat, vyvezl jsem jim sklípek i zásobák na dvoukoláku 
a dali jsme si tak prima předkrm ke snídani. 
 
Pátek 23.7. 2004 

Vyřezávání, korálky, robení masek ze sádry, vybarvování 
Jeanem předkresleného Sněmáku. 

 
AZimuťák. Táborák. Přišly na návštěvu 4 „traktoristky“ 
z Mlýnů. Scénky: šli 2 a prostřední upadl (Vejvar).  
 
Sobota 24.7. 2004 

Etapka cesta suchou nohou přes lagunu. Vývar jediný.  

 
Odpoledne medvědi, večer odpoledne 2 se po družinkách 
peklo kuře + zelenina + brambory.  Většinou se to 
povedlo.  
 
Neděle 25.7. 2004 

Mše + dlóuhý poledňák, protože se zastavil budík. Pak 
bylo dělení: holky na velké a malé – podle toho jaké to 
bude v září. Večer byla příprava. V noci byl dvojí přepad 
– nejprve skautky z horní louky které vyrušily Protěžáky, 
kteří byli velmi velmi nadšeni. Přijela Simča. 
 
Pondělí 26.7. 2004 

Výroba hudebních nástrojů a básní, či písní. Pak 
přehazka. Dlouhý poledňák a přijela Lucka. PPPPP. 

 
Sněm a MANÉVRY. 
 
Úterý 27.7. 2004 

Manévry. Vrátil se Mýval.  

 
 
Středa 28.7. 2004  

Píro, Lucka, a Johny leštili škodku v brodě. Vrátili se 
manévráci. Volný program na rekonvalescenci. Vrátili se 
Wiqouši. Zpívanda v kuchyni a šlo se dřív spát.  
 
Čtvrtek 29.7. 2004 

Vytváření lanových aktivit ve stráni nad kuchyní. Zavěsil 
jsem lano na strom metodou provázku na šípu. 

Fris s holkama z Tábora jsme vyhráli 4:1, prolezli jsme 
jejich opičí dráhu. Hiawata na opičí dráze naší. Wiqouši 
šli přepadat holky nahoře ale ukradli jen olej. Zato o nich 
nevěděli.  
(Správná odpověď = „A i kdyby byla byť jen o polovinu 
kratší, stejně by byla moc dlouhá!“) 
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Pátek 30.7. 2004 

Odjela Pikola. Olympiáda. Odjel Ondra a Anička. Pošli 
posly, neboli pašeráci. Příprava táboráku a úklid tábořiště. 
Přijel BoB, Makrela, Slunce a Treska v Peršákovi 
a projeli to brodem. Táborák.  
 
Sobota 31.7. 2004 - Návštěvák 

Vítání rodičů. Etapa vyrábění loutkového divadla. 

 
Ve volejbale prohráli Uďové. Večer zpívanda. 
 
Neděle 1.8. 2004 

Poutní mše u sv. Anny. Pršelo.  

 
Odpoledne bodování. Nebezpečný průsmyk přerušil, jak 
jinak, déšť. Odchod na „hrosopu“ do lesa (kradení 
šamanů, Soudové a Inkové). 
 
Pondělí 2.8. 2004 

Vyhráli Inkové. Uhasili jsme vatry. Z pyžama jsem se 
převlékl ještě dopoledne (Golda 11:50). PPPPPPPP. 
Přehazka, podbíhání lana. Čajovna. 
 
Úterý 3.8. 2004 - DVR 

Přepad od Vlčínovejch RPG RSoftovejch vojáčků. 
NAŘEZALI NÁM … dřevo (3 z 5-ti jsme chytli) a dva 
dojeli pro vodu. Vyrábění zbrani na lov. Medůzy, 
želvičky, hutututu. Hra: kolečka, čtverečky, (nevim nebyl 
jsem). Večer družinkový.  
 
Středa 4.8. 2004 

V noci asi přepad, ale nikdo nepřišel nic vracet, tak 
nevíme. Ráno dostihy za otázkami a středověk. 
Odpoledne vyvražďování. Přijel Robert Štěpnička a líbila 
se mu sprcha. Holky připravovaly pokladovou. Golda na 
několikátý pokus přestřelil další lano na jümarování. 
Zatímco byla kaptahovina a ostatní si pekli buřtíky, tak 
jsem si vyzkoušel jümary (Bóža). Když se holky vrátily, 
skončil večer hromadnou bitkou.  
 
Čtvrtek 5.8. 2004 

V noci byl klid (snad). Akorát Golda nás (část uďů) 
v noci vytáhl s tím, že „unášej Vývara“ ale venku byl 

klid. Nakonec se ukázalo, že Pírko písklavě chrápalo 
a Golda si to spletl a Vývarovo voláním o pomoc. 

 Dopoledne jsme hráli boj o vlajku podle pravidel jajo na 
střediskovém srazu. Bóža a Johny hráli s dětma a hustě si 
to dali. Odchod na pokladovku cca ve tři hodiny. Ukázalo 
se, že šifry jsou moc náročný a dlouhý a tak plánovaných 
6 hodin nestačilo ani pro včasný návrat, natož pro 
ukončení. Někteří se vrátili až po půlnoci. Někteří se 
vrátili až po půlnoci. Někteří byli dovezeni škodovkou. 
Večer se tak protáhl do ztracena. Johny a vrátivší se hráli 
badminton apod. hry. Vrátil se Kosťa ze samotky. Cca 
v 1h v noci se vrátili s Bóžou i poslední z pokladovky: 
Fík, Trol a Fredin.  
 
Pátek 6.8. 2004 

Posunutý budíček. Vyrazilo se na včerejší nedokončenou 
pokladovku. Těm zpožděným se trochu pomohlo. 
Nicméně v lomu někdo šlohnul bejčka na stromě, takže 
nastalo mocné hledání 5-ti kusů zakopaného kuláče 
i s pomocí volání Čipmi do tábora.   

 
O poledňáku byl otevřen bar na utracení zbylých korálků. 
Příprava táboráku. Slibovky. Nacvičování scének. Balení. 
Tři orlí pera splnil Kosťa. Spaní u táboráku.  
 
Sobota 7.8. 2004  

Bourání kuchyně a díky miminářům jen wyqoušího týpka. 

Odjezd. Dále pokračují Mimináři. 
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ANKETA TÁBOR 2004
Holky – Xirény 

1) Co se Ti na táboře nejvíc líbilo? 
Všechno, celý tábor, malování sněmáku (Králík), 
houpačka (Punčocha + Králík), etapka, poslední 
táborák, hodně zpívání (Klubko), skautská příprava 
(Veverka + Punčocha) čajovna (Xirény) 

2) Co se Ti na táboře nelíbilo? 
Hlídky (Punčocha + Veverka), rybník (Klubko), 
mravenci a vosy! (Klubko + Králík) 

3) Co Ti chybělo? 
Noční hra (klubko), koupání v potoce (?!?) (Klubko 
+ Punčocha) rybník (Králík, Punčocha, Veverka), 
postel! (Dáda + Čipmi)  

4) Co Ti nejvíc chutnalo? 

      
Všechno! (Punčocha + Králík), ovocné knedlíky, 
placky (Králík, Klubko), bramborová kaše a filé 
(Dáda), kung-pao se žlutou rýží (Xirény), mexické 
kuře (Čipmi + Dáda), puding (Králík) 

5) Co Ti v jídelníčku chybělo? 
Chyběla šunka nebo salám, víc tatranek (Veverka), 
víc poriče (Klubko) palačinky (Punčocha + Králík), 
míň CHMMČ! (Veverka, Čipmi, Dáda), ne tak 
sladký puding (Klubko; za to může Perňa – 
pozn.red.) ne ovoce v pudingu (Punčocha + Veverka) 

6) Máš k táboru nějaké vyjádření? 
Byl krásnej (Králík), měly by být hlídky po dvou 
a delší poledňák (Králík + Punčocha) chceme, aby 
byli všichni hodnější! (Klubko, Punčocha, Králík, 
Dáda, Čipmi) 

7) Jaký bys dala název tábora? 
Hmyzí louka, Mravenčí hnízdo (Xirény) Světluščí 
louka, Tábor v epidemii (Klubko) Svítící louka 
(Klubko, Punčocha), Poblioni v táboře (Veverka, 
Simča, Králík) 

8) Jaký je Tvůj vztah k vosám? 
Fůůůůůůj!!! havěť! (Veverka), strašný – úplně mě to 
štve! (Králík) VYHUBIT!!! (Punčocha) Ať nás 
nechaj na pokoji! Aby jich tam nebylo moc (anonym) 

        

Opice + Markétka, která na táboře nebyla. 
1) Co Ti na tabore vadilo? 

To že jsme museli jít do potoka a ježte rozcvička. 
(Kosatka) Vadilo mi to že se mi stískalo a že jsem 
zpadla do latri. (Míček) Ranní cvičení (Špunt) 
manévry neprospívaly (Pikola) Nemoc  (Matýsek) 

2) Co Ti nejvic chutnalo? 
 Vanelkovej pudynk (Kosatka), Chleba s marmeládou 

neboli CH+ M+ Č Markétka, Pudink  (Špunt) 
krupicová kaše (Pikola) kaše krupicová (Matýsek) 

3) Co bys pristi rok ocekaval od jidelnicku? 
Krupicovou kaši a činu a rizoto (Míček) Kuře 
(Makétka) Buchtičky ze šodo (Kosatka) dát kuře 
vyřadit ovesnou kaši ( poridge) (Pikola) viřadit čínu, 
brambory, porydge, dát hrachová polévka z pitlíku 
(Špunt) krupicová kaše (Matýsek) 

4) Co neocekavas od jidelnicku? 
Bramborová pomazánka (Kosatka) Smetanovou 
přesnídávku (Míček) Špenát  (Markétka) 
bramborovou kaši, špenát, zemlbába  (Špunt) zeml 
bába (Pikola) halušky (Matýsek) 

5) Co se Ti libi na indianskem zpusobu zivota?  
Střílení z luku plízení. Jízda na koni (Kosatka) Boje 
střílení  (Markétka) Střílení z luku plavání v kánojy 
a spaní a jízda na koní (Míček) udržování jídla a síly 
(Pikola) pochod, příběhy, udržování síly a jídla 
(Špunt) totem  (Matýsek) 

6) Co Ti na tabore chybelo?  
Chyběla mi sekera a postel (Míček) Máma tata postel 
zahrada dům (Kosatka) ticho, tenis, rodiče(Špunt) 
chybělo mi zdraví  (Pikola) rybník (Matýsek) 

7) Nazev tabora? 
Skautíci (Kosatka) Sluníčko (Míček) název tábora: 
indiánský  (Pikola) akváryum nemocí  (Špunt) 
u rozbouřený řeky (Matýsek) 

 
8) Co se Ti na tabore libilo? 

Hry, stany, čajovna, přepad s puškami, polední klíd 
(Míček) Spaní (Kosatka) táborák, manévry, sněm, 
hry, latra, suchou nohou přes potok (Špunt) táborák, 
přes potok suchou nohou, sněmák (Pikola) poledňák 
(Matýsek) 
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Kluci – Chřestýši, Žmlvové 
1) Co Ti na tabore vadilo? 

Že se nepovedla lanovka (PiPiN), ze začátku 
mravenci pak rozcvičky (Fík), hlítka (Trol), Hlídky 
(Kámen), Hlídky po táboráku, rozcvičky (Brtník), 
Manévry (Trilobit), Mě vadily rozcvičky úplně za 
plný zimy! (Vejvar), 

2) Co Ti nejvic chutnalo? 
Chleba pom.máslo čaj (PiPiN), no asi dobrej porýč 
(Fík), švestkové knedlíky (Trol),  Placky (Kámen), 
„Uvař si sám“ (etapka) (Brtník), Poridge (Trilobit),    
- - - (Vejvar), 

3) Co bys pristi rok ocekaval od jidelnicku? 
Víc toho víše (PiPiN), hranolky a hauburgr (Fík), 
buchtičky se Šodó (Trol),  Míň poridge a víc 
melounů (Kámen), Salám se sýrem (Brtník), Ke 
každýmu obědu řízek (Trilobit), Víc melounů 
(Vejvar), 

4) Co neocekavas od jidelnicku? 
Nic dobrýho (PiPiN), halušky! (Fík), ??? (Trol), 
Halušky (Kámen), Mrkvovou pomazánku (Brtník), 
Bramborová pomazánka (Trilobit), Já nechci poridge 
(Vejvar), 

5) Co se Ti libi na indianskem zpusobu zivota?  
Tipka (DAJ SE PODLEJZAT ☺) (PiPiN), oblečení 
a amulety (Fík), nic (Trol),  Žádná civilizace 
(Kámen), Stříleli jsme z luku (Brtník), - - - (Trilobit), 
Latra (Vejvar), 

6) Co Ti na tabore chybelo?  
Hodně chpmč (PiPiN), tenisky který mi nejsou malý 
(Fík), nic (Trol),  Vlastní note-book (Kámen), Lego 
(Brtník), Sladkosti a máma (Trilobit), Splachovací 
záchod (Vejvar), 

7) Nazev tabora? 
Repelentofenistilová louka (PiPiN), tábor na 
mravenčí louce (Fík), Epidemie smrtících bolestí 
(Trol),  „Mravenco-vosí tábor“ (Kámen), „Tábor 
etapek“ (Brtník), „Drsňácký“ (Trilobit), „Sršní“ 
(Vejvar), 

8) Co se Ti na tabore libilo? 
Mravenci teda rozhodně nééé (PiPiN), no hlídky asi 
ne (Fík), všechno kromě hlídek (Trol),  Přepady 
(Kámen), Hlídky (Brtník), Družinkový večery 
(Trilobit), Dělání postelí (Vejvar), 
 

9) (Žmlvácká soukromá otázka) nej. Hláška? 
Pipine, a uděláte to na zp. Hranolek? (každejch 5 min) 
(PiPiN), bůůů, mě se stýská (Matouš), ??? (Trol), 

 

 
Wyqouuši (neboli Wyqukoxigové) 

1) Co se Ti na táboře nejvíc líbilo? 
 Pekárna v Choustníku 
2) Co se Ti na táboře nelíbilo? 
 Mravenci,vosy,absence rybníku,sprcha,kořeny v louce. 
3) Co Ti chybělo? 

Povolení k rádiu (U3), zdravá noha a vzduchovka 
(Perňa) 

4) Co Ti nejvíc chutnalo? 
Luncheon meat (Perňa), mexické kuře (Zikmund), 
Snídaně z Protěžáckých zdrojů na přepadu.  

5) Co Ti v jídelníčku chybělo? 
 Špenátová polivka dle vlastního receptu (U3) 
6) Co neocekavas od jidelnicku? 
 Sóju , halušky, hrachovku a luštěniny, kopr (U3) 
7) Co bys pristi rok ocekaval od jidelnicku? 
 Luštěniny a kopr (Zikmund) 
8) Máš k táboru nějaké vyjádření? 
 nuda (U3) 
9) Jaký bys dal název tábora? 
 Mraveniště 
10) Jaký je Tvůj vztah k vosám? 
 Jó jsou skvělý,pobodali spoustu lidí,co nemám rád(U3) 
11) Co se Ti libi na indianskem zpusobu zivota? 
 Zdržuju se (Zikmund). 

 
 

(Mravenci a vosy na špičce plamene). 

 

A to je konec ! 



