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Stavebka - 11.-15.července
14.7. (pá) KAMNA DOSTAVĚNA! Omylem se k obědu
uvařilo 10 Kg (Máří uvařila)
těstovin které ….nějak…zbyly,
takže jsme je jedli k obědu, svačině, večeři,…a v noci si je dal
Golda, když dorazil, ale přece
jenom jich zbylo dost,…
11.7.(út) Přijeli jsme a začalo se stavět. Rozvrhlo se, kde bude kuchyň,…
a tahaly jsme (Klubko,Veverka,
Punčocha a Máří) kameny na kamna. Večer odjel Golda a BoB.
12.7. (st) Přijeli Delfínek se Včeličkou, načež následoval první velkej
slejvák, při
kterým nám zmokly tři chleby,
rozestavěný
kamna to naštěstí
přežily.
13.7. (čt) Odjeli
Delfínek a Včelička. Kamna už
byli skoro dostavěný, když jim
spadla zadní stěna. Pro naše pocuchané nervy jsme 15.7. (so) …abychom je mohli mít
ke snídani -JUPÍ!nechaly opravu na další den.
Tábor
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Tábor - Námořníci v Mlýnech
Cesta zbytku začala na Hlavním
nádraží s půlhodinovým zpožděním, které se v Jindřichově Hradci vyšplhalo na dvouhodinové.
Naštěstí byla cesta docela

ku jsme dorazili čtvrt hodiny před
začátkem, což jest v 9:00. Cestou
zpátky jsme ve Mlýnech narazili
na nějakou paní, která nás pozvala
na lívance (jen tak mimochodem,
byly fakt
super).Když
jsme se vrátili do tábora,
vydedukovalo se, že by
to mohla být
bývalá sk.
vedoucí z Prahy. Odpoledne
bylo herněakční a dodělávkový.

zábavná, protože cestovali se
skauty z Francie. Králík, Špunt a
Money se družily V JH počkali
na úzkokolejku a pak spokojeně
dorazili do tábora. ještě ve vlaku Náměsíčník zavřel na WC a
odmítal vylézt. Cestou potkávali spoustu skautů – Evropské a
Pražská66 jim pomáhali v úzkokolejce luštit křížovky.
16.7. (ne) Kvůli mši byl budíček
posunutý na 6:30. Do Choustní
Kniha

Po svačině si Ufík rozsekl
zápěstí a Králík skončila v potoce, protože měla 12té narozeniny.
Večer byl sněm a na něm úvod do
etapovou, pomocí scénky o Angličanech, Španělech a zlatu.
17.7. (po) Ráno proběhlo normálně, furt se ještě dostavuje, ale
chybí býčák, táb. kruh a hřiště.
Proběhla první etapka a dorazili
Matýsek a David Š. Odpoledne
Tábor
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štěnata sháněla autogramy do NZ a takových aktivit jako bahnobitka,
prvních stupňů. Zbytek dne probě- opalování, napodobenina plavání,
hl normálně.
vybika ve vodě, stavění hradů,…
Celý den byl moc
příjemný a navíc
– Krtek splnila mlčení na 1.
pokus! Večer jsme
se poprvé rozešli
na slibáky a popravy.

18.7. (út) Po nástupu se celý dopoledne dělalo PPPPPP…P. Po obědě se uklízel tábor a protože bylo
strašný vedro, nikomu se do toho
moc nechtělo. Pak se hrály majáky,
byl nástup a večerka.
19.7. (st) Dopoledne se hrály kolíčky, ale bohužel došlo k jednomu
zranění – Kokosák měla poškrábanou rohovku. Při odpolední etapce
vyráběli lodičky ze slámy, které
pak pouštěli po potoce. Nejdůležitější bylo, kolik unesla brambor. a večer se námořníci vyřádili v
21.7. (pá) Při dopolední etapce si
knajpě
nejdříve vyrobili žraloka z balónků a následně ho měli u potoka
20.7. (čt) Celodeňák. Šlo se k
zabít. Mezitím se kopal táborový
rybníku Chobot, kde jsme si užili
Kniha
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kruh na večerní táborák. Začíná marodoidní
sezona, někteří dostávají horkost z horka.
Odpoledne se běhal
azimuťák a připravovalo se dříví. Večer byl
první táborák.

22.7. (so) Počet marodů
se zvyšuje na 6. Všechny otravuje OBROVSKÉ
MNOŽSTVÍ MUCH.
Dopoledne proběhl
Svojsíkův
závod a
odpoledne
pekli chleba
jak etapku.
Aby se jim
ulevilo po
prvním týdnu tábora,
večer byla
sauna.
Kniha
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23.7. (ne) Mše a těsně po ní násle-

dující odchod na manévry.
Jupí!!!!

25.7. (út) Postupný návrat. Jako
první dorazili Chřestýši, druhý
byly Xirény, jako třetí (i když v
obrovském časovém rozpětí mezi
prvním a posledním) byli Žmlvové
a na závěr (asi ve 23:00) Opičky.
26.7. (st) Typická úroda Aniček.
Svátek má Kokosák, Myška, Klubko a Panda (která už přijela). Den
proběhl v obvyklém tempu. Uklízelo se, odpoledne bylo PPP II a
etapka (lovili vrak lodi- PETka
naplněná pískem). Večer se odehrál druhý slibák. Občas někoho
napadlo, že je to divné, že ještě
nebyl žádný přepad.

24.7. (po) Manévry.

27.7. (čt) Přes noc byl přepad. Měl
několik zvláštností. a) Skoro nikdo
se neprobudil. b) Zmizela spousta věci jako gong, vlajka, budík,
várnice,…bylo toho mocJ Nikdo
nebyl chycen, ale odpoledne přitáhly Říčanky s Goldou a Blechou.
Dopoledne se batikovalo a savovalo, odpoledne byla akční etapovka
a akční hra – Piráti. a k večeři špekáčky.
28.7. (pá) V noci byl další přepad
– Slunce a Jarda (ten byl chycen).
Večer byl druhej táborák a všem
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pracovaly nervy, jak všichni čekali
Wiqouší přepad.
29.7. (so) Přepad byl, ale
byly to Píro,
Blecha a Šupina. Chytli jsme
Píro a Šupinu,
přičemž prvně jmenovaná
nám během noci
utekla. Tohle
byla tak trochu
odpočinková sobota, protože proběhl návštěvám. Přijeli taky Zikmund a Kryštof a tvrdili, že všichni
ostatní Wiqouši jsou nemocný,
což jim nikdo moc nevěřil. V noci
se jelo do nemocnice s Bárou a
Fíkem, přijeli a byli v pohodě (teda
až druhej den). Domů odjeli Pipin,
Králík, Money a Brtník a přijel
30.7. (ne) Jakýsi pokus o přepad
David R.
provedli U3, Zikmund a Jakub Šlegl, ale nějak se jim to nepodařilo.
No, ono když v 5 ráno (to už je
světlo) chcete unést hlídku, která
ještě navíc věkově patří do starší skupinky, je pravděpodobnost
úspěchu poněkud nejistá. Nakonec
jsme uznali, že přece jenom jsou asi
ostatní Wiqe nemocný. Postup
Kniha
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ně odjeli zbytky návštěv
– Paskal, Golda, Blecha,
Čenda, Píro i Říčanky.
Hrál se terénní golf a večer
byl družinkovej. Humr
s Náměsíčníkem jeli do
nemocnice. Naštěstí byli
oba v pořádku, skoro.
31.1. (po) Byl DVR, dopoledne přijel kněz na návštěvu a odsloužil mši svatou. Odpoledne uspořádali
olympiádu a potom hrál
každý to, na co měl chuť.
Večer měli knajpu, ale prý
byla nějaká chudá.
1.8. (út) Po akčním dopoledni bylo vyvražďovací
odpoledne. Štěnata
se vrátila těsně před večerkou.
Krtek byla objevena na samotce,
Punčocha měla větší štěstí. Odešly
Veverka a Klubko, Jak dopadnou?
To se uvidí.
2.8. (st) Den naruby od rána (tedy
od večera) fouká vítr a neomrzelo
ho to po celej den.
3.8. (čt) Hned po snídani vyrazili
Kniha

na pokladovou. už od rána pršelo,
takže zbývající vedoucí nahřívali
kameny na večerní saunu v kamnech. Skupinky dorazily na konečnou, kde na ně čekali Johny se
Slepejšem a pokladem na stromě,
pro kterej museli (štěňata) někoho
vytáhnout pomocí lana a kladky.
Když pak dorazili zpátky, mohli si
vybrat, jestli saunu nebo rovnou za
nosem do postele.
Tábor
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4.8. (pá) Dopoledne se
vyrábělo a zpívalo. V noci
přepadal Golda s Jarkou
(odnesli Klubku tašku a
Vejvarovi bednu, všechno
ale v pořádku vrátili). Po

obědě se dřepovala černá díra (padl
rekord, Nezmar za
jakýsi hopík dělala
570 dřepů). Pak byla
příprava scének na
táborák. téma – Český
kapr. Když měli hotovo, připravovali táborák. Ten byl bohužel ve sněmáku, protože počasí si nedalo říct a poslední tři dny buď pršelo nebo
bylo mokro. Nováčkajdu udělali (a tedy býčka dostali)-Monkey, Humr,
Tábor
Kniha
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Brtník …. a konečně po mnoha a mnoha letech …..Ufík!
Slibovali – vlčecí slib – Humr, Náměsíčník a Hafík
– skautský slib – Máří, Bára, Verča, Kuře, Trol a Ufík.
Tři orlí pera - Klubko a Punčocha
5.8. (so) Boření věcí, který se nenechávaj miminářům a pak se odešlo na
vlak do Černovic.