DENÍK NAŠÍ VÝPRAVY DO RUMUNSKA

Ne 27.6.04

TAK!

A už jedem. 
AP: Mungo, kdy ses narodil? 
… Za tejden! KAP

Mocný nákup, óóó!!! (to je jen na první týden?! Jo!)

2) Ve 12:15 jsem stanovili sraz – u 13. pokladny
na Klnu (Asi Hl.n., pozn. red.). Jistí lidé p išli
a nejistý nebyl nikdo, takže byl zakoupen lístek do 
Holomóce a mohli jsme zaúto it na eskalátory.
Prvních pár lidí s domem na zádech p ežily, ale pak 
nastoupil Golem a madla za la žhnout. Chvíli se 
schody p etahovaly s gravitací – ale – dopadlo to
dob e, vyjeli jsme až nahoru.

Na perónu už bylo notn  lidí, a náš expres p ijel
p esn . Protože do coupé ek se hrnuly davy, vzali 
jsme zte í velký vagón jen se sedadly a místy se 
stolky. Všude byla spousta papír a tak jsme za ali
tvo it. Na sv t se podívalo nespo et jist
obdivuhodných létacích stroj , a to hlavn  zví ecích
podob. Vlaštovky, husa, ŽÁBA a na tucet rozli ných
m avek. V jednom okamžiku se vše vzneslo
a v druhém okamžiku se vše sneslo. Následná bitva
našt stí posloužila k všeobecnému veselí, nikoli
k demolici celého vlaku i s pr vod ím.

ipmi m la velkou radost z edkve, která ji 
laškovn  lechtala na lýtku a pani za náma opravdu
nem la radost z našeho tení “Pro  bychom se
nepotili“.

AP (v Buse): Golda: „T eba celá slune ní
soustava padá n kam dólu.“ Sup: „Doprdele“ a se
zd šeným výrazem se chytil ty e. KAP 

1) Byl jednou jeden lilek. Ten lilek ekal, až 
bude velkej a bude se moct nechat utrhnout. 
A jednou p išel ten dlouho o ekávaný den. Už z n j
byl velký lilek, m l za sebou bou livou pubertu a byl
již dosp lý a vyhlížel tu, která ho utrhne. A najednou
p išla ! Byla to veliká obtloustlá TESCObába. Vzala
lilek a dala ho mezi další lilky a už byl prodáván! ekl
si, že by se mohl t eba podívat do Rumunska. Usmál
se proto na kolem procházející individua a už byl 
v košíku a zanedlouho i v ba ohu. Ano a vezeme ho
my! Jedeme totiž do Rumunska a p ipadal nám tak

krásný (ten lilek), že jsme ho vzali sebou. Takže,
abych to osv tlil, jedou tyto osoby, zví ata, amorfní
tvrtopice a rostliny: Lilek, strejda, vypráví pohádky,

Bluma-n, fanatická bylinká ka Šupina, mistr Matyáš –
logik, Slepýš, nositel baby-kaky, Golda nositel
obrovského batohu mezigalaktických rozm r ,
komprimované kytary a trubky, z níž zatím odhalil
jen náhubek, Johny praktik, Tlu huba, no…,jako
vždy, ipmi tvo itelka jídelní ku, Terezka t šící se na
rubání a koupání v plesech, Sup nositel map, Blecha
maturantka, Mungo nositel nestálého obsahu žaludku
a Markéta nositelka Lilku. Tak to jsme my, hezky
jedeme, je nám spolu dob e, hlavn  s lilkem a jemu
je dob e s námí. P edevším jsme rádi, že ten lilek
máme.

AP. „P ijde BA A s bi em a ušvihne ti hlavu“ 
(Johnyho odpov  na Goldovu otázku jestli nemá 
sko it s kyjem pro ovci k ve e i) KAP 

3) Do Olomouce dorážíme decentn  zni eni
cestou, vylézáme, jdeme p ed hotel Sigma, kde je 
saponátová fontána. 

P ebalování a komprimace do „Honzova“ busu.

P i ekání na autobus sundávame ze stromu
super tenisky a bereme je sebou na nejhorší asy, ale
to už p ijíždí bus CK Jenda a my nasedáme
a vyrážíme sm r Brno, kde je zastávka. Vybíháme 
a mo íme v párku. P istupují další horalé a jedeme
dál, na Slovensko p ijíždíme v pohod , stejn  tak i do
Hungároše. Cesta je decentn  úmorná, proto zu iv
zpíváme, žereme a kalíme. Kolem jedenácté
za ínáme spát. Je to úmorné, hledáme stovky pozic
v uli ce, na sedadle i ve vzduchu. 

Po 28.6.04

Budím se na n jakém odpo ívadle, pak
pokra ujem sm r hranice. Na hranicích z ma arské
strany no problém, jen se diví, pro  všichni chceme
razítko. Na rumunské stran ekáme strašn  dlouho
než nám vrátí pasy, prý se jim nelíbily naše staré
zelené pasy. Nakonec p ejíždíme. Ze hranicemi
ekáme v chumlu beztvarém tvo eném p evážn

kamiony a trvá strašn  dlouho, než si d dýs n co
vy ídí n kde v budce. Zkracujeme si ekání
pozorováním malého pavoukovitého sk eta, který
úžasn  vesele leze do tiráku. Pak kone n  vyrážíme

13



a brzy vystupujeme v Oradei u parku, nedaleko 
nádraží. Jdeme, m níme prachy kursem, který
vypadá dob e, a dokonce dostáváme víc, než jsme
ekali. Pak chceme koupit lístky, le  bába je prodává 

až hodinu p ed odjezdem vlaku. Prohlížíme si ve dvou
skupinách Oradeu a pak kupujeme lístky a jdeme na 
nástupišt , Linea 5. Vlá ek p ijíždí. Nastupujeme a je
narváno. Dáváme bágly do výklenku a okupujeme
uli ku. Hovorn jší ást, v ele s Bluma-nem sedí
v kupé a baví se s mladou rumunkou Adrianou, která
je tu i s prarodi i. Vlá ek jede krajinou a všude to
vypadá hezky až na ten bordel. V m st  Cluj-Napoca 
nastupuje chlap, který má neuv itelné množství
zavazadel, v etn  stromu a mrtvé ovce obalené
izolepou. St huje to n kolikrát mnohokrát, po 
jednom a je to sranda. Po ty ech a p l hodinách
p ijíždíme do Luby, kde s radostí vystupujem
i s Adrianou. Nastupujem do malého vlá ku, kterým
jedeme ješt  hodinu. Jede rychlostí 20 km/h a je to 
peklo psycho. Je strašn  hnusnej. Protože vlak se 
doopravdy sere, úpln  umíráme. Vystupujeme 
unaveni cestou ve vesnici Delau Stefanicei, odkud již 
vyrážíme do hor. Je to tu krásné, všechno je takové
p írodní a pohoda vládne.

Chvíle, kdy máte p ed sebou celou cestu a íkáte si že vždycky je 
as k unavenosti, ale te  není rozhodn  to pravé to n komu
sd lovat jestliže ho nechcete mimo ádn  pobavit. (nebo ho 

vyto it? – nejsem si jist.) 

Stoupáme a stoupáme, pomalu opouštíme
vesnici. Zna ení je našt stí v norm , takže
nebloudíme. Jednou se cesta drápe prudce kolmo
svahem a my se sotva držíme vyr stajících ko ínk .
Pozorujeme okolní hory a ekáme, kdy p ijde bou ka,
a rubeme dál. Po neustávajícím stoupání vyrubeme
ke k íži na sedle, kde chceme spát.

Je tu ale strašn  boulouš  z trávy, mrtvej okl,
salaš, ovce, krávy a kon  a spousty ba  a okl ,
tudíž je tu docela plno. Pozorujeme, jak stádo ovcí
prochází a okusuje naše batohy, pak scházíme zase
dol  k prameni a tam to rozbalujeme. Mezi tím se
zvedá mrvej okl a odchází.

Stavíme stany a za íná pršet. D láme ve e i
a celou dobu nás pozoruje bílej okl. Ve e íme na 
dv  skupiny ve stanech, venku je bou ka. Zaléháme 
a s radostí jdeme spát. Jsme unaveni cestou. P ed
tím, než usneme, ješt okl brutáln  št kne u stanu 
a tím m  k smrti vyleká. Ve er p estává pršet, takže
ješt  vykukujeme ven a pozorujeme nádherný 
výhled. Pak už usínáme. 

Út 29.6.04

Probudili jsme se cinkáním zvonc , voláním ba
a Supovým “Vstávejte!“ A za chvíli jsme se posiln ní
i spíše zaplácnuti poridgem vydali na cestu. (sorry,

že tak hrozn  škrábu, ale mám prsty úpln  hrozn
ztuhlý zimou – venku práv  sn ží).

To je sedlo. (NE to vzadu! To je hora!) Sva íme tam!

Celý dopoledne jsme pomalu sklesávali až ke 
k ižovatce se silnicí, která podle mapy m la bejt
obrovská, ale pak se z ní vyklubala jenom bahnitá
cesta.

„Vyfo  to tady!“ „A co si myslíš že
d lám?“ „Aha, takhle ale fotíš na erno!
Odkryj si objektiv!“ „Cože? D2P6! Díky!“

Svátek Petra a Pavla. Óóó! 

Po malý sva ince jsme nastoupali do hlavního
h ebenu hor. Skrz st ídav  mlžný po así jsme se už 
v 17.00 místního asu došinuli na místo spánku.

Po bou livé debat  ob as hrani ící s hádkou se
vydalo úderné komando Markéta, Sup, Golda a Slepýš
k nejvyššímu vrcholu hor – vrcholu Pietrosul (2303 m
n m.)
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Vlevo kon í cesta pod ledovcem
(Sup na ní stojí) Tady a podobn
i jinde jsme to museli obcházet. Je
to super bonus na vysílený nohy!

Dva záb ry ze stoupání na Pietrošul.

Bylo to výte ný a ani ledovcový splazy na cest
nás nemohly zastavit. Na vrcholu jsme chvíli nadávali 
na Ma ary, jejichž vlajka se t epotala na
zkorodovaný ty i. A pak, dopotácejíce se do tábora,
sn dli jsme pokrm a upadli do spánku. V našich snech
hrála hlavní roli pršo-sn hová bou e, která se spustila

b hem noci. 
St 30.6.04

Poslední ervnový den si s námi opravdu krut
zahrál. Jak je již uvedeno výše, celou noc zu ila
sn hová bou e, která se nás stále snažila shodit do
propast .

Tak kousek nad touhle nádherou jsme v sedle spali. 

Ráno bylo pošmourné, mlhavé a hnusné. Po 
poridgei, sn deném v paláci se skupina .2 vydala na
Pietrosul. Cesta byla suchá, místy mokrá a hlavn
zasn žená. Jo ješt  bych vlastn  m l asi zmínit, kdo
v té skupin  byl: Bluma-n, Šupina, Logik, ipmi,
Johny, Mungo, T<>, Blecha a Markéta, která tam šla
tedy podruhý a my neproz eteln  uv ili bludu, že
zná cestu. Tedy vedeni jí a instinktem (trochu teda 
i zna kou) jsme se st ídav  ztráceli a zase nacházeli, 
abychom pak naprosto neuv iteln  zakufrovali na 
p edvrcholu. Cesta se nám tedy z plánovaných
2,5 hodin natáhla asi na 4. Nakonec jsme ale vrchol
zdolali a naho e se trochu zvedla mlha, takže jsme 
vid li i na 15m. Na p edvrcholu kufrovatém se od nás
odpojili Bluma-n se Šupinou, takže tito dva spolu 
s Terkou, která z stala v tábo e se nemohou pyšnit
zdoláním nejvyššího vrcholu naší p edlouhé pout .
No, do 2. výškového tábora jsme dorazili asi v p l
jedný, takže jsme si rovnou dali ob d (v . Goldovy 
slaniny) a p e kali další sn hovou bou i. Pak jsme si
sbalili a šli dál.

Supovy vzdušné zámky.     Chlazení  ve sn hu, po náro ném
výstupu na Pietrošul mi p išlo vhod v jakékoliv form .

Zmítáni ohromným v trem jsme došli až na Vf.
Repede, kdež se stala naprosto nejhorší v c celého
pu áku: VÍTR MI UKRADL KŠILTOVKU! To mi 
pochopiteln  zkazilo náladu na celý zbytek roku,
protože ztráta mé milované, Savem vyprané šiltky
byla absolutn  nejpodlejší v c, kterou mi mohli ti 
Rumuni ud lat.

Vf. Repete 2074 - Boulouš ^n (T<> již bez svého savového 2.Já) 

Byl to hroznej den. Navíc vzáp tí za alo strašn
pršet a vodník Kebule v kombinaci se zrádným
vrcholem Pietrosul na nás posílal další a další mraky.
Šli jsme spát do n jakýho sedla, jehož jméno je
hrozn  tajný, takže ho taky nevim, natož abych vám 
ho tady napsal. Každopádn  tam hrozn  pekeln
foukalo, a do stav ní stan  nám pršelo strašn
mocn . K ve e i jsme m li o ku a ani v try, které
jsme mocn  upoušt li nás nezah ály a málem jsme
v noci um eli. Byl to fakt hroznej den! 

AP: Bluma-n: Dáme psát deník Markét
Golda: Tak to abys vzal novej sešit. KAP

t 1.7.04

Dne 1. ervence, již tvrtého roku druhého 
tisíciletí, zhruba 19h 35 minuta (dle slune ního
kotou e :-)) n kde v horách – snad v Rumunsku, ješt
lépe snad na planet  Zemi – zde se projeví má
nedokonalá informovanost o tom, kde vlastn  se 
ocitám a budu se i nadále snažiti o p ežití ve stavu
lidském. Musím ud lat pauzu na vysmrkání…
vysmrkaná a spokojená pokra uji v napl ování t chto
ádek (možná je správn  mluvnicky ádk ; stejný

problém se zde již vyskytl p i ešení mluvnické 
sp ežky „sušit ponožky na b iše i na b ichu“ to
v ná otázka). Je zde vyvoláváno to božské slovo
Ve e e, a proto, jak uznáte p eruším a jdu
konzumovat rýži alá to co vždycky a vždycky
delikatesní… asová prodleva asi okolo dvou hodin;
ochladilo se asi o 25 stup  celsia mínus a já trávící
zde as i ve e i zpest enou karpatským bujónem se
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kone n  dostávám k zaznamenání dnešního (musím
p estat, protože mám záchvat smíchu ze záchvatu
smíchu, jenž se line ze stanu vedle spícího Goldy,
který svým neutuchajícím ehotem pohltil všechny
zbylé dosud nespící; Golda to vše zakon il asi t mito
v tami cituji: „Málem jsem se utopil ve vlastní slin “
po chvíli dodává „Pro  jsem se vlastn  smál?!“
a nakonec „M  se otá ejí ví ka naruby.“ – tak asi
takhle se tady máme-) dne. Minulá noc, kdy se 
teploty pohybovaly, dle mého mín ní, asi okolo
– 39°C, byla pro mnohé nocí spíše mrazem probd lou,
avšak ranní pory  (protože tohoto výrazu jsem se
doslechla až v této spole nosti, nevím, zdali se píše
práv  takto, no risknu to). Dochází mi denního sv tla
a proto uléhám do spacáku za 230 K  na sob  mám
dvoje teplé ponožky a navíc ješt  ru ník, dvoje 
tepláky, dále tri ko, dv  mikiny, svetr od Logiho
a bundu od Goldiho, šálu a rukavice – zkrátka
ervenec – jsem zv davá bude-li mi zima –

 zaznamenám ráno – už píšu poslepu… Zima byla!!! 

Siluety na sn hovém poli. Situace opravdu nepodobná létu v nížin .

Nejspíš bych se m la vrátit do d ní dne ušlého, 
skon ila jsem u pory e dále jsme nadšen  vyrazili
ko iti horu za horou. Cestou jsme se navzájem míjeli
s dv ma, nám již známými, turisty neznámé
národnosti, posva ili okoládu, poob dvali chleba
a konzervované ryby a ješt  k tomu všemu sta ili
vystoupit na velehoru warful Gargalau výškov
objemná 2158 m, jak íkají ústa Supova – v me mu
to. Na tomto vrcholu stála kamenná mohyla, kterou
Logig svým logickým uvažováním áste n  zbo il
a tuto zkázu dokon ila Maruška se záke ným
úsm vem, protože Maru a Sup ížkovic byli u Vydry 
a od té doby jsou v i kamenným vrcholk m,
vytvo ených nadšenými turisty, zaujati!

Posilujíc se okoládou na erpali jsme síly pot ebné k zah átí.
Schováni v p ed vichrem teploty cca 4°C ten by nás jinak bez

ochrany p i zastavení vysál ze všech sil (on i nás) Na pozadí je Inea. 

Trošku v tší odr da hobita. To je jeden z nejboulovat jších.

Cestou dol jsme nandávali a vzáp tí zase sundávali
plášt nky, potkávali daslší turisty, jenž naštváni na 
nás, také pražany, se usmívali. Mohli bychom p íšt
íkat, že pocházíme t eba z Japonska, abychom

nepohoršili. Za jasného svitu slunce jsme naše
provizorní domy postavili (p i této naší innosti mi
ulp la jedna vcelku vtipná poznámka cituji: Honza: 
„Golgo ty máš škrtátko?“ Goldy: „Né, mám nehet.“ –
v tu chvíli to vyzn lo vážn  vtipn ! P ed spaním jsme
etli pro n koho více, pro n koho mén  vtipnou 
etbu Cesta do Valuzie a po vy išt ní zub , které 

každý ve er vypadá asi tak, že onen istící se
hystericky klepe zimou, kvílí, na íká a samoz ejm
Pekluje, ale hygiena musí být. – Omluvte gramatické
omyly, stilystické nedostatky a morální nevysp lost
te ka

Pá 2.7.04

Ranní zpráva o proh e ESKÉHO fotbalového
týmu nás hluboce ranila.  Našt stí vše vyspravilo
optimisticky vyhlížející po así a pori ! Nebýt zlého 
v tru, po así by bylo naprosto ideální. Proto jsme
nemeškali a vydali se vst íc strastem a radostem
zdolávání druhé nejvyšší hory poho í Rodnei (a tudíž
i naší pouti) – Vf. Ineu (2279). 

 Vichr! 

!rhciV

No to byl porod nastavit ten statívek, vi  Supe! Sejn  mu to pak 
vichr sfouknul a tak tam Sup není.

Cestou nás potrápil nenápadný deštík, ale jinak byla 
až p ekvapiv  snadná. Avšak t sn  po vrcholovém
fotu to p išlo! Z ni eho nic se p ihnal ledovej 
a dešt m nacucanej mrak a bylo to! Voda byla všude
a ze všeho nejvíc pod plášt nkama, k tomu ješt
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zu ivej vítr, idylka byla dokonalá. Sice to netrvalo 
v n , ale sta ilo to k tomu, abychom já (Mungo),
Slepýš, T<> a Markéta vynechali cestu na Vf.Ineut 
(2222) a její vrchol obešli krásným záv trným
traverzem. Když se ostatní vrátili z mra ny
obklopeného vrcholu (prý byl odtamtud krásný výhled
na mraky a magická výška dva tisíce dv  st  dvacet 
dva metr  nad mo em je nabila spoustou pozitivní
energie) za al pom rn  dlouhý, kolena ni ící sestup.
Dole však na nás ekal ob d a hlavn  !SLUNÍ KO! T<>
dokonce objevil i vzácné záv t í, které m lo jen
jednu jedinou malinkou nevýhodu a to tu, že tam
nep íjemn  foukalo.

Poslední ohlédnutí za poho ím Rodei. uráme tim sm rem a jdem.

Po poob dvání a následném odpo inku
zp íjemn ném tením knihy …“Dudáci a vl í hlavy“… 
jsme se vydali dále, vst íc údolí. Cestou jsme ješt
museli nabrat trochu vody, což na první pohled
nevypadá jako n jaká nesnáz i zábavná innost, my
jsme ale m li to št stí, že se k této innosti
nachomýtlo asi t icet zv davých koní. Když se
vynadívaly na naše velmi podivné a pro kon  jist
zábavné po ínání, za aly p edvád t co jejich trávící 
trakt umí… Když se vyblily a vyprd ly, mohli jsme jít
dál. Cestou do našeho no ního stanovišt  sedla
Rotunda nás už jen napadla zu ivá sme ka zu ivejch
ps  a tak jsme mohli na pozemku jednoho ba i
rozd lat ohe  a uva it si skv lou bramborovou kaši 
plnou masa a poslechnout si Logikovu p ednášku o 
škodlivosti ho ících plast . Pak už p išla jen mlha 
a my si kolem ohn etli Charmse a sledovali va ící se
bujón.

So 3.7.04

Zví átka, zví átka a zví átka!
Dnešní den za al uprost ed hluboké noci. Ze
slastného a oblažujícího spánku nás probudilo
strašlivé vytí, ozývající se všude kolem nás. Když 
jsme se po ádn  rozkoukali, a ty odvážn jší z nás
dokonce vykoukli malou škvírkou ze stanu,

zjistili jsme, že je již dávno ráno!! a že ono vytí
je produkováno sme kou ps , kterým se z ejm
nelíbila v n  našich ponožek, linoucí se z našich
stan . No, mn  se nelíbila taky. 

Do soustavného št kotu náhle zazn lo volání 
snídan , a tak jsme se, n kte í z nás vybavení klacky,
kamením, ru ními granáty a samopaly na obranu p ed
zu ící sme kou, vydali do pat i ných stan , užít si 
jako vždy nedostate nou,dávku ranní slasti – poridge. 

Jelikož byl pro obecnou slabost a vy erpání
dnešní den vyhlášen jako odpo inkový, po snídani
jsme se op t rozešli do svých stan . B hem snídan
se rozešli také i psi, z ejm  neunášející fakt, že my
jíme a oni ne.

AP: Dev t koní ve stráni 
a za rohem? Kdopak ví? 

To je tedy k posrání, 
holky se vždy zastaví! 
P.S. jsou hn dý  KAP

I dopoledne jsme p e kali ve sladké d ímot , kterou
p eru ilo až blížící se cinkot zvonc . Ano! Krávy! 

 Jaké krásné ráno! Nebylo jedno. Jedine né, to jo! Ostatn  jiné jako 
každé. Krom ps  i krávy. V Bluma-n-ovi se v pozadí nezap e lovec. 

Nebo, že by po ránu sp chal? Ale vždy  tý Grappy ve er nem l tolik!

S jejich p ítomností jsme se potýkali/t šili celé 
dopoledne, b hem ob da, sestávajícího se kupodivu
z rybi ek, chleba a tanku i b hem balení batoh
a stan . B hem tohoto asu se postupn  pokusily 
sežrat stan, batoh a Blumena, který se jednu z nich
snažil osedlat. To se mu sice nepovedlo, ale o ití
sv dci tvrdí,že si kráva osedlala Blumena.

V poledne jsme vyrazili sm r Suhard p eds sedlo
Rotunda, ve kterém jsme se pobavili se zámožným
rumonem, který dokonce um l anglicky a ješt  navíc 
poznal, že jsme eši.

Následoval výstup na h eben Suhardu horskou
loukou, o jejíž kráse se názory dosti lišily. Jisté je, že
byla plná – no eho jiného než zví at.

První zví e, na které jsme narazili bylo št n
nejisté rasy a p vodu. Markéta ho pohladila – a to se
nám stalo osudným! i p es n které (pravda nep íliš
intenzivní) snahy ho odehnat nás následoval celý den
a te  spí n kde za stanem (nebo ve stanu??) 

Cesta pokra ovala kolem dvou prasat, na kterých
cht l Blumen od init sv j dopolední debakl. Kupodivu 
ani prasata nejevila ochotu ke spolupráci (aktuáln  –
pes už nespí, jde nám sežrat ve e i a Blumen ho honí
s trubkou). 
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Další zví ata na naší cest  byli psi. Ty již se 
kupodivu nikdo nesnažil pohladit, natož osedlat,
naopak psí chování siln  vyjad ovalo touhu si na nás 
pochutnat. To se z ejm  nelínilo našemu novému
lenu výpravy (n kterými nazvaným „železná 

zásoba“) a tak se se št káním vrhl proti asi o 40kg
t žším psisk m. Ti ho kupodivu nesežrali a dokonce
p ed ním jevili ur itý respekt.

Máme pejska!

Po p estávce, napln né hlavn  šermí ským
soubojem Goldy s již nevím kým a debatami, co
s nov  nabytým psem. Poté, co dívky odmítly, aby je
doprovázel za ke ík (což jim bylo houby platné) 
zvít zil názor, že se ud lá psory .

Po chvilce další cesty, doprovázené ipminou
hrou na flétnu jsme dorazili k salaši, kde jsme 
doplnili vodu a hlsvn  zakoupili 1kg ehosi, co n kdo
považuje za ov í sýr, n kdo za bryndzu, n kdo za 
tvaroh a n kdo za šleha ku. Jistý je, že je to dobrý.

Stany jsme postavili v sedle pod Omulem na 
perfektním míst , kde nejen bylo spousta rovného
místa na stany, krásný výhled na ob  strany a na
zapadající slunce, ale také spousta kle e, ehož
mnozí z nás ihned využili (nejen na rozd lání ohn ).

Zatímco ipmi s pomocníky tvo ili ve e i,
rozložili jsme se u ohn , Tlu huba rozbalil kytaru,
Golda trubku a Slepýš ponožky. A tak pohoda 
vydržela až do ve e e.

K ve e i byla obligátní rýže a totáln  rozhozený
kánon. Pak již následoval zlatý h eb ve era: Sýr!
Jedním slovem: Lahoda!

okl tu n kde stranou sežral kus sýra, T<> hovna, kus obalu na 
stan, šlupky od salámu, n jakej hmyz a kdovíco ješt . T<> Rédluje, 

což není nový druh jódlování ale hraní písni ek jistého autora.

No a pak jsme se docpávali sýrem, zpívali, udili se u
ohn , až jsme se docpali a dozpívali až k ve erce.

Ne 4.7.2004

Nádhera! Úžasné! Je krásné slune né ráno s pár
bílými beránky na obloze. Ale co to je za ev? Co to
ruší naše krásné ráno? okli! A ne málo. Ješt , že už 
jsme po snídání. Jsou p kn  zu iví, protože jim naším
ležením rozd lujeme stádo ovcí, které doprovází 
velice „p vabní“ ba ové. Náš psíko (pro n koho
Železná zásoba) nás velice brání a zlé hafany zu ivým
št kotem a vr ením odhání od našich stan , p i emž
asto brnká o stanové provázky. Stádo p echází a my

strašn  dlouho, protože si užíváme krásné po así,
balíme. Odcházíme. Sm r výstupu => Omu (možná
Omului) 1932m.n.m. Výstup ani moc nepoznáváme.
Hora je taková né moc uchvacující a zvlášt , když
z druhé strany p ichází skupina „fešných“ rumunských
turist . P echázíme na vedlejší boulouš, z kterého
rubeme po skaliskách, jalovcích a kle i p ímo dol .
Op t p kn  fu í v t ík, ale je stále krásn . N jak se
nám cesta ztrácí v neznámo kde, a tak chvíli
hledáme, až Sup najde takovou malou p šinku, která 
podlézá kosod evinu, ale vede správným sm rem. Je 
to namáhavé, ale jde to. Již jsme na kope ku,
scházíme a skulháváme dol  a je to tu. Ob d! P kná
lou ka na kraji lesa. Odpo íváme a sluníme se (jen
n kte í), protože je stále krásn . Papáme chlebí ek
s pašti kou, bumbáme vynikající tang a je nám
dob e. Idylku ruší p icházející stádo býk ! Nejprve 
jsou hodní, ale když se jeden zu iv  rozbíhá proti
nám a pak zahybá do lesa, který je za námi, kousek
od nás a druhý za ne zu iv  poskakovat, zneklidníme.
Neuv iteln  rychle balíme, p i emž se celé stádo
p est hovalo do lesa za námi, kudy máme jít. Ob as
na nás kouká u cesty bý í hlava, ale našt stí jen

Koupíme to všechno!

Jo, a vy to „všechno“
pak stejn  sníte!

Brinza! Cât cost ?

50 000 lei in kilo.
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kouká. Nechali nás projít. P icházíme k salaši,
nabíráme vodu a máme zájem o sýrek. Ba a mele
páté p es deváté a neustále pije pálenku, dává nám 
strašn  moc ochutnávek, ale nakonec se vše dob e
domluví a my kupujeme 2 kg tvrdého uzeného sýra.

Abych ješt  p ipomenul: u této salaše jsme zastavili mimo jiné proto,
že se nám cesta pon kud ztratila a dál jsme šli správným sm rem
jen díky tomu, že nás tam p i p edávání sýra došli naši kamarádi

z autobusu! Ale stejn  jsme pak troši ku bloudili (zvláš  tedy Logik, 
který to, a to já chápu, popírá ale my jsme mu zas v tom lenitém

terénu nem li tak utíkat, když m l ty sandále, žejo! Ale pak se stejn
stratil víc. A to si p e tete dole žejo! Neopustíte to tu kv li tomuhle?)

Ješt  dostaneme na ochutnání podmáslí, napíše nám
svoji adresu, což mu d lá velké potíže a ob as
vynechává písmenka i slova (kdo ví) a jdeme. Cesta
krásn  pokra uje lesem a pak lu inami. Jde se to
jedna radost. Stany stavíme na kope ku nad 
supernovou salaší, kde kousek od nás stojí zrezlý
sloup s žeb íkem (asi vyhlídková v ž) a bará kem
z cihel, který má jednu ze  proraženou.

Ohrada ob as chyb la. Nebylo jí zapot ebí, jelikož z takovýho srázu
by spadla jen kráva p ímo šílená. T eba to tady tak zjiš ujou a ta 

která tudy projde a spadne je tímto automaticky usmrcena a je tak 
zajišt na selekce zdravých kus . Povinností ba y je už jen p ijít

s kýblem pálenky a nebohou krávu zpopelnit. Co si ale po ít
v p ípadech kdy je doty ný ba a ochmelka, nebo pokud byla kráva 

str ena zlomyslnou sokyní? To  otázka.

V tšina chlapc  si neodpustí výšplh na stožární v ž
a potom dorozbo ení proražené zdi, které je
zakon eno dív ím potleskem. K ve e i jsou fazolenky
se salámkem uva ené op t na ohýnku. Zpíváme,
povídáme a dáváme uzený sýr s chlebem. ami ami
ami am am! Op t se zpívá a po rybi kových

písních a ve erce „Dobrou noc“. ty i ruši i no ního
klidu: Bluma-n, Johny, Markéta a Blecha kecají u 
ohn  (prý ešili d ležité v ci!) a d lají bordel
kácením strom  na topení až do 3 hodin ráno. 