táborový denník napsala Máří
všechny smailíky kvůli tisku odstranil Vojta
a pravopis s nutnou cenzurou taky já - Vojta
Kniha
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Příspěvky:
Měření teploty a jiných meteorologických prvků na letošním táboře
Jako loňský rok, i letos jsme se rozhodli vést během tábora záznamy o
počasí. Meteobudka vypadala téměř stejně jako loni, jen systém měření se trochu změnil. Především jsme neměřili teplotu vody v potoce (přeci jenom, kdo
má tříkrát denně chodit až k potoku jenom kvůli měření:) Také jsme změnili časy
měření, probíhalo v sedm ráno, ve dvě hodiny po obědě a v devět večer. Výsledná průměrná teplota se pak vypočítala z naměřených hodnot takto:
t = t(7) + t(14) +2* t(21)
t(7) – teplota v 7 hodin
4 			
t(14) – teplota ve 14 hodin
					

t(21) – teplota ve 21 hodin

Tímto bych chtěl poděkovat ranním službám, které ochotně i méně ochotně měřily teplotu v sedm hodin i všem ostatním, kteří se na měření a zapisování teplot
nějak podíleli. 									
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Den

Výkupný za bratropřepad:
Když nás Golda a říčanky přepadli nevěřila jsem svým očím.Golda! Ten nás ještě
vedl!No a za to, že nás přepadl dostal oběd
musel nám udělat houpačku.Pak jsme mu to
odpustili, ale nikdy jsme mu neodpustili, že
nás přepadl dvakrát.		
					
Punčocha

Kniha

Když jsem tak jednou hlídala měla jsem
pocit, že tam jde Johny. Ráno se pak ale ukázalo, že to byl přepad a Golda.
						
Králík

Tábor
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Etapka

Na začátku tábora se utvořily 4 skupinky:
Malované kachničky, Ochlastové, Kormoráni
a K&K. Etapové hry např.: Balónkový žralok, Ty krabe!, kolíčková honička, doprava
vody a další. Nakonec byli první Ochlastové,
druzí byli Kormoráni, třetí Malované kachničky a čtvrtí K&K.
						
Humr
Poslední večer, vlastně noc jsem spala ve
sněmáku s Golkdou, Treskou a Joskou. A
hráli jsme kostky, konkrétně Macháčka : )
Pravidla vysvětlovat nebudu zeptejte se
někoho z nich.Jde
hlavně o to, že Treska prohála a proto
musí o každém z nás
složit báseň, která
nás bude opěvovat : )
A poslat nám ji Emailem!!! A má to
stihnout do 1.1.2007.
Měla bysi pospíšit : )
			
Klubko

Pokladovka

Bylo pěkně hnusné počasí. Naše skupina
(Malované kachničky) vyrazila jako třetí. Šli
jsme přes Choustník, Dlouhou Lhotu, nějakej
rybník a strom s pokladem. Na strom jsme
museli vytáhnout Fíka, který měl z provazu
udělané kšandičky. Naše skupinka nakonec
v pokladovce skončila 1. s Kormoránama a
Ochlastama.
					
Humr

Manévry

V neděli nám vedoucí řekli, že se jde na
manévry.
Jenomže se
šlo místo
na manévry
do kostela a
odtamtud se
šlo na manévry. Večer jsme
došli do Chýnova a tam se
z Vývara stal
krvavý řezník,
a to znamená,
že Vývarovi tekla krev z nosu a on si lehnul do trávy a o trávu se mu ta krev rozmazala po obličeji. Jinak jsme došli v pořádku, až na Náměsíčníkovu peněženku. Ale
jinak se mi manévry líbily.
					
Brtník

Trojdenka

Trojdenka byla výborná. Hry byli mimořádně dobré. Zvlášť schovka a také noční
bojovka. Také jsme hráli na faráře. Ale
rozhodně jsme hráli nejakou divnou hru
s rozhodčím. Zkrátka a dobře se tato
trojdenka náramně povedla.
					
Hafík

p.s. kdybyb někdo nevědel tak to byla 1. Vlčí trojdenka 10.-12.11
-redakce

Kniha
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Wiqouší
tatry

Neděle 16.7.06 - 16:00 SELČ
Scházíme se s Kájou a Bóžou před Tescem a po chvilce plánování na Suchomelech lavičkách vyrážíme na nákup. Kupodivu čím víc se vozík plní a regály vyprazdňují tím víc se
lidé otáčejí. U lahůdek nás paní přesvědčila abychom vyměnili salámy balené v igelitu za ty
v papíru (dopad na trvanlivost se určitě dozvíte dál). Když jsme se s přetékajícím košíkem
přiblížili k pokladně paní nám přichystala zásobu igelitek a vyměnila paragon.
Překvapivě se za námi netvořila žádná fronta. Zjistili jsme že se nám to všechno vejde akorát
do našich gemm. Cestou do dočasného překladiště u Vítků doma jsme se koukli (doslova) na
spreje na medvědy, ale bohužel v neděli večer nebyla šance na úspěch. U Vítků jsme náklad
vybalili, zalepili roztržené vločky a paní Vítková nám přichystala koláč, prý děsně kyselý,
ale nikdo si nestěžoval, naopak, mezitím jsme probrali všechno možné, co se Nízkých Tater
týče.
Rozloučili jsme se a vyrazili. Já domů a Bóža ke sv. Salvátorovi na mši .
Pondělí 17.7.06
20:00 SELČ
Scházíme se podle plánu v obvyklé sestavě kromě U3ho, který má zánět průdušek. Dozvídáme se, že Delfín nakonec nejede a tak začíná boj sedmi baťohů a věcí pro 8 lidí. Nakonec se
zvážíme a všem nám vychází okolo 20kg, jenom Bóža má 30 kg=> slušná zátěž.

Kniha
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Po perníku a limonádě od Vítků se loučíme vyrážíme směr I.P.Pavlova a pak na Hlavák
kde changujeme peníze na zpáteční cestu a kupujeme ,,lék“ v podobě 0,5 l Fernetu. Po malé
večeři převážně ze soukromých zásob jsme se zhruba v Pardubicích odebrali ke spánku.
Úterý 18.7.06
Noc byla celkem špatná, protože nás budili celníci a průvodčí, který si nás nepamatoval.
Asi od pěti jsme byli vzhůru a
přestupovali jsme v Margecanech. Vlak nám samozřejmě ujel,
a tak jsme si prohlédli ,,vesnici“
a koupili šňuptabák. Nasedli
jsme do vlaku se ,,slovenskými
spoluobčany“, kteří měli 2 hifi
věže, dva megarepráky a video
přehrávač (asi jeli do bazáče na
úkor jiných). Vystoupili jsme v
zastávce Dobšinská Ĺadová

jaskyňa a podstoupili jsme prohlídku
v -2°C. Potom jsme si dali svačinku a
šli jsme po žlutý. Hledali jsme pramen
a poté co jsme se zorientovali, lekli
jsme se ,,medvědích stop” a zeptali
,,strýce Pagadže”, tak jsme našli pramen. U pramene jsme našli nůž a začli
vařit těstoviny k večeři. Potom co
jsme se najedli jsme šli hledat místo
na spaní.
Vyvolení plus: Ziki, Bóža a Vojta spolu spali. (ve stanu).
Kája, Perník a Kosťa taky, jedině Mýval spal sám. Posílejte esemesky pro svého vyvoleného.
V příštím souboji bude bojovat Zikmund s Kájou.
Středa 19.7.06
Po celkem brzkém probuzení jsme posnídali poridge 800g+H2O+hrozinky+suš.směs. Po snídani jsme vyšli do Telgártu. Cestou jsme potkali jen samé rómské spolubčanie. Za vsí jsme
koupili 7 zmrzlin TRALALA za 38 Ks. A teď nás čekal výstup Kraĺovu holu. Dále přes sedlo
hory až do útulny Andrejcová, ale boudu jsme nemohli najít (22:05) Naštěstí jsme potkali
nějaké slováky: skauty- kteří nás dovedli až do boudy. Večeře rýže, písek, salám, cibule.
Vyvolení plus: Vojta + Kája + Perňa, Mýval spal se Zikmundem! Kosťa s Bóžou. Jelikož
Ziki ani Kája nedostali jedinou SMSku tak se v souboji pokračuje.