Po 5.7.04

Celá salaš byla 
vytapetovaná igelitem.

Vzadu byla váha s p esností
+- 1,5 Kg (podle toho jak se 

do ní t ísklo) a vzhledem
k tomu, že jsme kupovali ty 

kila 2 tak to bylo znát.

Ranní p eludy? Nikoliv. Zase jsme si lehli do výb hu. No není divu,
celej Suhard je jeden velkej výb h.

Ráno vstáváme pod horou Faraone a myslíme, že
kolem ob da dorazíme do Vatri Dornei. D láme
snídani a kocháme se vymetenou oblohou. Faraone
traverzujeme a pokra ujeme dál. Jdeme krásnými 
loukami posetými ko mi a skalkami. Je to krása.
Kocháme se výhledy a jdeme a jdeme. Kolem
poledne jsme pod horou Oursul, kterou se pokoušíme
obejít zprava. Když se otev e výhled do údolí,
zd síme se. Vatra není vid t, nevíme kde je a kam
jít. Rozhodujeme se tedy vyrubat na Oursul, abychom 
se rozhlédli, neb tato mocná hora brání ve výhledu na
tu stranu, kde v íme, že Vatra je. Pokud by tam 
totiž nebyla, tak už v bec netušíme, kde by byla. 
Takže by jsme možná byli v úpln  jiných horách, i
dokonce jiné zemi, no prost  tak. Vyrvali jsme to za 
brutálního vedra na mocnou horu. Tam zjistíme, že
je Vatra Dornei za horou a ješt  dál. Naho e i na ho e
nás p ivítají rumuni (n kte í mají lopaty) a p edevším
vedro, všude vedro, peklo a smrt. Vedro. Krom
vedro je tu taky ješt vedro a všude je vedro a mraky
béžových cvr k . Chceme se tedy p ed ním schovat,
tak jdeme po svahu prudkém jak p evis dol  do stínu
strom  a zde ob dváme. Pak rubeme dol , kde 
sbíráme to, co popadalo a po peklu a vedru
pokra ujeme po h ebínku dál a dál. Je vedro 
a všichni umírají. Hlavn  Šupina. okl je s námi.
Nakonec docházíme zni eni v šest nad Vatru.
Šupinino koleno bují a roste do tvar  nadrozm rných.
Proto, když p ebíráme v ci od Munga a Markéty,
p ebereme v ci i od Šupiny a Bluma-na. Je to tak, je 
to smutné, jedou dom .

Záb ry z Vatry Dornei              Lavi ka na hlaví láze ské promenád
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Scházíme do p ekvapiv  civilizovaného city
a nakupujeme dv  kila tatranek a pití a zmrzlinu
a korálky a džbán a v bec si to dáváme, hlavn
s ob ími jogurty. Pak jdeme ke stan m, p ežíráme se 
ve e í a jdeme spát. Lou íme se s odjížd jícími
a Golda je jde doprovodit a jdeme spát.

Út 6.7.04

Probudili jsme se asi v 9 hodin, posilnili se 
nezvykle vydatným pori em a vyrazili do Vatry.
Cestou se nám poda ila neuv itelná v c – zbavit se
okla, našeho v rného, le  obtížného pr vodce. Ve

Vat e jsme vym nili peníze, na nádraží nabrali vodu
a ást z nás se vydala do mocného supermarketu pro
zásoby na další cestu. S trochou námahy, za pomoci 
paní ve Western Union, která nám slovy “not here“
a n kolika posu ky nazna ila cestu, se nám poda ilo
najít i poštu a zakoupit n kolik pohled ; poté
i 20 místních papírových veko-chleb  v peka ství.
A již uzrál as na n co menšího…nebo spíš v tšího
k ob du.

AP Golda: „On má trabanta a musí do toho dávat
sedativa.“ KAP

V pizzerii jsme nap ed museli ujistit servírku, že 
si opravdu chceme dát ob d a nejsme jen banda 
vandrák .

AP: Slepejš popisuje vznik obrovské jizvy na
noze: „Já si tak normáln  prost  šplhám a najednou
koukám, že krvácím,“ KAP 

AP: Sup: „Pietrosul znamená v p ekladu Posráva
Po así.“ (komentuje blížící se bou ku). KAP 

AP: „M že ptáka trefit?“ (o blesku) ipmi: „Šlak, 
t eba.“ KAP

Cht li jsme si objednat pro každýho pizzu
velikosti Gigant, na ež servírka za ala kroutit hlavou
a obracet o i v sloup. Nechali jsme se p esv d it
a objednali si giganta do dvojice. Servírku to sice
moc neuklidnilo, ale už neprotestovala. Za chvíli nám
p ivezli pizzy jako kola od vozu na obrovských
prknech a pro v tšinu z nás pivo Ursus. Volného asu
jsme využili k napsání pohled  Ol e, Ozzymu
a dalším. Nasyceni a pot šeni jsme ješt  vylepšili 
pocit blaha zmrzlinou a vydali se na autobusové 
nádraží.

Autobus nás doru il vcelku, o emž n kte í dost pochybovali.Oto il
se,  Chvíli se na plácku chladl a pak, když už to nikdo ne ekal, zne-
nadání odbrzdil a využívajíce tak samospádu bezhlu n  odjel v dál. 

Asi za hodinu nám jel autobus – IV. kategorie,
príma vozítko, které na rozbité silnici fungovalo jako

trampolína. Po p lhodin  cesty, kterou nám Golda
s Tlu hubou zp íjem ovali hrou na kytaru jsme se
ocitli ve vesni ce Gura Haitii, což byl náš cíl. Ješt
jsme si umyli nohy v ece (za asistence místních d tí)
a vyrazili do poho í Caliman. Cesta vedla ohradami po
krásn  rozkvetlých lukách po ád nahoru a nahoru. Za 
padesáti ohradami a padesáti kopretinami jsme 
postavili stany a va ili ve e i (pozor zm na –
 t stoviny). Tentokrát beze zp vu a juchání jsme šli
spát.

St 7.7.04

Je už sice tvrtek poledne, p esto si zkusím
vzpomenout, jak to s tou st edou bylo. ipmi mi totiž
nebyla schopná dát deník…. matn  to vidím… taky
vidím, že 100 metr  na 10 metrech (trochu krpál) je
pode mnou ješt  pár lidí, takže budu mít spoustu
asu na vybavování si událostí dne p edešlého…

Probudil nás tradi n  Sup, že je snídan . Krásné 
po así v erejška skryla mlha a mraky, nic moc. Jo,
a taky byla bou ka. Po ádná. H m lo se a blejskalo,
až m  ty ka od stanu radostn  mlátila do hlavy. 

Toto bylo jediné „rovné“ místo široko daleko. Taková vytr ená
obratel z páte e kopce (taky jsem m l podobný pocit v noci). Ten 

hustník napravo byl opravdu hustej a krásn  suchej. Zvláš  proto, že
z n j o kus dál vykukovala kráva s cedulí ve funkci zvonce na krku. 

Ráno už sice nepršelo, ale p išly na návšt vu
krávy. N které prost  jen u ely, jako v tšina
rumunských ba , když spat í stan, n které se
dokonce jaly ochutnávat plachtovinu. My jsme si 
vychutnali poridge, kterého bylo díky sníženému 
po tu len  výpravy dost. 

AP: Te  už dorazili poslední a eká nás výstup na 
Pietrosul, tedy poslední metry. Bohužel kv li mlze
nejsou vid t. KAP 

AP: D láme ob d z T<> krásných chleb  a ešíme
hádanku Logika s modrými a žlutými klobouky – Golda
na to práv s neskrývanou radostí p išel KAP. 

Po snídani jsme vyrazili na h eben. Cestou jsme
potkali krávu, které jsme se báli, že to je bejk. Když
jsme ud lali krok, ona ho ud lala taky. Dodali jsme si 
odvahy a pokra ovali–lesem–hustým–vlhk m, prost
jsme se prodírali malými tunýlky z v tví, semtam
lemovanými boulouši, vzniklými sope nou inností.
Na h ebenu jsme se napili, schovali batohy

AP: Je tu další hádanka s upíry na matfyzu.
Srandy… KAP 

a radostn  se rozb hli na 12 apoštol  – super
shluky zeptejte-se-Supa-jakého p vodu (slepenec),
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Mocní strážci pr smyku Apoštolských skal. 
Mít tak kulomet, nebo kladivo na dlouhé násad , tak nikdo neprojde. 

kde jsme se až hodinu prolejzali. Boulouše
apoštoly p ipomínaly jen matn , ale hezké byly.

Prsty tr ící ze zem  a z mlhy nazna ovaly co si o nás myslí.

Vrátili jsme se vzali batohy a op t se prodírali –
 tentokrát kosod evinou – op t hr za hr z. Na zna ce
H2O na kameni jsme nabrali vodu ve stráni a namazali
chleby sýrem na h ebeni.

AP: Jsme po ob d  ( tvrtek) a je vid t (hurá) na
vrchol Pietrosul, kde jsou vid t n jací lidé. První po 
2 dnech. KAP (zapom l‘s na ba u v era v mlze.)

Celkem fádní cestu kosod evinou nám zp íjemnil
deštík, až bou ka, která se už n jakou dobu to ila
kolem Pietrosulu (v p ekladu Posr… po así). Tak t eba
nap íklad já jsem po ádn  zmokl. Boty, i když
nakrémované se prom nily po vzoru cesti ek
v bazénky, nádhern vachtající p i každém
došlápnutí. Nezbylo mi nic jiného, než si radostn
zpívat. To mi náladu docela zvedlo. 

Zhruba podobn  dopadli i ostatní. Možná bych si 
mohl koupit novou plášt nku. Ale když ta stará toho 
tolik vydržela, to nemá cenu. 

Ve er jsme po krátkém rozhodování postavili
stany, uva ili výbornou bramborovou kaši se salámem
a cibulí, chvíli se etli u nás ve stanu Dudáky a ov í
hlavy. P i následné diskusi o sci-fi jsem usnu, ímž
pro m  den skon il.

t 8.7.04

Ráno vstávám, na latru b žím,… ale to už tu
p ece bylo… Všude mlha a my spíme do devíti, 
paráda. Chvíli po snídani se objevil ba a se stádem
ovcí a samoz ejm  v p edstihu p ed nimi stádo ps .
Tentokrát nám ani moc nevadili.

AP: ešíme otázku klobouk , upír  a pravých
úhl . KAP 

Takže balíme a razíme do kle e (vestoje).
Jsou patrná vymletá koryta po v erejší pr trži

mra en. P icházíme k horskému pot ku, dáváme 
medvídky made in Romania = pavouci. Nabíráme vodu
a sup nám sd luje novinku – jdeme nahoru podél
byst iny. To je asitak 130% stoupání a ješt  navíc 
rozmoklým terénem, takže se i to, co vypadá jak 
pevná skála, b žn  pod nohou sesouvá. P evýšení asi 
350m. Pot ek je mezi šutry trochu FADE OUT (mizí)
naho e v sedle dáváme ob d (4 chl. s paštikou) Logik
dává ony otázky (viz AP) a ukazuje se, kdo má pod
epicí.

Díváme se na vrchol Pietrosul 2104 m.n.m., vypadá to 
jako by tam n kdo pár metr  p idal, jelikož p i
nešikovném našlápnutí se chaoticky poskládané šutry
za ínají sesouvat. Plánujeme další putování. 
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Je to p kná kupa kameni ale výhled stoji za naplánování další trasy. 

 Zv ujeme se fotograficky i rytím do skály. Cestou
zp t k místu ob da, kde si holky nechaly v kle i
batohy, potkáváme echy ze Zlína a Olomouce. Asi
taky s JENDOU a jen na 5 dní. 

AP: Matyáši, co vidíš? (Na Matyáše, který vylezl
na skálu nad kosod evinové peklo) Matyáš: „Golda
praská n kde kolem cesty, je tu asi za 10 min.“ KAP 

Kle  je brutální. Trochu jsme minuli odbo ku na 
zna ku žlutého k íže a tak se ostatní vracejí a já
s Logikem narváváme „zkratkou“ krz kle . Nejv tší
pruda. Logik mi už utekl, je n jakej lehkonohej.
Nebo se mu asi tolik nep í í kytara – peklo. Ale sm r
mám správnej. Po necelé p lhodince k ížím žlutou
a rázem jde cesta mnohokrát rychleji. Potkávám
ostatní. Po chvíli jití a pak po chvíli p emlouvání se 
rozestanováváme mezi malými fleky trávy v kle i
protože jinde kdenic tunic a p l osmý na krku. 
Va íme t stoviny s kakaem – hutný. Logik si všiml, že 
nemá karimatku, vrátil se pro ni a našel ji n kde
v hustopralese kle e tam v tom úseku bez
cesty – nechápu. Jsou tu strašn  otravný mouchy a ty
menší z nich ješt  koušou, proto na ve erní tení
zalejzáme ke kluk m do stanu.

Pá 9.7.04

Práv  sedíme na nádraží v jedné vesnici –
 konkrétn ji v rumunské (sou adnice bohužel nevím). 
V tráme nohy, relaxujem, zatímco nám Sup, Golda 
a slepejš nakupují bonusy a n co málo na další 
ob dy. Bleška honí ku átka,… no ale zpátky k pátku. 
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Jako obvykle jsme se probudili, jako obvykle
jsme se nasnídali a jako obvykle jsme se jali prodírat 
kosod evinou. Dnes už to ale nebylo tak šílený peklo
a po nedlouhu jsme dorazili ke skalnatým v žím, na
které jsme se po ali radostn  škrábat.

Ob tní oltá . K provedení ob adu nám bohudík sházel rabín a živé
ku e. Jinak nevím jestli bychom psali tento asopis.

Nevypadá to tak, ale za t mi kopci se tráva jen lehce svažuje. Takže
jsme to samoz ejm  lezli tím nejprudším korytem (asi v era

vytvo eným tím dešt m. Dešt m? Potopou sv ta! Alespo  tam to tak
vypadalo. Vyrvaný a odtransportovaný kubíky materiálu) mezi nimi.

Když jsme se jich dost naprolezli a zkonzultovali
sou asný stav burzy, pokra ovali jsme dále. Po
p ekonání louky s ko ma, ba ema a ko skou vodou,
kterou jsme nabrali dostali jsme se na žlutou zna ku,
která byla ( i spíše ast ji nebyla) velmi extrémní. 
My jsme ji ale hrav  zvládli a drželi se jí zuby nehty
až do ob da. Ze žluté jsme však m li p ejít na 
modrou, kterou se nám již opravdu nepoda ilo
vypátrat, pon vadž neexistovala. Ani toho jsme se
samoz ejm  nezalekli a s jiskrami v o ích (zvlášt
n kterých) jsme za ali nefalšovan  rubat zarostlým
krpálem p ímo do údolí k nirván , absolutnu
a nejvyššímu jsoucnu – vod . Cestou bylo samoz ejm
mnoho legií ork , které jsme nemohli jen tak nechat 
stát  proto ty jisk i ky v o ích. Po velkém vít zství
zakon eném nálezem fo áku jsme p ímo a doslova po 
hlav  sko ili do absolutna a blažen  cákali vlasama
a stav li p ehrady.

Mocná isti ka lidstva našeho pu áckého.

Nakonec jsme ješt  kus sklesali a utábo ili se u již
znateln ji siln jšího proudu, kde zvlášt  dámská ást
výpravy dosáhla ješt  vyšší o isty. Pak jsme se
nadlábli, zazpívali – v pr b hu se ješt  p esunuli do 
stanu, jelikož za alo krápat. Zatím opravdu jen

krápat. A za p átelského burácení hrom  jsme ulehli. 
N kdy uprost ed noci se p átelské bou ení utrhlo ze 
et zu a t áslo nám stanama tak, že se ty ky t íštily

a tropika hr zou m nila barvu, Ráno se zjistily ješt
mnohem zábavn jší v ci, ale to vám nepovim,
protože jste zv daví :-) 

AP: Na rumunské okolád esky: Vyprší dne 12…
KAP

Následuje cyklus Ter iných kreseb Život stromu

(Doli ná kresba je pouze v psané verzi deníku, pozn. redakce)

So 10.7.04

Tak já vám teda up esnim tu noc – zhruba
v 5 ráno p išla ta pravá, krutá, horská bou e, tzn. 
neustále sv tlo, hromobití a tak všelijak v bec. To
skon ilo možná v p l šestý ráno, kdy jsem zase usnul.
Ráno jsme se vzbudili tak ve t i tvrt  na dev t (asi?), 
ud lali poridge a zjistili, že se no ní p ehá ka vrátila
v plné síle. To nás vedlo k tomu, že jsme poridge 
sn dli u nás v paláci. Po ukon ení konzumace nám 
po ád ješt  lilo jak z konve, tak sme ješt  chvilu hráli 
na kytaru, na ež déš  ustal.

AP: Johny po výlezu ze stanu: „No jo, azúro,“
na ež Golda poznamená: „Máš akorát tak azurový
slipy.“ KAP

No, my obyvatelé paláce jsme záhy zjistili velmi
nemilou v c a sice, že nám v noci z ejm  tekly
potoky p edsí kou, takže máme všickni naprosto
mokrý všecky v ci. Všichni jsme jadrn  zakleli 
a prokleli konstruktéry paláce až do 70. kolene. 

To je ješt  krásn  suchý ve ír. Ó, jak idylické zákoutí ko!

Tím jsme prokleli osazenstvo celé st ední Evropy
a mohlo vysvitnout Slunce. Sbalili jsme si vodu
nasáklou v cmi. A tak jsme vyrazili na naší nedlouhou
pou  do vesnice Luca Bradului, kdež jsme toužili 
stihnout vlak do Topli y ve 12.49. Vzhledem k tomu,
že bylo 11 hod. a p ed náma bylo asi 1000000 km, tak
to vypadalo dost optimisticky. No, po strastiplné
zu ivé cest  po stále se zsilni ovat lé cest  (pozn.
p ekl. cestou, která se stává stále více silnicí –
 všimn te si dvou význam  slova cesta použitých
v jedné v t ), kdy jsme hroziv  makali a málem
um eli, jsme dle o ekávání vlak nestihli a na nádraží
dorazili okolo p l druhý. Tam jsme zjistili, že vlak
jede ve t i tvrt  na p t, tak jsme se jali promo ené
v ci vyložit na sluní ko, aby se alespo  trochu usušily
a úderná skupina Golda, Sup a Slepejš odešla do
„m sta“ plného cikán , prázdných obchod
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a úžasnejch barák  nakupovat drobné dopl ky.
Zbytek zatím sed l a ležel na nádraží, T<> hrál na 
kytaru a podobn . Mezitím Logik s ipmi dokon ili
hebrejský dopis pro svého profesora. Poté co se
vrátila úderná skupina s potravinami a 3,20 kg
t stovin v igelitové tašce koupených na váhu, jsme
dali zmrzlinu, kteroužto také p inesli.

Tedy po p edlouhém a strastiplném ekání
nakonec p ijel kýžený vlakostroj, na který se Supovi 
poda ilo p edtím po boji se babou, která tam skoro
v bec nebyla, sehnat lístky. Následující cesta dusnem 
trvala asi ¾ hodiny a byla zpest ena zjišt ním, že na
záchod  se nachází krom  mísy ješt i PanaPr –
vskutku luxus na Rumunsko. ást z nás jej využila
a to jsme již vjížd li do Topli y, kdež nás na vjezdu
do nádraží p ivítala tropická bou e. Vskutku p ívaly
vody obo ily se na náš vlak zastavivší ve stanici.
Rychle jsme vyskákali z vagónu a utíkali se schovati
pod nejbližší st íšku, jako ostatn  všichni okolní
Rumuni až na mladíka s fotbalovým mí em, kterému
déš  evidentn  nemohl vadit, Nebo  m l ru ník Coca-
Cola ®. Když p ívaly opadly, vydala se op t úderná 
skupina (Sup & Slepejš) zjiš ovat n co ohledn
autobusu do áhlau, m li jsme št stí, – nejenže 
autobusové nádraží bylo za rohem, nejenže m lo
st íšku, pod níž se s námi tísnil i pravoslavný pop,
jenž nám poté prokázal neocenitelné služby p i
komunikaci s místním obyvatelstvem, ale hlavn
autobus záhy p ijel a tak jsme, stále ješt  v bou i,
nastoupili do vozidla III. kategorie sm r áhlau.
III. kategorie se projevovala tím, že nám mladík za
volantem celou cestu poušt l Rumunské písn  àla
Esmeralda. C liman (poho í bou í) se s námi tedy 
rozlou il d stojn .

Johny se fotí do nosu. A my si p ejeme aby se mu nic nestalo. 

Pršelo celou dobu, co se Sup dohadoval s panem
idi em na cen (70 000 lei/persone) i polovinu naší

dvouap lhodinové cesty štreky. Dorazili jsme 
k odbo ce na Dur u, kdež nám pop spolu s hovornou
paní zastavili autobus, p inutili idi e otev ít zadní
dve e a navíc i popsali cestu. Inu výhoda konexí. 
A tak jsme se ocitli ve 2100 na pusté rumunské
k ižovatce kdesi v horách. Jediným vodítkem nám
byla šipka Dur u 12km. To nás trochu vylekalo,
vzhledem k tomu, že jsme tam cht li dorazit do
ve era. Zeptali jsme se tedy procházejícího opilého
sta íka, ale ten nám moc nepomohl. Až poté dorazila 
naše záchrana a spása. Tentokráte v podob
Rumunského 4-kolového p ístroje – z ejm  jakéhosi
archetypu dodávky, jehož idi  nejenomže v d l, co 
to je Dur u, v d l dokonce i to, kde se nachází a po

krátké debat  zakon ené vzrušujícím smlouváním,
p islíbil, že nás tam za 250 000 doveze. Tak nastala
dramatická cesta, b hem které to Rumun kalil tak 
mocn , že jsme m li strach, že se vozítko bu to
rozsype, nebo že nás to vyvrhne jednou z d r.

Pan idi  se vyzna oval hlavn  neobvyklým stylem ízení ala lehárko
p ímo na volantu. (pominu-li zb silost oné jízdy)

Místo toho jsme do Dur u, kdež je mj. i krásný
pravoslavný Monastir dorazili akorát tak, abychom
stihli místní obdobu nešpor a kousí ek za m ste kem
(nebo  bylo už po 10. hodin ) rozbili tábor. Postavili
jsme stany, uva ili t stoviny s vynikajícím Paprikášem
a šli kone n  spát. 

Dobrou noc, d ti…
AP: Slepýš se podívá do zrcátka: „No pohub

sem.“ KAP 
AP: Sup: Když Andrássyové n co ozna í jako 

lebku, tak je to p evis na namydlenym zrcadle.KAP
AP: Golda  Johnymu (zvedá se mlha) „Za chvíli 

neuvidíš schod, kterej tam nebude.“ KAP 

Ne 11.7.04

Nežli za nu lí it události ned lního dne, cht la
bych podotknout ješt pár drobností p edešlého
ve era. Tma rychle padala a my po delší dob  hledání
kone n  našli místo alespo  trochu rovné pro 
postavení stan , hned vedle hnusné stoky plné
odpadk  (i když ty byly vid t až ráno). Horší však
bylo, že já jsem míste ko pro sv j stan nem la a tak
jsem se musela nahustit ke kluk m. No pro jednou to
šlo, ale už jsem si p íliš zvykla na luxus spát sama ve
stanu…

Noc nám ješt  zpest ovala hudba z místní
diskotéky, pro jistotu ješt  „tvrdší“ než v autobuse.
Ráno nás Golda vzbudil neuv itelným proudem slov
na oslavu nového, krásného, slunného… dne. 
Po skv lém poridge jsme se sbalili a vydali sm rem
k hlavnímu vchodu do národního parku. Tam nám 
prodali lístky dva mladíci, kte í k Supov  radosti
um li dob e anglicky. Ješt  jsme prostudovali místní
mapu, vybrali nejlepší trasu a pak už jsme se vydali
p es potok a za ali stoupat po zna ce erveného
k íže. Po dlouhém stoupání za al být terén trochu
mírn jší. P ekonávali jsme spousty potok  s lávkami
i bez nich. A mnozí z nás za ali sbírat nes etné
množství kamen  všech barev a velikostí. A tu jsme
došli až k vodopádu a po ali na n j radostn  lézt.
Když jsme se dost nalezli a nafotili posilnili jsme se
skv lými sušenkami, p i emž v jednom balí ku
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jahodov  pln ných sušenek se nacházely 2 bonusy =
2 trojice slepených sušenek. Naše další cesta
pokra ovala sice po ervené, ale na map  ješt
dopln né lebkou se sk íženými hnáty. 

Cestou k vodopádu jsme p emýšleli. jestli ta 
smrtka znamená, že budeme muset n koho na té
cest  ob tovat, a p ípadn  koho, ale nakonec to
nebylo až tak smrtelné, protože byla opat ena schody
a zábradlím. (Byly to schody i pro Golemy dost veliký)
Rubání to ale bylo po ádné a tak když jsme došli ke 
stol m s lavicemi, dali jsme ob d. Chvíli jsme se
slunili a etli Karpatské hry a pak vyrazili dobýt
posledních pár metr  k vrcholu. Naho e byly louky 
a kle  a páslo se tam 5 koní. Nejvyšší vrchol tvo ený
slepencovou skálou byl p ed námi. Na n m byla
meteorologická stanice a nahoru jsme se pokusili
vystoupat po d ev ném schodišti. íkám pokusili
z toho d vodu, že ne po každém schodišti se
normáln  dá jít. A navíc tady jsme v Rumunsku
a tudíž tu není nic normální.

V n kterých místech bylo však lépe jíti mimo schodišt .

Bylo to ale velmi zábavné. Tu chyb l 1 schod tu t eba
10 schod . Místy byly schody naklon né a to se pak
lov k spoléhal na zábradlí, ale to pak taky scházelo

a tak se muselo lézt jako po žeb íku. Vrchol nás 
odm nil výhledem na slepencové skály vy nívající
z hustých les .
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POSLEDNÍ Vrcholovka

Dali jsme okoládu, fotili se a nad mapou p emýšleli,
kde budeme spát. Mladíci co nám prodali lístky
tvrdili, že je tu n kde možnost stanovat – u n jaké
chajdy. Vydali jsme se tedy k ní. Cestou dol  bylo pár
odvážlivc , kte í šli po schodech i když nás zavalila
mlha z údolí. U chaty nám dva rumunští turisté 
vysv tlili, kudy se dostaneme do kempu. Te  jsme 
tady a va íme ve e i. T stoviny s vyso inou, cibulí
a esnekem. Terén k postavení stan  je velmi
nep íznivý, ale nakonec nás krátká sprška odn kud
z mlhy donutí postavit stany tém  kdekoli (v noci se
uvidí). Je tu neskute ný bordel a tak nadáváme na
Rumuny a doufáme, že za to ješt  nebudeme platit!

Už jsme po ve e i, teme další skvosty z Dudák
a vl ích hlav a pak jdeme spát … 

Po 12.7.04

Co se však nestalo. Rumuni se ukázali jako p kní
vychcánci. Ráno jsme vstali, pojedli chutnej poridge 
(tentokrát se sm sí banán ) a za ali balit. Nato ale
ekali i naši drazí ochránci p írody. Jakmile jsme

strhli první stan, vylezli z budky SALVAMONT (=asi 
totéž co horská služba) dva chlápci a p išli k nám.
Jeden vypadal celkem schopn , sv ili mu totiž
vysíla ku. Jeho znalost angli tiny se ale omezovala
jen na „OK“. Z tohoto d vodu se s ním ani nebylo
možný po ádn  pohádat. Johny mu ale p esto ekl
anglicky, že by byl rád, kdyby peníze za nocleh
(chlapík cht l 100.000 lei za stan) byly použitý na
úklid odpadk . Když ješt  Tlu huba prohlásil „Look at
this“ a sugestivn  ukázal na hromadu kelímk  a PET
lahví, zdálo se, že chlapík pochopil. Uzard l se, 
prohlásil „OK“ a odešel. A za chvíli jsme odešli i my.

Jedny z nejúchvatn jších pohled , jemiž byly odm n ny naše zraky.

24



Slézání východní st ny siln  navozovalo pocit že si tu hrál Zlobr 
s p stním klínem velikosti železni ní lokomotivy Ruské výroby.

Napravo nachází pár nápad  na upe ení dortu se zelenými motivy.

Pomalu jsme za ali sestupovat z Ceahlau. Nebe se na
chvíli zatáhlo a spadlo i pár kapek, ale oblohy to
vzdala hned po tom, co si všichni lenové naší 
expedice nainstalovali na batohy plášt nky. Dorazili 
jsme do civilizace a vydali se p šky do Bicazu.
A práv  te  sedíme vedle silnice vedoucí do výše
zmín ného m sta a trávíme ob d.

Tak se nám doba zase o n co posunula a já jsem 
zas o n co chyt ejší. Tudíž vám m žu prozradit, že
jsme t ch 12 km do Bicazu museli nakonec absolvovat
po svých. Bylo horko a rozpálená betonová silnice
nám tavila podrážky a kalila myšlenky. Ale dokázali 
jsme to. Však stále dál – na Lacu Ro u jezero 
zkamen lých strom . Nastal však malý problém,
který se za al zdát tém  ne ešitelným. A sice ÍM?
Autobusy ani vlaky tam podle místních nejezdí, a tak
zbyly mikrobusky transporte persoane. Byly však
dražší, než jsme o ekávali a když nám nedokázal
smyslupln  poradit ani jistý pán nejistých mrav  ani 
pohlavní orientace, za ali jsme se propadávat do 
šedých hlubin bezmocnosti. Co se však nestalo.
Odkudsi se vyno ili dva taxiká i, že prý nás všechny 
(9 osob) odvezou k jezeru za 20€. A tak jsme jeli. Žel
jedna z Dacií trošku nevydejchala serpentiny v jinak
bezchybný Bicaský sout sce, a tak jsme byli sv dky
hádky obou kumpán  taxiká . Nakonec si Sup musel 
p esednout do siln jší Dacie a za zvuk  místní pop
music jsme v dobré nálad  dojeli k jezeru. 

Z okénka auta se IMPOZANTNÍ sout sky  nedalo zahlédnout moc.