Kniha
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Čtvrtek 20.7.06
Ráno jsme se probudili chvíli před 9 hodinou a Kája a Zikmund šli vařit poridge, kterej byl
hustej jak jíl. Potom jsme se umyli ve studánce a vyprali si věci (jenom někdo). Po dlouhém balení jsme vyrazili kolem čtvrt na 2 tak po deseti minutách jsme dorazili k prvním
polomům, kde jsme docela začali nadávat. Oběd jsme dali v sedle Priehybka (chleba +sýr).
Potom jsme vyfuněli na Velkou Vápenici, kde jsme si na chvíli odpočinuli a vydali se vstříct
polomům, to jsme ale nevěděli. Polomy jsme přelézali tak hodinu až jsme zakempili v sedle Priehyba, kde jsme uvařili těstoviny, hovězí maso z konzervy a cibulí (na tomto místě je
oblizující se smajlík- to asi abyste věděli kdo to vařil) a čaj.
Zase se myli jenom někteří........:-) (Mýval) Už na to skoro nevidim tak končim...

Pátek 21.7.06 – Peklo na zemi (doslova)
Probudili jsme se asi v 8:00, udělali si jako obvykle poridge a čaj. Když jsme balili stan
přišla parta slováků, kteří šli z Andrejcové do Čertovice a říkali že před námi jsou polomy
(hnusné slovo). Jakmile jsme sbalili stany, vyrazili jsme prudkým stoupáním nahoru a teď to
přišlo. Začalo to několika spadlýmy stromy přes cestu. Ale pak už začlo asi 1,5 km polomu
a šli (lezli) jsme to 3 hodiny – byla to hrůza. Mysleli jsme, už je to za námi, ale nebyla to tak
ůplně pravda! Po půlhodinové pauze jsme vyrazili dál přes hustou kleč (nepříjemné až bolestivé) do sedla Orlová a když jsme uviděli rozcestník zjistili jsme, že jsme na vrcholu Orlová
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a tam nebyla voda, potom tam začala být voda, ale bohužel padala se shora. Jen co jsme si
nasadili pláštěnky přestala padat (voda). Byly 15:30 hod a tak jsme se rozhodli, že bychom si
mohli dát oběd a tak jsme po cestě na Zadní holu poobědvali.Měli jsme spoustu chleba a tak
musel každý sníst půlku chleba (bochníku) a jeden sýr. Chleba nám ještě zbyl. V 18:00jsme
vyrazili a ve 20:00 jsme byli na Zadní hole. Cesata do útulny Ramža, kam jsme měli namířeno, měla trvat 1:30 hod. Cesta odtamtud nám pěkně ubíhala a dokonce jsme narazili na studánku a svlažili jsme svá vyprahlá hrdla, doplnili jsme zásoby pitné vody. Pak jsme vyrazili.
Polom. Les. Polom v Lese. Bouřka. Noc. Naštvanost. Po 1:15 jsme dorazili na místo,
které bylo blízko Ramži, ale tu jsme
nenašli (to se dalo čekat ve tmě) a do
toho začalo pršet, hřmít, blýskat, tak jsme
rychle postavili stany a vyčerpáním jsme
do nich klesli. Uvařili jsme z poslední
vody a sil kaši ze salámem a cibulí. Tu
jsme snědli. Po dešti šel Kája a Perňa
hledat vodu – marně. Vzápětí jsme usnuli
vyčerpáním.

Sobota 22.7.06
Tak někdy kolem 7 hodiny mě vzbudil Perník, že teda s ním mám jít pro vodu. Bohužel
nevíme kde voda je, a tak krosíme přímým
směrem podle GPS. Vodu sme stejně nenašli
a jdeme podle zvuku k tekoucí vodě. Po krátkém prodírání malinami nacházíme krásnou
bystřinku, kde se rozhodujeme riskantně
vodu nabrat. Po doplnění tekutin a krátkém
umytí vyrážíme zpět. Po shledání s ostatními
a dobré snídani již všichni vyrážíme směrem
k Čertovici. Na cestě toho nebylo moc zajímavého, jen neustále polomy a zase polomy.
Někdy kolem šesté, ale šťastně dorážíme k
Čertovici.

Náš cíl, byl jasný

Neděle 23.7.06
Po poridgové snídani vyrážíme mimořádně brzy někdy kolem deváté.Vystupujem jako skoro
vždy po červené na Rovienky (1602) a spěcháme k chatě M.R.Štefánika, kam dorážíme za 2
hodiny. Dáváme si oběd (knäckebroty s paštikou) a po delší pauze jdeme dále. Za chvíli jsme
stanuli pod ĎUMBIEROM, a všichni kromě Vojty, který hlídá batohy, vrchol zdolává
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me. Z ĎUMBIERA pokračujeme
na CHOPOK a dále na POLANU,
kde se rozdělujeme na dvě skupiny a ta rychlejší jde hledat dnešní
cíl, útulňu ĎURKOVOU a uvařit
večeři.Asi po hodině a půl doráží
rychlejší komando k útulně kde
chystá večeři, myje kotlík atd. Po
chvilce doráží i druhá polovina a
po čínské polívce a bramborové
kaši se ukládáme ke spánku.

Pondělí 24.7.06
Útulňa pod Chabencom
– Hiadelské sedlo
Budík zazvonil u nás ve stanu v 7h. Bál jsem se, aby
zvonění neprobudilo i lidi v
okolních stanech, tak jsem
mobil nahrábnul z předsíňky
a podal ho Zikmundovi, který
ho vypnul.Pak se leželo ještě
patnáct minut a nic se nedělo.
Ziki vyměkl a vydal se připravovat snídani.
S Perňou připravili poridge, který se jim povedl. Začali jsme balit a doplnili zásoby vody.
Bodrý chlápek vylezl z chajdy, rozhlédnul se po obloze a řekl: ,,Dneska je nějak zataženo
to bude v poledne pršet“.Na doplňující dotaz v ,,kolik má poledne“ odpověděl že ve 14:00
h.Parta asi dvaceti skautů vyrazila směrem na Chopok a my jako předposlední s osazenstva,
na Donovaly.
Vyšplhali jsme na červenou hřebenovou a pokračovali po kopečcích. Pořádný byl výstup na
Latiborskou holu. Cestou jsme předběhli mladý pár Slováka a Slovenku. Byli to ti kde on
nám večer vynadal za hluk při vaření a ona jemu dala ráno facku cestou ke studánce. V sedle
Pod Skalkou jsme dali oběd (chleby a paštiky) a uvařili čaj. Minuli nás asi 4 lidi. Posilněni
jsme se vydali na výstup na velkou Chochulu, který stál za to. Tam začalo krápat tak vši, až
na Mývala vytáhli pláštěnky. Po asi 10min. přestalo. O kus dál nás, ale na nějakém vrcholku přepadla bouřka znova, seběhli jsme z hřebene a přikrčili se v pláštěnkách na batozích u
kosodřeviny. Mýval šel trochu vzadu a tak nás neviděl uhýbat s cesty a přešel nás. Po asi 30
min. pršet přestalo. Vyfotil jsem duhu, nás pod pláštěnkama a šlo se dál. Následoval sestup
do sedla, kde jsme doufali že potkáme Mývala. Pro jistotu jsme mu na cestě nechali vzkaz.
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Taky jsme cestou sbírali borůvky, kterých bylo všude plno. Mýval v sedle nebyl. Rozhodli
jsme se čekat. Já šel zjistit kde je voda a ostatní hlučeli tak, že je uslyšel Mýval na protější
stráni a sestoupil k nám. Rozhodlo se, že už se do Donoval nepoženem a udělali jsme večeři
– čínské nudle a
fr.polévka. Jako druhý
chod jsme dali těstoviny
s česnekem a cibulí, ale
přehnali jsme to = 25
cibule + 1,5 česneku na
500g těstovin. Snědli
jsme co se dalo a postavili stany. Dali večerku
a šli spát, Mýval opět
vedle stanu.