Nabrali jsme vodu z trubky nící z betonovýho
kvádru. Všichni okolostojící nám urputn  tvrdili „Apa

bôn“ a d lali pohyb zna ící pití. Tak jsme doplnili
zásoby vody a neodradil nás ani obrázek
p eškrtnutýho kelímku, nasprejovanýho p ímo u
vodovodní trubky. Unaveni jsme ješt  prchnuli 
veselýmu chlapíkovi, co nám nabízel místo ve svým
campu za 6€ za stan a prchli do les .

Jsme unaveni, va íme a tajn  doufáme, že 
zít ejší autobusový p ípoj do Gheorghieni skute n
pojede.

AP: ipmi: „Propiska kouše, teda praská.“ KAP 

Út 13.7.04

Dnešní den za al obzvláštn  nevlídn  –
probudilo nás vytrvalé bušení kapek do tropika
a všudyp ítomné vlhko. Po chvíli marného vy kávání
se ukázalo, že déš  opravdu p estat nehodlá a tak
jsme rychle p eb hli do „paláce“ na snídani. Pak
jsme ješt oddalovali další nep íjemnosti etbou
deníku, ale co naplat, za chvíli došlo na nejhorší –
balení mokrých, studených a oslizlých stan . Když se 
nám to všem poda ilo, vydali jsme se zakukleni 
v plášt nkách k místnímu skvostu – jezeru se 
zkamen lými stromy.

Stromy to p ed 200 lety odnesly na život . Zem t esení zp sobilo
sesuv p dy a následné zatopení údolí. Vápenec rozpušt ný ve vod

zp sobil, že trvanlivé mumie strom  z stávají neporušeny. Co 
dodat? Snad jedin  to, že už stavitelé ve st edov ku tuto výhodu 

dob e znali a 80 let p ed stavbou kláštera d evo namo ili s vápnem.

Jenže na b ehu jezera, které samo o sob  vypadá
vcelku dob e, kvetl a bujel byznys – jednak spousta
stánku s neuv itelnostmi a jednak lodi ky, na 
kterých z ejm  za slunných dn  výletníci podnikají
divé jízdy – slalom mezi stromy tr ícími nad hladinu.
Dnes však našt stí nebyla vzhledem k po así ne 
jeze e ani noha. 

Bágly jsme složili v celkem solidní sklenka ské
boud  a jali se ov it v erejší informace o odjezdu
autobusu. Poté, co se ukázalo, že co lov k, to 
názor, se ov ování zm nilo spíše v anketu. Údaje
padaly r zné – k v erejšímu 13:30 p ibylo mezi
druhou a t etí, v p t. 16:20 a nevim. Z toho jsme
usoudili, že nejlepší bude neustále bedliv  sledovat
silnici a takticky jsme se p esunuli do rozestav ného
bará ku s dobrým výhledem. Jenže nem l okna, 
takže jím siln  profukovalo a museli jsme se zah át
citováním Monty Python  a tancováním chodského
kole ka.

Když tu najednou – zvon ní telefonu. Dost nás to 
p ekvapilo a ješt  víc, když jsme zjistili, že telefon 
se nachází v „našem“ bará ku a to na židli uprost ed
prázdné místnosti – východ z matrixu. Ale necht lo
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se nám dobývat se do zam ené místnosti, a tak jsme
v matrixu radši z stali a naob dvali se ( ímž jsme
samoz ejm  cht li p ivolat dosud se neobjevivší
autobus). Kýžený výsledek se však nedostavil, takže
jsme ješt  asi hodinu museli mrznout a trp t.
Našt stí se pak p eci jen autobus ukázal a byli jsme
vysvobozeni z díry – tentokrát vozidlem již
2. kategorie. Zavezlo nás do Gheorgheni p ímo
k nádraží, kde jsme vzdorovali neutuchající nep ízni
po así v relativn  vytopené ekárn  a chtiv
okukovali automat s teplými nápoji. Brzy nás vlá ek
kodrcálek odvezl do naší oblíbené Topli y, kde nám
bylo souzeno ekat do t í do noci (tedy celkem
9 hodin) na další spoj. Kluk m se poda ilo zázra n
vym nit peníze, p estože byly zav eny všechny
banky, nakoupili suroviny k ve e i a ješt  pro 
každého párek v baget  – m am. A za chvíli
k pobavení všech obyvatel nádraží vesele bublala
voda v kotlících a již nadešel as naší poslední
ve e e – dobytých t stovin se salámem, cibulí
a esnekem. Okusili jsme i místní pivo – Harghidu,
Cinc, Bergenbier a n kte í limonádu. Následoval ješt
nášup – hamburger se šunkou a salátem (prý
k pramalé radosti oné neochotné prodávající paní).

N kte í co na tom nebyli zrovna nejpiln ji a já je chápu, se 
spokojovali jen s nejnutn jšími vrstvami prádla. 

S plnými žaludky jsme postupn  všichni zalezli do 
spacák i se jinak ukládali k spánku (Slepýš po 
bezdomovecku zabalen v celt ) a usínali st eženi
sm lým Supem s kytarou.

Sup v nep emožitelný OR í pochod, óóó! 

A tak nám vesele ub hlo všech 9 hodin a p išel
as se zvednout. Snad jsme nic nezapomn li,

naskákali jsme do vlaku accelerate a tak se stalo, že

te  sedíme v uli ce, je tu všude nacpáno 
a zakou eno, zkrátka peklo. Uprost ed noci, bez 
nad je na spaní. Našt stí jsme již v p lce cesty a do
p estupní Deji ním zbývá jen hodina a p l. Dost!
Jdeme se koukat z okýnka. 

St 14.7.04

No, dojeli jsme. Sice zdupáni pr vod ím a lidmi,
vyuzeni k t istaleté trvanlivosti, ale dojeli. V Deji
jsme pak p estoupili na „personal“ do Cluje Cestu
jsme op t ztrávili poleháváním v uli ce, tentokráte
zpest eným pojídáním sušenek as Supovou debatou
s podivn  vyhlížejícím a kupodivu esky mluvícím 
Rumunem.

V Cluji jsme se vystoupili, vypo ádali jsme se
s poridgem, který se mo il celou cestu ob ma vlaky,
n kte í se vylou ili na nádražním tureckém záchod

Sn ní si dop ával každý kdo byl jen trochu soudný v p i, p edstav  si 
že už se nem že udržet na nohou. A ty hory! Poridge out vnímání.
Ale chu  bude, to si piš. – (Bláboly co se ti zdají denn  nepotla íš.)

a vydali se do m sta. Po vyzískání pat i ného obnosu
Lei (samoz ejm  za eura) jsme se odvalili do
nejbližšího parku. Tam byli, k obveselení všech
p ihlížejících rozbaleny rozslizlé stany k usušení
a polovina nás k vyspání, zatímco druhá polovi ka se
zamí ila do centra pro n co k sn dku a také ukojit 
sv j kulturní chtí . Po ob d  (mléko, sýr, jogurt
a velkochléb) se role vym nily a tak jsme mohli i my
obdivovat nádhernou pravoslavnou baziliku s úžasnou
mozaikou i perfektní ímskokatolickou gotickou
katedrálu. A aby nebylo ekumenie dost, navštívili
jsme i kostel protestantský a eckokatolický.

Pak již následovala cesta do Oradei, na kterou se 
nám poda ilo podivnými machinacemi (sestávajících
se z debatování o íslech vagón  a totálního
nepochopení) vyzískali volné kupé. Takže nerušený
spánek, který pokra oval i po p estoupení do
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Pohla te prosím pohledem, p es povedeného podstavcem
pozdviženého Pinokia, pravoslavný palác.

(pro ež práv  pravá pozice pat í plápolajícím prapor m)

autobusu Tonda cestovní kancelá e Jenda. P íjemné
pochrupování za zvuku kytary pak p erušili ob asné
p íd ly jídla zakoupeného v Oradei a hlavn  cca
dvouhodinového ekání na Ma arských hranicích,
zp íjemn né divadlem na téma: Celník hledá
kontraband. B hem našeho ekání (celníci se asi taky
dívali) se jim s pomocí psa poda ilo najít dv
obrovské igelitky napln né cigaretami.

A protože na dalších hranicích problémy nebyly,
krásn  jsme se prospali až do Olomóce.

Ješt  bych cht l doplnit, že po zkušenosti ze 
za átku pu áku, kdy jsme si sedli do volného kupé 
a po 5 min se do n j nahrnulo tak 10 lidí, a zu iv
gestikulovali, že tam mají místenky, rozhodli jsme se
v Cluji, že si sedneme na svá místa. (D myslný
rumunský systém? Když jsme kupovali lístky na 
„ak elerát“, paní odb hla s papírem, kde m la
vypsaná místa, a pravd podobn  telefonovala, která 
místa jsou volná, tj. obsazená vyškrtla. Super.) No, 
možná ten systém tak výborný není. M li jsme totiž 
9 míst, z toho 4 v jednom a 5 v druhém. ty i jsme se 
tedy sebrali a šli si sednout vedle. Už tam ale asi
5 lidí sed lo. Když jsme jim ukázali lístky, n jaká
chytrá paní zjistila, že krásn  napsané íslo 57 je
vlastn  67 v úpln  jiném kupé. Ale nedali jsme se 
a místo uhádali. Golda se stejn  asi za 2 min šel
sednout vedle, kde bylo úpln  volno pro nás, tudíž
všichni byli spokojeni.

V kupé se mnou, Tlu hubou a slepýšem sed la ne 
moc hezká rumunská paní s manželem, hezká 
studentka a dva chlápkové. Po chvíli se za ali
vyptávat odkud jsme a jestli je výhodné pracovat
v echách. Domluva byla zábavná, anglicky totiž
nemluvila moc ani studentka. Tak sehnali n jakého
jiného lov ka, co anglicky um l lépe, ale stejn  mu 
nebylo mnoho rozum t. Po 2 hodinách cesty do
Oradei jsme se dozv d li kde kdo bydlí, kam jede
pracovat, kolik má d tí a jak je blbé vyd lávat
v Rumunsku. Možná proto ti 2 chlápci jeli na erno
pracovat do Ma arska. Chovali se trochu jako gayové,
takže možná proto tomu jednomu p ed 2 roky utekla
manželka do Portugalska. Dozv d li jsme se spoustu
v cí… Život v Rumunsku v bec není jednoduchý,
všichni už se t ší až budou v EU. 

My už jsme doma, p echod hranic byl až na
ekání bezproblémový. Vzhledem k tomu, že už byli

chlápci z Ma arska vyhošt ni v minulosti, t eba už 
jsou také doma. 

AP Kone n  se rozjel rychlík z Olomouce do 
Prahy. Po p l hod ekání v poli úsp ch. Oproti
Rumunsku jsou vlaky istší, ale tam alespo  jely. Sice 
pomalu, ale jely a dojely v as. Celkem KAP

EPILOG:
t 15.7.04 a dál…

Poslední úsek naší 18-tidenní pout  zdál se býti
podle papírových p edpoklad  tím nejsnazším, le
nebylo tomu tak. Nadšen  jsme sice nastoupili do
vlaku s v domím, že se nám nestane žádná
nep edloženost, a také rozradostn ni bonusy, které
jsme si za zbytek eského banku nakoupili. Naše 
nadšení však rychle opadlo, nebo  náš dopravní
prost edek až do Chocn spíše stál, než jel a my jsme
tak ho ce litovali toho, že jsme ekali na levn jší
vlak a zhrdli IC jedoucím o hodinu d íve, zvlášt  když
jsme zjistili, že naše zpožd ní má už hodnotu 
45 minut. A tak jsme jedli, hráli na kytaru, pospávali,
a jinak si krátili cestu, nap íklad úžasnou hrou,
spo ívající v házení plastikové vlašky po kolezích.
A pak už byla za okny vlaku Praha (jo, tento pocit 
nezažil Slepýš, který vystoupil v Kolín ), malebná,
plná smogu a my si za ali pomalu balit batohy, 
abychom sta ili vystoupit na Hlavním nádraží. Tam
jsme si všichni dali sbohem a špinaví, zarostlí,
smrdící, ale š astní a plni zážitk  se vydali každý
dom .

No, a lilek? Ten se dom  už nevrátil. Zaplatil za 
svoji touhu po poznání sv ta cenu nejvyšší. Vrátila se
pouze vzpomínka na jeho hrdinství. P esto však se
mezi okolními lilky ješt  dlouho hovo ilo o tom, jak
cestoval, u starších lilk  s despektem a výroky, no jo
mládí, zatímco u mladších s obdivem. T eba se další 
z nich n kdy vydá n kam dál a výš.            Anebo ne… 

La revedere Romania! 

Redakce (c) Golda se omlouvá za nep esnosti
v popiskách k fotkám, jelikož je to už p l roku, d lal
jsem to sám jen ze vzpomínek oživených tímto
deníkem a fotkami a m l jsem zrovna ješt  k tomu
hore ku.

P.S.R.(redakce) Tak co? Jedem na silvestra na
n jakou horu s vejškou 2005 m.n.m. ? (Tak to ses 
P.S.R. ne?)

K.P.S.R.
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Piranní vandřík  :  Vimperk – Rábí 
 

Neděle 18.7.2004 
 
Okolo 15té hodiny jsme vyrazily z tábora v útočné 
sestavě Mamka, Kokosálíneček, Myšička a Krťousek 
(osobně). No a okolo 15:15 jsme už byly 
v Choustníku – světe div se – dovezl nás tam Jirka. 
Dali jsme si zmrzlinku a pak už přifrčel autobus do 
Tábora. Bylo pekelný vedro a navíc – ten autobus už 
jel z Mlýnů!!! Dorazily jsme do Tábora a zjistily si 
spojení do Vimperku a Volar – nakonec jsme se 
rozhodly pro Vimperk. Vlak jel za tři hodiny, takže jsme 
se vysantusákovaly do parku na baťohy a naplánovaly 
si celou trasu. Koupily jsme si rohlíčky, jogurty, 
pudinky a pomazko. a jak si tak povídáme, objevil se 
tam nějakej somrouš, kterej teď potřebuje 
s kámošem odjet do Plzně a chybí mu „jen 10Kč“, 
jinak, že peníze má. Monča mu nakonec přispěla a on 
začal mít pekelný kecy. „Holky, vy jste všecky tak moc 
pěkný, kdybych moch…“ „No, to byste nemoch!“ „No 
ale kdybych moch, tak si vás nabalim všecky…“ „Tak 
na shledanou.“ „Ale vy byste mě asi nechtěly, co? Dyť 
já vím, že vypadám jak vopice!“ „No to zas ne, tak 
nashledanou.“ 
Ta ubohá troska za chvilku přišla k jinýmu chlápkovi 
a začala somrovat. Asi chudák zjistil, že mu chybí 
20Kč ☺. 
Hověly jsme si ve vláčku, když najednou ve Vlastci 
zastavil. Za chvíli jsme se dozvěděli, že je o kus dál 
nehoda – auto se srazilo s vlakem. Stáli jsme tam asi 
hodinu než se všechno vyřešilo. V Ražicích jsme 
přestoupily do rychlíku a ve Strakonicích jsme málem 
nevystoupily – byla tma a cedule tam nebyly. Po půl 
dvanácté jsme přijely do Vimperku. Pan výpravčí nám 
poradil nějaký místo na spaní – břízky s ohništěm, ale 
to jsme nějak nenašly. Nakonec jsme zakotvily na 
plácku ve vilkový čtvrti, před trochu vybydleným 
domem. Určitě to slouží jako latrínka okolním 
zvířátkům i lidem – to jsme ještě nevěděly, že je to 
pravda ☺. 