Úterý 25.7.06
Budíček v 4:30.Poridž, čaj a cesta 6 km do Donoval. Kosťa
se převlékal, a zrovna přijel autobus. Kosťa se rychle
dooblík a vběhli jsme do autobusu. Autobusák (který řídil
a zároveň si četl smsku) byl celkem v pohodě a tak nám autobus příjemně utekl. Koupili
jsme si lístky, zkusili vymlátit z automatu pití a nastoupili jsme do vlaku. Vlak vyjel v 9:21, a
pak se po sti metrech zastavil (úspěch,na to že měl vyjet v 9:00) . Vlak poctivě vyjel v 9:22.
Ňák jsme se museli cestou zabavit a tak Kája pouštěl z vlaku vlaštovku na provázku. Po
klidné jízdě vyplněné focením hradu, obědem, polospánkem a hrubým vyúčtováním nás v
17:15 přivítala rozpálená matička Praha. Tak ještě připomenout kdy se uvidíme a domů.
Denník psali postupně všichni členové expedice (Wiquoxigové)
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Expedice Kavkaz
Této fyzicky, psychicky i časově náročné akce se zúčastnilo 7 borců: Pavel, Adam, Martin, Míra, Tomáš,
Bluma-n a já (Sup). Expedice se zrodila v přednáškové místnosti K1 v Karlínu v budově matematicko
fyzikální fakulty, především při přednáškách komplexní analýzy. Na mě je, abych tuto akci krátce přiblížil i
vám.
Sraz byl 15.7. v 00:00 na Hlaváku. Odjeli jsme vlakem do Košic. Cestu z Ostravy do Pjatigorsku
jsme měli zařízenou (a již zaplacenou) od cestovky Pamir 7000, stejně tak i víza do Ruska a povolení vstupu do příhraniční zóny s Gruzií v oblasti Prielbrusie (vše 5200 Kč). S průvodcem Pamiru, Milanem, jsme
se setkali až přímo ve vlaku v Ostravě, kde přistoupil se skupinou, se kterou jel na Kavkaz ve stejnou dobu,
jako jsme tam jeli my, takže cestu do Pjatigorsku jsme měli společnou. Rozdal nám pasy, kde byla víza, a
měl lístky na vlak.
Bluma-n zahodil pas pod sedačku, takže celník na česko-slovenské hranici musel počkat, až Tomáš sedačku
vytrhne ze šroubů a vyndá bluma-nův pas. Na členku Milanovy výpravy zase spadla sedačka na dítě a rozbila jí hlavu. Jinak proběhla cesta bez problémů.
Návštěva chirurga v Košicích způsobila zpoždění 3 hodiny a tudíž i nestihnutí navazujícího spoje. Do
Michalovců jsme tedy přijeli později a bus do Vyšného Německého k hranicím s Ukrajinou ujel. Času bylo
ale dostatek, takže jsme dalším busem dojeli na hranice, kde jsme získali razítko „Tranzit“, to jsme museli
mít kvůli tomu, aby si Rusové mysleli, že je to tranzitní vízum na Ukrajinu. Rusové totiž nechápou, že když
mají Češi vízum do Ruska, tak ho nemusejí mít na Ukrajinu, a dělali by na hranicích problémy – řešili by,
jak jsme se dostali do Ukrajiny. Mega taxíkem jsme dojeli 5 km do Užhorodu na nádraží, odkud nám za
hodinu jel vlak do Kyjevu.
Ukrajinské i ruské dálkové vlaky jsou pouze
lehátkové, lehátko je
v ceně jízdenky. Dali
jsme Lvovské pivo a
uložili se ke spánku,
neboť bylo lehce po
půlnoci. Probudili jsme
se do deštivého dne,
hráli mariáš a bavili
se s Ukrajinci kolem.
Dostali jsme kouli
domácí kaše zabalenou
do novin, které silně
protékali, a samozřejmě
vodku. Jeden Ukrajinec
třikrát spadl s horní
postele, újmu na zdraví
jsme nepozorovali, zjevně měl ochranné pole
alkoholických výparů.
V podvečer jsme dorazili do ukrajinské metropole, vyzkoušeli metro, prodrali se demonstrací, prohlédli park
a další památky. Adam si vyzkoušel odolnost svého žaludku na pouťové atrakci. Po krátké prohlídce Kyjevu
jsme minutu před půlnocí nasedli do vlaku, který se bez odpískání, jako všude na Ukrajině a v Rusku,
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rozjel směr Pjatigorsk.
Před námi bylo asi 30 hodin ve vlaku, takže jsme střídavě spali, hráli mariáš, ochutnávali pivo, zmrzlinu i
minerálky. Za zmínku stojí Adamův nákup sušených ryb. Omylem koupil mimo jedné ryby čtyři, strašně
smrděly. Všichni Rusové a Ukrajinci se mu smáli a naznačovali ať zápach z vagónu odstraní. Když se po
nakousnutí první ryby vyvalily vnitřnosti, bez delšího rozmyšlení vyhodil nákup z okna.
Na rusko-ukrajinských hranicích nebyly problémy a čekali jsme zde jen hodinu, takže jsme bez zdržení
dorazili cca v 5:00 ráno moskevského času (+2 hodiny vůči Praze) do Pjatigorsku, kde na nás čekali soukromé maršrutky (=tranzit či minibus s řidičem, vlastně taxík). Jednu Pamir 7000 zařídil pro Milanovu
skupinu a druhou pro nás (byla v ceně) a pro Filipa a Vojtu, kteří se s námi chvíli po Kavkaze pohybovali a
pak pokračovali do Gruzie, Turecka a Íránu. Rozloučili jsme se s Milanem a vydali se vstříc velehorským
zážitkům, na které jsme se po více jak třídenní cestě už moc těšili. Nejprve jsme měli namířeno do oblasti
Prielbrusie.
Pjatigorsk je ještě v úplné rovině, do kavkazských dolin je to cca 160 km. Pozorovali jsme ruskou krajinu
a pomalu se začínaly zvedat kopce. V městě Tyrnauz jsme se museli přihlásit na policii (ovir), což trvalo
asi 1,5 hodiny a stálo nás to pro 9 lidí 500 RUR (1 RUR = 0,8 Kč), koupit chleba a benzín do vařiče (1 litr
= 12 RUR!). Poté již nic nebránilo krátkému přejezdu do ústí doliny Adyr-su, kde jsme na konci silnice
chvíli před polednem vystoupili z maršrutky, nasadili batohy a začali stoupat. Adyr-su je boční údolí doliny
Baksan, což je hlavní dolina v Prielbrusie, jejímuž konci vévodí Elbrus.
První výškový tábor jsme
založili po průchodu dolinou Adyr-su ve výšce cca
2800 m. n. m. kousek pod
ledovcem, již za vojenskou
hlídkou, která na nás mířila
z kulometu, pak si nás
zapsala a bez delšího čekání
nás pustila do příhraniční
zóny.
Druhý den bylo snad vůbec
nejhorší počasí z celé akce,
v mlze, dešti a zimně jsme
vystoupili na sedlo Gumači
(cca 3500), přičemž jsme
omylem zvolili obtížnější cestu, takže byl výstup
časově náročný a poměrně
vysilující. Také jsme hned
na začátku vyzkoušeli naše vybavení, včetně šroubů do ledu, stupu na předních hrotech maček, jištění přes
cepín v ledu a nepromokavost bot, bund a kalhot.
Večer byla větší část expedice promočená (včetně věcí v batohu), prochladlá a unavená. Od ledovce a jezírka, které byly hned za stany, foukal mrazivý vítr. Probíhaly zuřivé debaty o následujících plánech. Dnešní
den i přes nepřízeň počasí splnil základní cíl – spát vysoko za účelem aklimatizace na Elbrus.
Ráno se počasí sice začalo vylepšovat, ale přesto jsme dobývání okolních vrcholů zrušili, sestoupili ze sedla
Gumači na druhou stranu do doliny Adyl-su a šli sušit. Při sestupu se stále více zlepšovalo počasí, také se
poprvé objevil Elbrus, kužel vyhaslého vulkánu mocně čněl nad okolními vrcholky, které převyšoval o více
jak kilometr. Po dlouhém sestupu po ledovci jsme se v alplágru Zelená gastěnica po mocném přebalování
rozdělili na skupinu Elbrusovců (Tomáš, Míra, Bluma-n a já) a Neelbrusovců. Neelbrusovci zůstali relaxovat v alplágrů, Elbrusovci sestoupili dolinou Adyl-su přes vojenskou hlídku (opět bez problémů, kulomety
nesmí chybět) až do doliny Baksan, kde strávili pokojnou noc v kempu s ruskou mládeží a pivem Těrek.
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Po brzkém vstávání jsme akorát stihli linkový bus do vesničky Těrskol, která je v údolí Baksan, ve výšce
kolem 2000 m. n. m., a kam to bylo z kempu asi 10 km. Počasí bylo nádherné, vymetená obloha poskytovala
výhled na okolní čtyřtisícové velikány. V Těrskolu jsme u báby v kotelně zanechali vybavení na lezení, které
není na Elbrus potřeba, dokoupili chleba a dojeli maršrutkou na konec doliny Baksan, do vesničky Azau
(2300), kde je dolní stanice lanovky, kterou jsme se po delších debatách rozhodli využít. Zakoupili jsme tedy
lístek (320RUR / osoba) a stoupli si do fronty. Když jsme se přestali nechat předbíhat, zapojili do boje lokty
a strkání, tak jsme se asi po hodině dostali do lanovky (dvě kabiny pro dvacet lidí zavěšené na laně, jezdí
proti sobě). Posádku tvořilo
mnoho národností (Turci,
Slováci, Rusové...), lyžaři
snowboardisti, horolezci i
turisti v lodičkách. Úchvatné výhledy podtrhovalo
azuro. Na koncové stanici
(3500) začínal ledovec a
byl nádherně vidět Elbrus,
začali jsme tím směrem
stoupat. Kolem bylo
spousty zajímavých útvarů
z lávy.
Ve výšce 4100 m. n. m.
jsme na ledovci založili
basecamp. Lidí bylo v
okolí poměrně dost, přesto
jsme si výhledy na okolní
hory, které byly již teď pod
námi, moc užívali.
Ve dvě hodiny ráno jsme vstali a monitorovali počasí. Byla mlha a vítr, rozhodli jsme se tedy dnešní pokus
o dobytí vrcholu odložit. V šest jsme vstali a za nepříliš pozitivního počasí vyrazili. Cesta byla výborně
značena klacíky ve sněhu a většinou výrazně vyšlapána a hojně využívána. Na Pastuchových skalách (4600)
se odpojil Míra, kterého trápila výšková nemoc, pokračoval sám v aklimatizační vycházce a pak se vrátil
do stanu. Já jsem měl problémy ve výšce 5000 m. n. m. s promrzlými palci u nohou, z tohoto důvodu jsem
to otočil a vrátil se ke stanům. Bluma-n s Tomášem dosáhli sedla (cca 5300) mezi východním a západním
vrcholem (to je ten vyšší), kde je prakticky zahnal zpět horský vůdce a extrémně silný ledový vichr.
Další den se situace ve dvě ráno opakovala. Vyrazili jsme opět po šesté,
svítalo, byl silný ledový vichr, ale
téměř jasno. Na Pastuchových skalách
přišla sněhová vánice, vítr ještě zesílil a
teplota prudce klesla, rozhodli jsme se
tedy pro taktický ústup. Odpoledne stále sněžilo. Večer jsme zjistili, že jsme
podcenili naše zásoby benzínu, které se
v důsledku tavení sněhu pro získávání
vody začaly poněkud ztenčovat. Takže
čas na zdolání Elbrusu se tak zkrátil o
několik dní.
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Další den se situace ve dvě ráno opakovala. Vyrazili jsme opět za svítání, počasí poměrně špatné, mlha a
vítr, i když ne tak silný jako v předešlých dnech. Na Pastuchových skalách se opět odpojil Míra, kterého stále trápila výšková nemoc. Nad skalami se počasí zhoršilo, vítr zesílil a sněžení zhoustlo. Ve výšce cca 4800
(měli jsme GPS) jsem již téměř nemohl hýbat s promrzlým palcem u nohy, proto jsem opět zvolil taktický
ústup. Při sestupu jsem si na zmrzlém palci udělal modřinu pod nehtem, která je tam dodnes.
Bluma-n s Tomášem dosáhli po
namáhavém boji
vrcholu (5642)
ve sněžné vánici. Kolem druhé
hodiny odpoledne se šťastni
vrátili do stanů a
okamžitě usnuli.
Nedostatek kyslíku a namáhavý
výstup dělal své
Další den (poslední, co jsme mohli
zůstat nahoře
– kvůli benzínu)
se situace ve dvě
ráno opakovala. Vrchololezci spokojeně
pochrupovali ve stanech. Půjčil jsem si
Tomášovy plastikové boty. Kolem půl
sedmé jsme s Mírou vyrazili. Počasí bylo
výborné, na okolních čtyřtisícovkách
seděly tenké mraky, my jsme však byli nad
nimi. Během včerejší vánice napadlo tak
půl metru prašanu, takže cesta byla jasně
vyšlapána od horolezců nad námi, ovšem
nohy se poměrně hodně bořily. Na Pastuchových skalách mě opět opustil Míra,
který se chtěl pokusit alespoň o sedlo, víc
mu nedostatek kyslíku nedovoloval.
Pokračoval jsem tedy ve stoupání sám. Po
zatím největších příznacích výškové
nemoci (hodně funění, pauzy po dvaceti krocích) ve výšce mezi 4900 a 5100, přišel druhý dech a již bez
problémů jsem předcházeje plazící se výpravy dorazil na sedlo. Zde jsem si dal čokoládku, poseděl pár
minut v závětří a zakousl se mačkami do prudkých svahů západního vrcholu. Před polednem jsem byl na
vrcholu (5642), gratuloval si s dalšími lezci a pořizoval nezbytné fotky. Celou cestu byl nádherný výhled na
okolí, přímo na vrcholu ale seděl mrak a začalo namrzající mrholení, které nepřestalo ani po 45 minutách
čekání. Rozhodl jsem se tedy oželet výhled přímo z vrcholu a začal sestupovat. Po několika minutách jsem
byl opět mimo mrak a užíval si výhledy na Kavkaz pode mnou. Do stanu jsem dorazil kolem půl druhé.
Okamžitě jsem na hodinu usnul.
Pak jsme se trochu najedli, zbořili basecamp (stany byly i v odpoledních hodinách přimrzlé – teplota v této
výšce a za tohoto počasí málo kdy vylezla nad nulu), sklesali k lanovce a sjeli dolů. Celou cestou jsme
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vydrželi dělat, že nechápeme, že máme o lístek míň, takže jsem jel zadarmo, dole už to bylo jedno. Šťastni
jsme usedli do hospůdky v Azau, dali si zaslouženou večeři, pivo a mariáš a odebrali se spát k říčce pod vesnicí. Setkali jsme se zde s Filipem a Vojtou, kteří mířili na Elbrus a pak dál do Gruzie....
Druhý den jsme se vydali (po dlouhé době v kraťasech) do doliny Azau. Vojáci v ústí doliny na naší propustce nenašli dolinu Azau explicitně zmíněnou a proto nás sem pustili jen na den, proto jsme museli změnit
plán a zrušit vrchol Azaubaši, který je v závěru doliny. Prošli jsme si tedy jen dolinu, kde je nádherný vodopád napájený přímo elbrusským ledovcem, čedičové varhany, zemní pyramidy (až později mě Slepýš poučil,
že se to takhle jmenuje, když jsme podobné útvary viděli v Bulharsku) a samozřejmě ledovec, vykoupali se
a vrátili se k vojákům, kteří nám vrátili pas a nechali nás nahlédnout do zaměřovacího dalekohledu.
Druhý den jsme došli dolinou Baksan zpět do Těrskolu, koupili chleba a pochutiny, navštívili bábu v kotelně, něco jí přidali a něco ubrali a začali stoupat dolinou Těrskol. Kolem vodopádu na čedičových varhanách
jsme vystoupali až na náhorní plošinu (cca 3300), která je pokryta bažinami. Z jedné strany jí ohraničují
morény elbrusského ledovce, z druhé skály hory Pik Těrskol (3800), našeho zítřejšího cíle. Geologicky velice zajímavá plošina se nám moc líbila, takže jsme si ji pořádně prošli a také zde strávili noc.
Ráno nás bohužel musel opustit Bluma-n, protože se mu v práci nepodařilo zajistit si volno na delší dobu…
Zde Bluma-novi dovolte malou vsuvku:
Cesty domů jsem se upřímně docela obával, jelikož jsem byl sám, a to je člověku často ouzko, a navíc se
mi cestou sem nepodařilo zajistit si nějakej konkrétní vlak. Ale měl jsem něco málo najito z IDOSu, tak
jsem doufal, že seženu lístky. Byl tu totiž problém, že v Rusku a Ukrajině se kupujou vlaky docela dlouho
dopředu. Z tohoto důvodu jsou pak spoje plné a je problém s lístky. Ale popořadě. V Těrskolu jsem měl
několik nabídek na stopa do Pjatigorsku a to za 1300 – 1500 RUR. To je na 300 km docela dost a nechtělo se
mi to dávat. Doufal jsem v dobrodince a nebo v autobus, který ale jel poměrně kostrbatě a dlouho… Nakonec jsem ale měl štěstí a přifařil jsem se ke skupině Rusáků z Moskvy, kteří jeli do Minerálních Vod, což je
město až za Pjatigorskem, což mi teda rozhodně nevadilo. Takže jsem se tam dostal nakonec za tři stovky. V
Minerálkách se mi podařilo koupit lístek na vlak do Rostova na Donu, čímž jsem utratil prakticky všechny
zbylé Ruble, a ještě došel na poštu a pokecal s domorodkyněma. Ve vlaku byla moc fajn děžurná, která mne
posadila na další spoj ke své známé, takže jsem jel v první třídě za cenu třetí. A byl to opravdu luxus. Kam
se hrabe Pendolino. Cesta dál vedla přes Charkov, kde bych jen vypíchl velkou radost ze seznámení se s jistou Ruskou, která bydlela 5 let na Kladně, takže uměla i docela česky. Cesta dál pokračovala do Kieva, kde
jsem měl půl dne do dalšího vlaku. Nerad bych Vás ošidil o zážitek z poznání dvou mladých Kanaďanek,
které jely na rok kolem světa, a neměly s sebou ani mapu. Ještě že jsem měl dost svejch v zásobě, tak jsem