Krtek 
 
 

 
Večerní siesta u  Račího potoka 

Pondělí 19.7.2004 
 
Ráno jsme se vzbudily několika kapkami časně kolem 
šesté hodiny. Radši jsme začaly balit a chystat se na 
cestu. Potřebovaly jsme nakoupit ňáké jídlíčko, 
respektive buřty či točeňák k bramborové kaši, kterou 
jsme si vzaly v táboře po stavebce. To abychom 
neporušily loňskou tradici obědů. Čekání na sedmou 
hodinu, kdy otvírá Penny market, jsme si ukrátily 
cestou na nádražové záchody. Po nákupu jsme vyrazily 
po červené směrem na Pravětín. Uprostřed luk nad 
městem (Vimperkem) jsme posnídaly housky 
s šunkou. V Pravětíně jsme nabraly vodu, prohlídly si 
klíčovou dírkou kapličku , opláchly si ruce ve fontáně 
a vstoupily do Chráněné krajinné oblasti Šumava. 
Odtud jsme po červené dále pokračovaly na Boubín. 
Z Vimperku jsme překonaly převýšení přes 600 metrů. 
Cesta byla náročná, únavná, ale výhled z Boubína 
(1362 m. n. m.) byl pěkný. Udělaly jsme vrcholové 
foto, občerstvily se a vydaly se do Boubínského 
pralesa.  
 

 
Na vrcholu Boubín 

 
Na hoře Boubín probíhá stavba vyhlídkové věže. 
Z Boubína jsme sešly po modré na zelenou ke 
krásnému Loveckému zámečku, vedle kterého stojí 
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dřevěná kaplička svatého Huberta – patrona myslivců. 
Skrz Boubínský prales vede zelená značka až 
k Boubínskému jezírku. Po cestě rostou hlavně smrky, 
buky a jedle staré 300 – 400 let a uprostřed pralesa 
leží 450 let starý „král smrků“ spadlý v roce 1970. 
U jezírka bylo spoustu cyklistů, odpočaly jsme si, daly 
si fidorku, fotily se a šly dále po modré na Zátoň. 
Cesta byla příjemná, spíš nakloněná dolu a viděly 
jsme zmiji vyhřívající se na kameni. Asi 2 km před 
Zátoní jsme zalezly do lesa a udělaly si obídek – buřty 
s kaší a moučníček dia čokoládu. Do Zátoně se šlo 
parádně, míjely jsme několik památných stromů. Ze 
Zátoně jsme absolvovaly 4 km po silnici do Horní 
Vltavice, kde jsme chtěly zastavit někde na kafíčko 
někde na zahrádce, ale nic se nám nelíbilo, tak jsme 
šly dál po zelené. Kousek nad Vltavicí byl rozcestník 
„Zlom na kraji lesa“ a u Račího potoka jsme našly 
místo k ležení. Připravily jsme si ležení a daly se do 
vaření gulášovky, kterou jsme s chutí zdlábly 
s chlebíkem. Po večeři jsme se šly umynkat do Račího 
potoka – ó to bylo příjemné! ale jak studené. večer 
jsme oslavily dnešních 31 km četbou knížky Komu 
zvoní hrana při svíčce a růžovým vínem, které mi bylo 
posláno od Tresky dodatečně k narozeninám. Spalo se 
nám netradičně, místo nebylo zas tak rovné a každá 
měla zvláštní polohu. Toto místo by se dalo 
nazvat:komáří doupě, račí klepýtka, nehořlavé dřevo či 
příjemná koupel 

Pírko 
 

Úterý 20.7. 2004 
 
Ráno jsme se probudily ve velmi „brzkých hodinách“. 
Asi okolo půl osmé jsme se konečně vyhrabaly ze 
svých pelíšků a každá si připadala jak po vpletení do 
kola. Po několika mnoha pokusech se nám podařilo 
rozdělat ohýnek a uvařit čaj. Po ranním umytí a čištění 
zubů jsme se zabalily a asi v 10 vyrazily. Po osmi stech 
metrech jsme dorazily na rozcestí se žlutou 
a pokračovaly po ní. Dále po rozcestí s červenou jsme 
se vydrápaly na Světlou horu (1128 m. n. m.). 
Odhodily jsme báglíčky, vytáhly pití a toaleťáček 
(velmi potřebnou věc) a vzdaly se po odbočce půl 
kilometru na Vlčí kámen – památný to kámen. Tam 
jsme chvilku pobyly a pak se vrátily k baťohům. Po 
nádherné lesní cestičce jsme seběhly z hory a po 
zelené se vydaly do Borové Lady. Na cestě jsme ale 
stihly zavadit o spoustu věcí. Třeba o vycházející si 
starou babičku, která když si nás pořádně prohlídla 
s údivem a s úsměvem prohlásila: „No samy děvčata? 
To se nebojíte, že vás někdo ukradne?“ My jsme ji 
ovšem ujistily, že jsme rozené amazonky a že to 
zvládnem. Pak jsme nabraly čisťoučkou a dobroučkou 
vodičku z jedné studny u lidí na samotě s houbičkami 
a úžasným výhledem. Po cestě jsme ještě odbočily 
200 metrů na Alpskou vyhlídku. Byl tam krásný 
rozhled – prohlédly jsme si z dálky na již známý 
Boubín, pak nejvyšší českou horu Šumavy – Plechý 
(1378 m. n. m. – srovnejte – Boubín 1362 – dobrý, ne 
?!). na Alpy jsme bohužel neviděly, protože byl malinko 
opar, ale na odbočení to stoprocentně stálo. Byla tam 
ještě plochá destička s vyrytým povrchem, co vidíme 

na obzoru. Poté následovala asfaltová cesta dále do 
Borové Lady, ale kolem skvěle bučících telátek 
a kraviček, pak tam byly koťátka a vlastně ve, nač si 
jen člověk vzpomenul. V Borové Ladě jsme přešly 
Teplou Vltavu, která se dále u Červeného kříže stéká 
se Studenou Vltavou a obě pak tvoří naší Vltavu, jak už 
ji známe. Lada byla pohostinné místo a tak jsme toho 
s chutí využily a nakoupily půl kilo točeňáku na oběd, 
4 jablka, 2 rajčátka, chleba a spoustu pohledů, které 
jsme hned napsaly a hromadně nadšeně poslaly.  
 

 
Chalupská slať 

 
Po kilometříku jsme se vyklubaly na Chalupské slati. 
Byla strašně krásná (prostě luxusní jak by řeklo 
Pírečko) a velice naučná – roste zde naše jediná 
masožravá rostlina – rosnatka okrouhlolistá, kleč 
rašelinná a žije tam spousta vzácných živočichů. Na 
konci chodníčku bylo výborné jezírko, uprostřed 
s ostrůvkem, na kterém byla úplně uprostřed břízka. 
Vrátily jsme se a po úmorné cestě a sluníčku jsme 
došly na rozcestí Nové Hutě, kde jsme nabraly vodu 
a rozhodly se, že nakonec obětujem jednu noc v NP 
a přejdeme přes Modravu. Zde se už začínalo trochu 
zatahovat a začalo hřmít. Asi po kilometříku jsme 
zahly na oběd. Vše si připravily a začaly s opékáním. 
Docela to šlo a oběd byl výborný. Daly jsme si 
samozřejmě moučníček – půlku studentské pečeti. 
Poseděly jsme a pokračovaly po žluté značce krásnou 
cestou asi 8 km na Kvildu. Příjemně unavené jsme se 
posadily do venkovní hospůdky na Kvildě asi kolem 
šesté hodiny.  
 

 
Občerstvení na Horské Kvildě 
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Daly si kafíčko, minerálku, ledový čajíček, pivečko 
světlé, tmavé, řezané a šopský salátek. Bylo to 
výborné a plni energie jsme vyrazily vstříc spacímu 
místu u Březové hory. Cesta byla příjemná a tak jsme 
došly docela daleko. Rozbalily jsme spaní a – začal 
strašně foukat vítr a brutálně se zamračilo. Rozhodly 
jsme se, že si raději zabalíme, protože nemáme stan, 
ale jen dvě roury a půjdem najít přístřeší do Filipovi 
Huti. Setmělo se, začalo pršet, blesky jeden za druhým 
bičovaly oblohu, ale naše nálada rozhodně nepoklesla, 
spíše naopak. Začaly jsme se smát a zpívat a hledat 
milí lidi. U prvního vhodného domečku jsme klepaly 
a otevřela nám milá paní. Prosily jsme, jestli nemají 
alespoň nějakou kůlnu. Prý ne, ale barák vedle je 
prázdnej, tak ať tam zalezeme. Byla to vyčerpávající 
odpověď, ale i přesto si nás všechny její děti v nočních 
košilích stihli řádně prohlédnout. Pak jsme hledaly, až 
jsme zpozorovaly v rozsvíceném okně sedícího 
mladého kluka se psem. Tak jsme se optaly a prý tam 
jsou taky jen ubytovaný, tak ať zaklepeme na dolejší 
okno. Mile nás uvítala starší paní o stejných 
rozměrech, jako my čtyři dohromady. Na otázku, jestli 
by neměla něco tam, kde bychom se mohly složit 
hlavu, odpověděla: „No dobouchejte se tady naproti. 
No von tam chrápe!“ Trochu jsme zaváhaly a pronesly 
jsme, že se trochu bojíme. „Ale ne, vždyť to je ten, co 
mu to patří! Von tam je sám, včera mu odjeli děti. 
Dobušte ho!“ Tak jsme vyrazily přes silnici a zjistily 
jsme, že to je objekt Ligy lesní 
moudrosti….Hm….Boucháme…a….nic. Tu se z okna 
ozvalo: „Už jste se dobouchaly?“ ozvala se pani 
pozorující nás z okna. „No, ještě ne.“ „No, ale von tam 
chrápe!“ Po chvíli co se vzdálila ze svého pozorovacího 
okýnka vykoukla se slovy: „Tady máte klíče, von je 
v hospodě a za chvíli se vrátí.“ Představa nějakého 
ožraly, kterému máme vlézt do baráku, se nám úplně 
nezamlouvala a tak se té pani opětovně ptám: „a to je 
jako nějaký pán?“ Ona odpověděla: „No přeci ten, co 
mu to tu patří. A jako nějaký starší či mladší. Haha. 
Tak jako vy. Asi 22. Haha. No ten, co mu to tu patří. 
Von tu chrápe a včera mu odjely děti.“ Po tomhle 
vysvětlení jsme si hned o malinko oddychly a zalezly 
dovnitř. Prý můžeme jít do prvního patra. Bylo to tam 
docela hezké a hlavně suché. Vlezly jsme si do 
čtyřlůžíku s palandama a začaly psát deník. Po půl 
hodině čekání jsme začaly dělat jídlo – výborný chleby 
s paštikou, okurkou a jablíčkem. Když jsme zrovna 
jedly, klaply dveře. Ha. A už je to tady. Chvilku trapné 
nervozity jsme zamluvily a dopadlo to dobře. Byl to 
sympatický mladík, vůbec ne podobobající se 
nějakému ožralovi. Po příjemném osprchování jsme 
ulehly k zaslouženému spánku. Ušly jsme dnes 30 km. 

Kokosák 
 
 

Středa 21. 7. 2004 
 
 Ráno jsme vstávaly v půl osmý. Píro s Helnou se šly 
ospršit a já s Kokosákem jsme mezitím připravily 
snídani – chleby s paštikou a okurkou – netradičně ☺. 
Mezitím přišel dolů i správce chaty, trochu jsme s ním 

pokecaly, ukázali si v knížce, jak vypadá chřástal polní, 
jehož nepřeslechnutelné krrep – krrep, jsme nemohly 
přeslechnout. Pak jsme zaplatily – 54 Kč za noc, 
dostaly jsme vizitku, rozloučily jsme se a šly.  
Když jsme přišly do Modravy (vesnice, kde je 
Klostermannova chata – národní památka. Pan Jan 
Klostermann byl spisovatel, který se hodně o Šumavu 
zajímal a úryvky z jeho knížky „Perla naší Šumavy“ , 
z roku 1910 jsou na naučné stezce Povydří), nakoupily 
jsme v místním Konzumu a dále pokračovaly po 
červené směrem na Rokytku a Antýgl. Ještě nesmím 
opomenout zmínit, že v Modravě vzniká řeka Vydra –
 soutokem Modravského a Roklanského potoka. 
 

 
Soutok Vydry a Křemelné- začátek Otavy 

 
Cesta do Rokyty byla příjemná, v Rokytě jsme narazily 
na Vchynicko – tetovský kanál, který se dříve používal 
k plavení dřeva. 
V Antýglu začínala už ona zmiňovaná sedmi 
kilometrová naučná stezka kolem Vydry. Ta, to bylo 
opravdu nádherné – ty kameny-!!!! různé hrnce 
a viklany, kamenná moře-!!!! to musíte vidět na vlastní 
oči – to nejde popisovat, Různě jsme tam prolejzaly, 
přelejzaly kameny, řeku atd. K tomu jsme se nechaly 
poučit naučnými tabulemi. Až jsme se najednou ocilty 
v Čeňkově pile, vesničce, kde ze soutoku Vydry a řeky 
Křemelná vzniká prozměnu Otava. Tam jsme šly na 
prohlídku místní elektrárny. Prohlídku vedl jeden 
takový týpek – starší pán , tak kolem šedesátky, 
pekelně ukecanej, ale vcelku sympatickej. Pouštěl 
nám dokument o svážení dřeva na Šumavě, ve kterým 
hráli „klucíí z Kašperka“, jak pan průvodce neopomněl 
asi 10x zmínit. Dále nás provedl elektrárnami Vydrou 
a Čeňkovou pilou, která se zrovna opravovala. 
Pak jsme pokračovaly do Rejštejna, značka vedla po 
asfaltce a najednou se odkláněla do prudkého kopce, 
který vypadal opravdu hrozivě. Zde jsme se rozdělily 
na úderné dvojky Koko a Pírko, které se vydaly přes 
kopec a pes vyhlídku na Dračí skále, a já s Krtkem, 
které jsme šli až do Rejštejna po asfaltce. Tam jsme 
se potkaly a společně pokračovaly za vesničku, vylezly 
jsme na prudký kopec, kde jsme se uchystaly 
k spánku. Ještě jsme si uvařily večeři – bramborovou 
kaši se špekáčkem, dopsaly deník, chvilku jsme ještě 
pokecaly a šly spát. V nohou jsme měli 20 km. 