jim jich několik věnoval. Bohužel jsem ale neměl mapu například střední Afriky, kde by se měly vyskytovat
právě v tuto chvíli kdy tyto řádky čtete… ale věřím jim, jistě si poradí.
Na hranice se Slovenskem už cesta proběhla bez nejmenších problémů. Totálně vykrmen po těchto třech
dnech ve vlaku od domorodců mi začlo být líto, že se vracím do míst, kde se lidi nezdravěj v dopravních
prostředcích, a, odpusťte, nevykrmujou navzájem. Bylo osm hodin ráno a vstoupil jsem na Slovensko. Byl
jsem zvědav jak daleko to dneska dotáhnu, jelikož jsem chtěl jet stopem. Měl jsem ale obrovské štěstí,
jelikož na asi šest aut jsem se prakticky bez čekání dostal na Spišskou Novou Ves. Tam jsem ale měl opravdu odvoz seslaný z nebe. Zastavila mi otřískaná škodovka slovenské SPZ a v ní dva přičmoudlíci. „Cigoši“
– prolítlo mi hlavou, a doufal jsem, že se nějak vymluvím, třeba že mam průjem a že do toho auta prostě
nastoupit nemohu… Avšak co se nestalo. Stáhlo se okénko a usměvavá tvář pronesla: „Salám“ Že by teroristi? Nene, Syřan a spolujezdec Ind. Opravdu povedená společnost. Studenti z Bratislavy si jeli prohlédnout
Slovenský ráj. Parádně jsme se pohádali o náboženských otázkách a překvapivě nevytáhl nikdo z nich ani
meč, ani granát aby mne převychoval. Kuriózní bylo, když udeřila pátá hodina, a my jsme zastavili uprostřed serpentin v Rudohoří, a Ahmed vytáhl kobereček a začal hledat východ… Kolem jedoucí mírně blokovaná auta se opravdu divila. Ostatně, já taky.
Z Bratislavy jsem sednul na vlak a v půl šestý ráno jsem byl v Praze. Na Hradčanské jsem potkal pani Dvořákovou, kterou tu v tuto dobu potkávám obvykle, když spolu jezdíme do práce. Byla překvapena, jak to,
že jdu ve smradlavejch kraťasech a s takovým rancem do práce. Ujistil jsem ji, že tam půjdu až za tři dny…
zaplať pán Bůh, stihnul jsem to!
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Míra, Tomáš a já jsme začali stoupat na špičatě vyhlížející horu Pik Těrskol (3800). Počasí bylo vynikající.
Stoupání vedlo nejprve po ledovci, pak po suťových skalách a pak po dosti prudkém mixu ledu a skal. Po
zdařilém výstupu nám byly odměnou nádherné výhledy na Elbrus tyčící se nad námi, ale i na celou dolinu
Baksan a doliny Adyr-su a Adyl-su. Sešli jsme zpět ke stanům sbalili je a sklesali do Těrskolu, kde jsme měli
sraz s Neelbrusovci. Radostně jsme si předávali zážitky u piva Těrek a ochutnávali místní pokrmy. Vyzvedli
jsme věci z kotelny a šli spát do lesa za vsí.
Druhý den ráno jsme maršrutou opustili oblast Prielbrusie a
přesunuli se do města Nalčik,
hlavního města KabardinskoBalkarské republiky. Naše
putování po Kavkazu, bylo v
polovině, stejně tak i pobyt v
Rusku. V Nalčiku jsme potřebovali vyřídit lístky na vlak
domů (je třeba je kupovat
dopředu) a povolení do příhraniční zóny s Gruzií v oblasti
Bezengi, kam jsme měli namířeno. Do města jsme ale dorazili v sobotu, takže se samozřejmě vyřizování všeho přesunulo
až na pondělí.
Batohy jsme nechali v hotelu
Alpinist, kde jsme si koupili i pokoj na dvě noci, a vydali se na prohlídku města. Nejvíce nás zaujalo tržiště,
kde se v jednom obrovském areálu dalo koupit vše od CD přes oblečení, sýr, med, alkohol a syrové maso až
po uzené kamzičí hlavy. Také nás agent milicie v civilu odvedl na stanici, kde nás dali za mříže a půl hodiny
kontrolovali, když nic nenašli, pustili nás, ale neměli z toho radost, samozřejmě čekali úplatek.
Večer jsme chtěli jít do hospody, nikde ale žádná nebyla, všude byly jen kavárny a disko bary, takže jsme se
hodně přesouvali a nikde pořádně neposeděli. Všude bylo dost prázdno a nepříliš přívětivo. Když jsem se
kolem půlnoci vracel s Tomášem do hotelu stala se dost nepříjemná věc. Přišli k nám dva chlápci a podávali
nám ruku, v Rusku nic neobvyklého. Nepříjemné ale bylo, že nám po stisku ruku již nepustili a chtěli mobily. Po kratším cloumání jsem se vytrhl, přiběhli ale další dva a začali jsme se trochu prát. Tomášovi bohužel
vypadl při rvačce mobil z kapsy. To vše se dělo téměř přímo před stanicí milicie. Nějaká kolemjdoucí pani
na nás volala, ať běžíme na stanici, bez delšího rozmýšlení jsem tam zaběhl, za chvíli i Tomáš, ovšem bez
mobilu, který ze země sebral jeden z útočníků a prchl. Milicie nám nejprve vynadala, že chodíme v noci po
městě, pak nás posadila do většího auta a začala důkladné pátraní po útočnících spočívající v tom, že jsme
objeli náměstí a my jsme měli ukazovat, jestli útočníky nevidíme. Tentokrát jsme měli ale opravdu velkou
smůlu a útočníky jsme stát na rohu náměstí neviděli. Milicia nás tedy vysadila opět před stanicí a my šli do
hotelu.
Druhý den ve městě, jsme především relaxovali a také si dohodli na zítra odvoz taxíkem z Nalčiku do oblasti
Bezengi, bus totiž bohužel jezdí jen večer.
V pondělí jsme na nádraží vcelku bez problémů koupili lístky na vlak a po delším čekání a lehoučkém
úplatku (150 RUR) jsme získali i povolení vstupu do příhraničí s Gruzií v oblasti Bezengi. Nasedli jsme do
dvou naleštěných Volh a vyrazili do Bezengi. Oblasti Bezengi se přezdívá srdce Kavkazu, jsou zde všechny
kavkazské pětitisícovky kromě sopek Elbrus a Kazbek a také nejdelší kavkazský ledovec – ledovec Bezengi
dlouhý 17 km. Po pohodlné jízdě po dálnici a pak údolím Bezengi, které je cca 70 km dlouhé, jsme dorazili
do vesnice Bezengi, kde končí asfalt (teda on končí už trochu dřív, ale tady končí i náznaky asfaltu)
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a odkud je to 17 km do alplágru Bezengi, což je horolezecké centrum této oblasti, které se nachází na křižovatce dvou hlavních dolin – Bezengi a Mižirgi. Volhy s vypětím všech sil ujely asi 11 km po prašné a kamenité polňačce, když ale z jedné začal téct olej, vzdaly to, nechaly si zaplatit a začaly couvat zpět do vesnice.
Přes vojenskou kontrolu jsme kolem sedmé večer došli do alplágru (cca 2000 m. n. m.). Zde nás přijal jakýsi
ruský horolezec, prý legenda. Stali jsme se na 9 dní klienty báze Bezengi 55 RUR osoba/den), v ceně byla
možnost nákupu chleba v táboře, pojištění včetně vrtulníku (který tu opravdu byl a používali ho), sleva na
dopravu zpět a zdarma úschovna zavazadel, a zařídili si maršrutku do Pjatigorsku na 9.8. ve 4:00.
Ráno jsme využili úschovnu pro věci, které nejsou potřeba v horách, nahlásili na horské službě, kam jdeme a
vyrazili. Cesta vedla dolinou Mižirgi přes ledovec Mižirg
pod stěnou hory Dychtau (5204), která je druhá
nejvyšší na Kavkaze a tudíž nejvyšší v Bezengi a
zároveň jedna z nejtěžších. Ze stěny neustále padaly sněhové laviny, nejprve jsme z toho byli trochu
polekaní, ale pak už jsme si na tento jev zvykli a ani
jsme se za mohutným duněním neotáčeli. Po ledovci
Mižirgi jsme přes dva ledopády za použití cepínů
a ledovcových šroubů došli až do bivaku Utjug
(3800), což je taková plošinka na skále, kde se dá
postavit stan. Počasí bylo celý den výborné a výhledy na okolní pětitisícovky úchvatné.
Ráno se naše cesty dělily. Tomáš s Adamem vyrazili
na obtížnější horu Koštantau (5152) a Martin, Pavel,
Míra a já jsme vyrazili na Utjug (4305). Stoupání po
ledovci a pak po suti nebylo obtížné, krátký lezecký
úsek se obešel bez jištění, takže jsme kolem desáté dopoledne dobyli vrchol a užívali si nádherný
kruhový výhled okořeněný vrstvou mraků sedících
daleko dole v dolině Bezengi. Když jsme se dost
nabažili, sešli jsme ke stanům, při obědě přečkali
krátké sněžení, sbalili si věci a sešli přes ledopády
ledovce Mižirgi na tábořiště (2700) pod horou Pik
Brno (4110), kde jsme za obcházení kozorožců
poměrně vyčerpaní usnuli.