Myška 
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Čtvrtek 22. 7. 2004 
  
Ráno jsme vstaly po sedmé hodině a udělaly si čajíček 
s oblochlebama a sýrečkem. Zabalily jsme si baťohy 
a vyrazily po čtvrt na devět do Kašperských Hor. 
Cestou jsme se zastavily ve stavení, gotickém kostele 
svatého Mikuláše s malovaným stropem a hřbitovem 
okolo. konaly se tam zrovna přípravy na koncert, jehož 
výtěžek bude použit na jeho opravu. Takovej hodnej 
chlápek nás dokonce pustil dovnitř. Bylo to tam 
zvláštní a zchátralý, ale krásný. 
V Kašperských Horách jsem s Myškou spořádala jeden 
citron (peklo proti bolesti !!! ). Ty ksichty by se 
prodávaly jako bonbóny určitě dobře! Pak jsme se daly 
po zelené a hurá do psychokopce na hrad Kašperk! Já 
osobně jsem byla úplně vyflusnutá a ostatní asi taky. 
Cestou jsme potkaly takovýho hodnýho pána, sliboval, 
že už to je jen 0,5 km. Bylo to pak trošku delší, ale 
hlavně že jsme to vylezly ☺. Chvilku jsme seděly a pily 
(1,5 litrovka zmizela za chvilku) a pak už jsme vyrazily 
na prohlídku. Průvodkyně byla takové mimi –
 „…promiňte, mně vypadlo slovo. To byla moje chyba, 
že nepočkaly, neřekla jsem to dost zřetelně.“ Ona totiž 
většina lidí mašírovala nahoru do věže a nečekala na 
výklad. Ale byla hrozně milá a schovala nám baťohy, 
takže jsme nemusely absolvovat prohlídku 
s baťohama na zádech, což bylo docela příjemné.  
 

 

 
Vstupenky z hradu Kašperk 

 
Exkurz: Kašperk byl postaven ve 14. století stavitelem 
Vítem Hedvábným (dvorní stavitel Karla IV.). Na stavbě 
se podílel i bratr Petra Parléře. Hrad je v rekonstrukci. 
Z věže je krásný výhled do okolí. Viděly jsme 

středověký záchod (prevét z francouštiny – od toho 
vzniklo označení: Ty prevíte). Ve sbírkách byly zbraně, 
obrazy, hračky, keltské duhovky (nejstarší platidlo 
u nás), obrazy od mistra třeboňského a Teodorika, 
torzo sv. Jiří z roku 1330, busty Jana Lucemburského 
a Elišky Přemyslovny, původní hřeby z hradu, 
předchůdkyně pánvičky. Na věžích jsou výstupky –
 kraholce. (krakorce pozn.red.) Každý odsouzenec na 
šibenici dostal poslední šanci – zavázali mu oči a on 
musel po těch kraholcích přeskákat po obvodu věže. 
No chudáci odsouzení vycítily nebezpečí mnohem 
dříve než psi. To jsme se dozvěděly díky obrázkům 
neznámého malíře ze 14. století. Z jedné z věží je vidět 
na Sedlo – bývalé keltské hradiště. po prohlídce jsme 
si odskočily na Pustý hrádek – bývalé předsunuté 
opevnění Kašperka. Bohužel už to bylo celé zchátralé, 
protože se víc jak polovina zdiva zřítila po požáru –
 holt vystavěli ho moc rychle a práce kvapná, málo 
platná! 
 

 
Vstupní brána na Rábí 

 
 

Pak jsme nakoupily pohledy a pokračovaly do Annína. 
Bylo to 5,5 km, pěkně nám vyhládlo. Zakotvily jsme 
nakonec v restauraci „Pod Modřencem“ a daly si 
tmavýho Herolda a obídek – pizzy, hemroš, kuřecí prsa 
s broskví… Bylo to výborný, akorát vedle seděla dost 
šílená typka s nějakou tlusťoučkou ženskou a pořád 
chtěly, aby si Radeček (syn tý tlustý typky) sedl 
s nima – no peklo! (Ráďo! Radku! Ráďo! Pojď si sem 
sednout!). Pak si k nám sedl Frankie Kašpar –
 zemědělský inženýr, předtím byl dva roky na 
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medicíně, žena od něj odešla. Byl to chudák, ze 
kterýho měla hospoda kšeft – pořád mu 
nalejvali…bylo nám ho trochu líto, ale ty kecy byly 
neuvěřitelný. „Já jsem takový malý Ital! Já jsem byl 
nejdál v Itálii.“ nebo „Já mám svých 170 cm, ale do 
tanečních jsem chodil.“ nebo „Ty piňďo, uprav si radši 
háro… mě už tohle nevzrušuje!“ – tohle řekl Píru, která 
si zrovna dělala culík. Další jeho postřehy. „Lady, tam 
je Verdi…znáte Verdiho?“ nebo „Lady…  
Potom už jsme to musely zabalit, bylo to moc! a šly 
jsme poděl Otavy do Sušice. Informační centrum bylo 
zavřený, tak jsme si to namířily přes Otavu na vrch 
s kaplí Anděla strážného. Byly jsme už tak mimo, že 
jsme si rozdělaly ležení tam – před schodama do 
kostela. Kolem šel třeba chlápek se psem (Monča se 
zrovna převlíkala) nebo hulící partička. Ale to už jsme 
ležely a za chvíli spaly blaženým spánkem. Ušly jsme 
26 km. 

Krtek 
 

Pátek 23. 7. 2004  
 
Ráno jsme vstávaly někdy po sedmé hodině, ale 
střídavě jsme se budily už předtím, jelikož jsme měly 
spacáky vlhké od ranní rosy. Na schodech kaple jsme 
pak usušily spacáky a karimatky a Kokosák nám 
připravil snídaničku. Po zabalení (několik minut po 
osmé) jsme se po zelené značce vydaly směrem na 
Horažďovice s tím, že si v Žichovicích odskočíme 2km 
na hrad Rábí. Celkem to mělo být asi 25 km. Už ve 
čtvrtek večer jsme se ohlásily Tresce, že bychom se za 
ní v pátek večer zastavily ve Svatavě. 
Od Anděla Strážce jsme po několika desítkách minut 
dorazily na kopec Kalovy, kde jsme si odskočily na 
vyhlídku na město Sušice. Za další 3 km jsme se ocitly 
v Nové Chmelnici. Tady jsem šla pro vodu a hodný pan 
vesničan mi předal jednu grapefruitovou limonádu 
s přáním šťastné cesty. Dále zelená vedla přes vesnici 
Čepice až do Žichovic. Tady jsme si na rozcestí zelené, 
po které jsme měly pokračovat, a žluté, která vedla na 
Rabí, nechaly batohy v chaloupce Barborka u starších 
lidí ve sklepě. Jen s foťáčkem v ruce jsme vyšly vstříc 
Rábí. Koupily jsme si žlutý i červený prohlídkový okruh, 
aby nám nic neuniklo. 
Exkurz: Gotický hrad Rábí je nejrozsáhlejší v ČR. 
Rozkládá se na ploše 1 ha 4 ary. Nejstarší části 
hradu – don – jon s jeho vstupní věží, vstupní brána, 
parkán pochází ze 13. století. Don – jon v současné 
době měří 26 metrů a má 5 pater, původně 6 pater 
s tím, že přízemí a první patro se používalo jako 
zásobárna v době, kdy byl hrad obléhán. Nebyl by pak 
odkázán na zásobování zvenčí. V 15. století byla 
přistavěna černá kuchyň, vybudovaná konírna, 
šedesátimetrová studně, cisterna, pekárna 
a přistavěny další 2 brány. Jedna z nich zvaná Žižkova, 
protože u ní přišel Žižka o druhé oko rukou Přibýka 
Kocovského při druhém a úspěšném obléhání hradu 
husity. V následujících letech zde bylo přistavěno 
opevnění hradu s baštami do půlkruhu, aby zpomalily 
případnou dělovou kouli – koule v takovém případě 
opevnění nezboří, jen poškodí. Hradební zeď má 
v některých místech 6m. V 16. století proběhla druhá 

přístavba – Břeňkův palác s rytířským sálem, 
podhrádek tvořený třemi bránami a kostel Nejsvětější 
Trojice. Dále už hrad vlastnili nemajetní majitelé, 
posledními držiteli hradu byli Lamberkové, kteří po 
vyhoření hradu hrad prodali za 1 Kč spolku, který se o 
něj od roku 1920 začal starat. Od 18. století je hrad 
zříceninou. Památkový spolek zde nalezl podzemní 
místnosti, o kterých se staletí nevědělo. 
 

 
Rábí 

 
 
Po podrobné prohlídce jsme si v Rábí koupily 
zmrzlinku a scházely do Žichovic k baťohům. Ty jsme 
si vyzvedly, ale plánovaný směr Horažďovice jsme 
změnily na směr nádraží Žichovice, odkud nám jel v 
16:03 vlak do Tábora s půl hodinovým přestupem 
v Písku. Tak trochu unavené, ale s úsměvem ve tváři 
ujížděly jsme za Treskou. V Žichovicích jsme si ještě 
koupily rohlíčky s šunčičkou, ňáké sušenky a chlebík 
k snídani. Dnes jsme ušly jen 14 km, ale završily jsme 
naše putování krásným Rábím.  

Pírko 
 
 
Celkově jsme ušláply 122 km  

– viz mapka na konci časáku 
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POZOR ! NEP EHLÉDN TE ! AK NÍ ! FOTOP ÍB H ! 

BEZBRANÉ D TI ZACHRÁN NY ! 

DRAMA NA TÁBO E ! WYQOUŠI V AKCI ! 

NEUV ITELNÁ HISTORKA! 

(c) WYQUKOXIGOVÉ !

UKRADENÝ MÍ  ! 
SUPERMÝVAL ZASAHUJE !

V hlavních rolích : 

SUPERMÝVAL -  Mýval 

Padouch 1 - U3

Padouch 2 – Perník

Padouch 3 – Kos a

Pérák – Kafkova Jawa 250

Vidlák ve škodce – Johny

Ve vedlejších rolích:

P itažlivá blondýnka – Klubko 

Nevinný ob an - Fredkin 

Š astný majitel mí e – Fík 

Truchlící d cka – n jací malí lidé

Za átek:

N co šustí ve k oví!

Jen opatrn  hoši !

Tož to na n  vlítnem?

To budou jen myši ky.

Nemají vo nás páru.

O
K Si piš,

kámo.Ty ho bereš,
já s ním zdrhnu.
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N co se mi nezdá, budu fotit a dám pak v d t.

N které z d tí opravdu netuší.

Musíme povolati hrdinu,
a není jím nikdo jiný, než slovutný SuperMýval

P.Š.T. Hlavn  nezakopnout!

Zdá se, že nic
nezpozorovali.

My jsme tak zlí, až to není hezký!

O  bylo horší probuzení do kruté reality. 

Jejda, n kdo mi volá? 

Hrdina se s p ehledem dozvídá
o nep ehledné situaci. 

Nakopává sv j wehicl a vyráží do terénu
na svoje každodenní zachra ování sv ta.

Cupity
dupity … 

A
máme
ho ! 

Já netuším ! 

b , bréé, škyt,
smrk, krk, slint,
brek, hek !

cink!

Yes, yes, yes, 
hned jsem tam.
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Ale coto, coto, že by zášleh zp t?

Štráduju si to na
Jawje, nerad bych
dosltal po hlawje,
tum tu dum ... 

A už nechci 
slyšet žádné 
argumenty!

No nic, už to je vše v pohod ,
tak na  se lou iti se starým v rným strojem.

Svým 6. smyslem Mýval vytušil otázku.

Kam se valíš
ají ku? Dovolíš?
uhni mi z cesty!

Taky jsi mi p edtím
mohl prozradit kudy

mám jet!

D
Í
K
!

Jeho dobrá srdce (má totiž dv ) se nezap ou.

Co je to za 
Chalány?
Ti se mi

n jak
nezdají?!

Hele oni
mají mí ,
to budou

oni!

Bál by se i Krtek. 

To je 
ákej

páprda

Hrrrr na n  !
Xevede ?

Jo, jo, 
motorka
ro ník
zírou zírou 
van.
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Útok byl ne ekaný. A tvrdý.

A sakra!

SPAD ! FLÁKHO NA ZEM !

ZACK!
THUD!

Vstávejte padavkové !
Dejte mu co proto, já
jdu uklidit zboží!

Juj, p ežili to!

SSMMYYKK !! ÍÍíííííííííííí .. .. ..

Hek!
Moment, jenom slezu.

Já jsem Gentleman!
Hejsky se

nezabývám!!

Hrdina se chystá vy ídit si to s padouchy ru n . Ale komplicové se zdají míti dost! Aby ne, 
po takovém p ekvapivém útoku!

Ale já se jimi 
zabývám a to sta í!

Tos ne ekal? Tak na to by
sis m l urychlen  zvyknout!Jauweis!

Kruciš !

Veškerý odpor je marný! Oslnivá grácie je na prvním míst .
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Padouch se nevzdává boje. 

No po kej! Za
tohle mi zaplatíš!

ŠUP !

HÁK !

Ten jeho klid p i p ivazování bych cht l mít!

Jenže nic není tak jisté, jak se zdá.

HA ! Táhni „Póvle“!
Ješt  není 
dokonáno,
vra  se
a bojuj!

Do kajzru, ten
mi ale dává. 
Nepustím se!

CHYT ! 

SKOK ! 

ŠRC ! 

Hrdina se nenechává zasko it útokem zezadu a
op t s p ehledem získává situaci na svou stranu

Nep ítel už má dost a nebude to tuhý ko ínek!

Je to k upan!

A mám dost!

M j se,
jak
chceš!
A zase
n kdy
p íšt !

JEN PO KEJ!
KK UUPP !!

PPLLEESSKK !!

Ale co to, co to? Další problémy?
Situace je zažehnána a Hrdina jede navrátit 

ukradený majetek do správných rukou. 37



No jasn ! Došla š áva, (KRAXNA JEDNA …)
ty staré krásné stroje si také vezmou, co jim náleží!

Neboj dáme ti 
bumbat! Jen to 
povolím zuby,
sákryš n jak to
nejde!

Oops ! 

JUK ! 

ŠRUM, ŠRUM !

Palivo?

Hola, hola!
Už jsem tady!To je puch, asi

sem si toho 
trochu loknul.

GLUP, GLUP, GLUP !

SMRAD !

I Hrdinova helma slaví, až nadskakuje... 

Mám n jaký
zvláštní pocit!

Vítej, hrdino!  „HURÁ“!
Ahoj, zachrán e! „JUPÍ“!

Musel zatla it slzu, omluvte m . (Reportér je máslo!)

To jsem
ekal!

NA!
Kde bychom byli bez
tvé pomoci ? Marn

bychom hledali!

Ne ekala jsem
takového hrdinu!

Nebo ješt  lépe? Happy! and...?!Vše kon í dob e.
P es všechnu odvahu a um ní se projevil jako dokonalý DACAN! Ale o tom se v p íb hu p eci nemluví.
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Několik prosebných slov na závěr: 
 
 
– i nadále šiřte zprávy o existenci našeho oddílu, nové členy rádi přivítáme 

– stále sháníme základnu na hory, kdo by o něčem vědět, prosíme dejte vědět 

– jestli se u Vás na půdě, ve sklepě či garáži nachází nějaká již nepotřebná věc a myslíte si, že 

my bychom ji upotřebili, neváhejte nás kontaktovat, rádi si takovou chytrou věcičku 

odvezeme 

 
 

Předem děkují Vaši Uďové 
 
 
 
 
 

 
Bulbagr speciál (viz Famfárum „král měl tři syny“) 
 
 
 
 
 
 

 http://keya.intertech.cz

 

Letošní Rdakce ve složení:  
Golda

&
Spol.

(Blecha
Myš
Píro

...)
 
+ Kompjůtr:  

Celeron 1.8 GHz 
256MB Ram 
suma 280GB HDD 
64MB Geforce2 
Záloha DVD-RAM 
i.net 128kbps LAN 
 

Soft: ACDSee 6 
Adobe Photoshop 7.0 
Win Word 
- Times New Roman 
- Complex 
- Trebuchet MS 
- Arial 
-  

+ fixa na opravu odřenin tanečních bot 
39
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