Druhý den jsme lehce po šesté ráno vyrazili na lehko (nejde se po ledovci) na Pik Brno (4110) – název je
skutečně od města Brna, prvovýstup zde mají nějací Češi, teda asi Moraváci. Kolem jezírka a podél ledovce jsme dorazili na mohutný suťový svah po kterém jsme vystoupali až na vrcholovou skalku, kde jsme po
krátkém lezení dosáhli vrcholu. Azuro a geniálně položený vrchol poskytovaly neopakovatelné výhledy na
okolní hory, včetně obrovské Dychtau, která je jen přes horu vedle Pik Brna a je o víc jak 1 km vyšší, vzdáleného mohutného Elbrusu a obrovských ledovců Bezengi a Mižirgi. Po hodině kochání a obědě jsme slezli
až do tábora Bezengi.
Dnešní odpočinkový den jsme zahájili nákupem. Kolem desáté jsme vyrazili údolím Bezengi. Časem jsme
přišli na nejdelším ledovec na Kavkazu a po něm došli až k tábořišti na louce u jezírka (cca 2700) nedaleko slavné Bezengské stěny, která zavírá mohutné údolí Bezengi. Tato stěna je v průměru 2 km vysoká (v
nejvyšším místě 2,5 km), je to mix ledu, sněhu a skal a vedou po ní jedny z nejtěžších horolezecký cest na
Kavkaze. Vrchol stěny tvoří hřebenovka pětitisícovek, včetně Šchary (5203) nejvyšší hory Gruzie. Ze stěny
opět poměrně často padaly laviny a narušovali litevské národní písně, které se ozývaly od stanů nedaleko od
nás. Volný čas a jezírko jsme využili ke koupeli. Opět bylo nádherné počasí, azuro.
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Druhý den ráno jsme vyrazili na bivak (3700) pod horou Ljalver (4355), naším dalším cílem. Stoupání vedlo
nejprve po zatravněné moréně a pak nepříjemnou sutí do břidličnatého karu, odkud jsme se po obědě vyšvihli sněhovým srázem s mačkami na nohou na hřebínek. Byl vidět celý, neuvěřitelně dlouhý ledovec Bezengi
a Bezengská stěna, neopakovatelné pohledy. Využili jsme výborného počasí a po hřebeni nalehko došli na
bezejmenný břidličnatý vrchol (4074), který byl na hranicích s Gruzií a poskytoval především úchvatný
pohled na vzdálený Elbrus, který čněl nad okolními čtyřtisícovkami.
Po drobné břidličnaté suti jsme došli až na bivak, což jsou asi čtyři plošinky pro stany lehce zatesané do
drolící se břidlice, kousek nad ledovcem. Pozorovali jsme horu Ljalver (4355), první horu Bezengské stěny,
debatovali o cestě na vrchol a užívali si výhledy. Když se nachýlil čas, šli jsme za zvuku padajících lavin
spát.
Ráno jsme tradičně po šesté, a teď již i tradičně za
azura, vyrazili. Stoupání vedlo chvíli po ledovci,
pak po hřebínku na žebro Ljalveru, které začínalo
nejtěžším místem výstupu. Velice prudký led lehce posypaný sypkou břidličnatou sutí. Sekali jsme
cepíny stupy, neboť využívání předních hrotů maček
bylo výrazně ztíženo drobnými kamínky na ledu. Nad
obtížným místem byla ještě nepříjemná cesta sutí k
pevné, již žulové (asi) skále, kde začínalo lezení místy
dosahující obtížnosti 3 UIAA a obsahující také přechod úzkého cca 15 m dlouhého sněžného hřebínku.
Všechny nástrahy jsme zdolali a kolem desáté stanuli
bezpečně na vrcholu. Výhledy byly neuvěřitelné,
radost ze zdolání lezecky nejnáročnějšího vrcholu
expedice také. Opět bylo vidět daleko do Gruzie,
dokonce i vesničky, Elbrus, Dychtau, začínající hřebenovku Bezengské stěny a mnoho mohutných ledovců.
Sestup jsme si usnadnili slaňováním. Na obtížném místě (sypká suť + prudký led) jsme si pomohli jištěním
přes šrouby do ledu a cepíny. Času
jsme měli dost, takže jsme šli ke
stanům delší cestou přes gruzinské
plato kolem druhého bezejmenného vrcholu (4079), kam jsme měli
namířeno druhý den.
Ráno jsme sbalili stany a na těžko
vylezli na bezejmenný vrchol
(4079), který byl celý pokryt sněhem, naposledy jsme si užili kavkazská panoramata za vymetené
oblohy, a přes kousek Gruzie došli
na sedlo Canner (3938), které nás
překvapilo sněhovým převisem na
druhé straně. No nic naplat, dolů
jsme museli, takže jsme dvoupatrový převis (jak se ukázalo na prvním
patře) za pomoci maček, cepínů a
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poctivého jištění asi za hodinu a půl slezli. Pak jsme se vydali obrovským břidličnatým karem k jezírku, kde
stále ještě byli Litevci, opět jsme se s nimi pobavili, vykoupali se v plesu a relaxovali
Druhý den dopoledne jsme došli do alplágru Bezengi, kde jsme se setkali s Tomášem a Adamem, kteří
zdolali Koštantau (5152), dali si něco dobrého k snědku i k pití a šli brzy spát. Kavkazské putování skončilo
šťastně.
Za tmy jsme nasedli do starého UAZu, využívaného prvorepublikovou armádou, a vydali se na dlouho cestu
do Pjatigorsku, 160 km jsme urazili za předpokládanou dobu, takže jsme byli ve městě včas a stihli ještě
nakoupit zásoby jídla. Před polednem jsme se rozloučili s Pavlem, Martinem a Tomášem, kteří jeli až zítra
vlakem do Kyjevu (v Rusku nejezdí každý vlak každý den) a pak už domů. Adam, Míra a já jsme nasedli
do vlaku do Simferopole, hlavního města Krymské republiky, která je již součástí Ukrajiny, prakticky ale
stále Rusko (popravdě Rusové pořád neuznali, že se Ukrajina odtrhla, natož aby jim přiznali Krym – ruskou
Floridu). Cestou jsme se bavili především s ukrajinským novinářem a čtyřma teenagerama, kteří také mířili
na Krym.
Další den jsme po mnoha partiích mariáše dorazili ve tři odpoledne do Simferopole, kde jsme se vrhli do
kupování lístku domů. Nebyl to snadný úkol, protože dálkové pokladny byly mimo nádraží, každý říkal něco
jiného, vlaky se neshodovaly s jízdními řády, prostě totální chaos. Nakonec se nám podařilo koupit lístek na
17.8 večer (bylo 10.8. odpoledne), což bylo o den později, než jsme chtěli, a navíc pouze do Lvova a ne až
do Užhorodu. Tak jsme již začali čerpat z časové rezervy a nebylo zcela jisté, jestli dorazíme do ČR 20.8.
dopoledne, což byla návratová deathline.
Rozladění z předešlých událostí dorazil rozhovor se dvěma Poláky, kteří tvrdili, že je tu všechno strašně drahé, a agresivní taxikář, který nás za každou cenu chtěl vzít do Jalty, i když vedle stál levný trolejbus, který
odjížděl za několik minut. Naštěstí se nám od žebrající babičky (geniální informační zdroj) podařilo získat
spousty potřebných informací, takže jsme si koupili mapu Krymu a za jednu hřivnu (=5 Kč) ujeli starým
českým škodováckým trolejbusem asi 120 km do přímořské vesničky Malý Maják, nad kterou jsme v lese
zalehli, neboť byla již tma. Nálada opět stoupla.
Další den jsme vinicemi sešli až na pláž, koupili si jídlo, zmrzlinu, vykoupali se v Černém moři a po poledni
začali stoupat do Krymských hor, kde jsme chtěli strávit pár dní. Do večera jsme vystoupali až na vápencovou náhorní plošinu (na Krymu je těchto plošin několik a říká se jim Jalji) Aluštská Jalja, kde jsme si ve výšce cca 1300 m. n. m. užívali výhled na moře hluboko a města z ptačí perspektivy, krásné vápencové skály a
bohatou květenu. Druhý den jsme přešli celou Aluštskou Jalju až na horu Roman-koš (1545), nejvyšší horu
Krymských hor, odtud jsme sešli na silničku
vedoucí úbočím plošiny a po ní pokračovali k
monastýru. Celou dobu jsme se pohybovali v
oblasti Krymského zapovědniku. Což je něco
jako národní park, ale spíš je to prezidentské

loviště. Vstup sem není povolen prakticky nikomu, v některých branách je pouze možno si koupit pokutu za vstup a jít dovnitř. My jsme samozřejmě žádnou branou nepřišli a nic neplatili.
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Šli jsme po silničce a předjelo nás auto s návštěvníky, průvodkyně se velice čertila, že tu jen tak chodíme.
Proto jsme se raději od této doby před jedoucími auty schovávali. Spali jsme na sedle s pěkným výhledem
na náhorní plošinu.
Druhý den jsme za častého schovávání a krosení došli do monastýru, který byl poměrně divný. Kostel byl
v obyčejném domě, monastýr byl rozestavěný dům, zkrátka to nějak nesplnilo naše očekávání. Vzhledem k
tomu, že jsme nechtěli platit pokutu (vstup), vystoupali jsme znovu na náhorní plošinu a po ní došli zpět nad
Malý Maják, kde jsme zalehli.
Po krásném východu slunce z moře pozorovaném z plošiny jsme sestoupili k silnici a ze zastávky Vinogradnoe dojeli trolejbusem do Jalty. Tam jsme si prohlídli přístav, malé historické centrum i pravoslavný kostel.
Zaujal nás především festival moderní hudby, který sledoval obrovský Lenin. Po příjemném osvěžení v moři
jsme nastoupili do busu a odjeli do městečka Foros, za kterým jsme za velice silného větru ulehli.
Druhý den jsme sešli k plážím místního léčebného sanatoria, kde jsme se koupali, myli, vyhřívali na kamenech a připalovali (já doslova). Odpoledne, když vedro polevilo, jsme vyšplhali až ke kostelu, který byl na
mohutném skalním ostrohu nad městem. Kromě hezkého interiéru nás samozřejmě zaujal nádherný výhled
na moře a mohutné vápencové skály nad městem.
Po příjemné noci v lesích pod kostelem jsme dopoledne dojeli busem do Sevastopole, kterou jsme si prohlídli, včetně místních pláží a koupele. Zajímavý byl přístav, kde kotvily ponorky a vojenské bitevní lodě.
Jedna se před zapadajícím sluncem projížděla hned vedle pláže, kde se koupalo spousty lidí, asi přehlídka.
Vedle přístavu stála parní bitevní lokomotiva s nápisem Smrt fašismu!, naleštěná až oči přecházely. Večer
jsme nasedli do místní verze panťáku a dojeli kousek za město, kde jsme schováni v lese přečkali noc.
Ráno jsme se panťákem posunuli do Bachčisaraje, kde jsme navštívili krajinu pískovcových skal. Mohutné
skalní stěny a převisy byly již v historii často využívány, takže jsme viděli monastýr, který byl celý zasekaný
do písku (kostel byl vlastně jeskyně (střecha kostela = strop jeskyně), jejíž vchod byl přehrazen zdí s dveřmi
= vchod do kostela), středověké město
částečně vytesané do skal a mešitu. Ze středověkého města, které se z velké části rozkládalo na jedné pískovcové náhorní plošině byl
nádherný výhled na okolní pozoruhodnou
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krajinu. Odpoledne jsme se vrátili do Bachčisaraje, dojeli panťákem zpět do Simferopole a těšili se na vlak,
který jel ve 23:50. Nakoupili jsme jídlo, dali si Krymské pivo a šli hledat náš vlak, který samozřejmě nebyl
nikde napsaný. Když jsme zjistili, že vlak skutečně existuje, i když jsme o tom už chvíli pochybovali (jako
více dalších turistů), nastoupili jsme a usnuli.
Ráno jsme byli v Dněpropetrovsku, kde jsme museli přestupovat. Je to milionové město, památky tam
nejsou, za pět hodin jsme si ho samozřejmě prohlídnout nestihli, ale stejně nám připadalo, že jsme viděli
všechno. Nakoupili jsme jídlo na obrovské tržnici a šli na vlak. Ještě jsme se pokusili koupit lístky ze Lvova
do Užhorodu, ale bohužel se nezdařilo.
V osm jsme vystoupili ve Lvově, bylo 19.8. ráno a já potřepoval být tak za 24 hodin doma. S vlaky je
obvykle na Ukrajině zdlouhavé pořízení, takže jsme si koupili lístek na první bus, který tu stál a sliboval, že
budeme v Užhorodu v sedm večer. Je to sice „jen“ 350 km, ale přes hory (Karpaty), takže se jede pomalu.
Nakonec jsme v jedné zastávce přestoupili na rychlejší bus, který byl v Užhorodu o hodinu dřív. V busu
bylo celkem husto, protože tu byl také cikánský manželský pár, který se pořád cpal zmrzlinou a občas chodil
zvracet k zadním dveřím, kde jsme seděli my.
V šest jsme byli v Užhorodě, tedy v pět našeho času, za poslední hřivny jsme vzali taxíka k hranicím (5 km)
a přešli na Slovenko. Po nezměrné radosti z latinky jsme zjistili, že již nejede žádný bus do Michalovců,
protože byla sobota. Rozloučil jsem se tedy s Adamem a Mírou a začal stopovat, asi druhé auto mě vzalo to
Trebišova, kde mi o pár minut ujel vlak do ČR. Čtyřhodinové čekání na další rychlík jsem si ukrátil povídáním s paní pokladní, která měla noční a v prázdné stanici se taky nudila. Nezbyly mi už žádné slovenské
koruny (všechny jsem utratil za lístek), takže jsem byl pozván na kafe.
S přestupem v Žilině jsem přijel domů v pravé poledne, akorát ke slavnostní tabuli dědových osmdesátin,
návrat po pěti týdnech za minutu dvanáct. Stihlo se to s ruským klidem o fous.
Sup & Bluma-n
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V 9:30 je sraz, postupně se schází Michal, Jirka a já. Holky doráží individuálně. Jdeme k nám, kde
balíme jídlo, jíme třešně a polívku. A když si Anička přinese vysvědčení, vyrážíme na vlak. Takže je tu Blecha, Myška, Anička (Kokosák), Jirka, Michal a já (Sup). Akorát stíháme vlak do Olomouce, který ale nepochopitelně stojí 20 minut na nádraží, čímž začíná série zpoždění, která asi působí to, že nejedeme vlakem se
specifickým způsobem odbavování cestujících. V Olomouci přes zpoždění lehce stíháme bus CA Jenda, ve
kterém se poslechem písniček o oškubávání skřivánka a pozorováním skupiny Tramp’s not Dead necháváme
ukolébat k velice nepohodlnému spánku. Spíše pokusu o spánek.
Sobota 1.7.
V Oradel samozřejmě nestíháme náš vlak, takže kupujeme personal do Aradu a těšíme se, co tam
bude. Je zataženo a předpověď deštivá... Ach... Personal jede včas, máme pro sebe kupé a v něm doháníme
spánkový deficit, neboť styl jízdy vlaku k tomu úplně vybízí. Ve vlaku potkáváme dva lidi z busu a ti nám
radí IC z Aradu do Simerie, takže po příjezdu do Aradu hned běžím koupit lístky. Cestou zpět mě babčin syn
předá zavazadla a já je nesu. IC jede rychle, pohodlně a na víc v něm hraje supr rádio.
V Simerii jsme včas, avšak náš vlak, co měl jet za hodinu je zrušen. Nezbývá tedy než čekat na další, který
jede za strašně dlouho. Ovšem naši kamarádi z busu, kteří sem taky dojeli, získali dva rumunské kamarády,
kteří jdou stopovat mikrobus do Petroşani, kam chceme! Hustý, jdeme s nimi. Ovšem záležitost neni jednoduchá, buď jsou plný, nebo jedou jinam. Po dalších debatách se vracíme na nádraží, kde nakonec kupujeme
lístky na vlak, který jede už za hodinu, neboť se ukázalo, že více věcí nám Rumuni řekli blbě. Prázdnou
hodinu vyplníme pitím piva Timişoreana v místní putyce. Po využití záchodů se přemísťujeme na nádraží,
kde se pokoušíme dojíst věci na cestu. Vlak přijíždí na jiné nástupiště a jede jinam, než měl, ale jede i do
našeho Petroşani, takže ho berem. Nejprve si pochvalujeme, jak neobvykle rychle personál sviští, užíváme
výhledy na modrou oblohu a Retezat v mracích. Když projedeme městem Pui (= Kuře), jízda se rapidně
zpomalí. Pekelně pomalu projíždíme pěknou krajinou s častými hromady odpadků. Nakonec přečkáme ve
vlaku i déšť, takže alespoň k něčemu pomalá jízda byla. Ale bylo to opravdu strašně pomalý! V Petroşani
nemeškáme a vyrážíme. Neprozřetelně odmítneme taxi a po svých vyrážíme po silničce směr Cabana Ruşu.
Cesta je dlouhá a velice monotónní. Všude kolem ploty, domy a hodně aut. Místo na spaní v nedohlednu.
Nakonec, po velice strastiplné a dlouhé cestě, domy a ploty končí a místo nacházíme. Stany, večeře (úspěch
až na podruhé), karpatská hra a rychle spát. Ještě jsem zapomněl, že v Petroşani nastupoval do vlaku člověk,
který měl horní polovinu těla obnaženou a v ruce nesl vrtačku, víc nic neměl, to jen tak na dobrou noc.
Neděle 2.7.
Ulehám k psaní deníku poněkud se zpožděním, když venku padá šero. Je tomu tak, protože se mi
dnes z mých rejoicek udělaly kalhoty perforované (řečeno bez obalu děravé) a já se je do teď snažil naivně
vyspravit. Naštěstí jsem byl zachráněn osobami šikovnějšími a tak nebude v deníku ani datum 2.7. chybět.
Ráno jsme vstali zhruba kolem půl osmé a hned jsme s úlevou osahali v předsíňce stojící batohy.
Zjistili jsme, že nejsou vůbec tak mokré, jak by se dalo po nočním vydatném dešti očekávat. Následovala
snídaně ve stylu, který se, jak se obáváme, už nebude opakovat. Měli jsme vánočku, perník, buchty s povidly
a nechyběl ani ořechový závin. Sbalili jsme svých pět švestek a vyrazili vstříc mohutným vrcholům Paringu,
které jsme jen tušili kdesi v mlze. Cestu jsme se urychlili místní „dvousedačkou“, jejíž obsluhu rozhoupal až
Pavel nasazením svých lingvistických schopností. Dobrá věc se podařila a po čtvrt hodince byla cílová stanice svědkem monumentálního příjezdu provlhlých a promrzlých lidí (rozuměj nás). Citlivý pár lanovkářů
nás pozval na čaj do místní kantýny, což nám přišlo velice vhod. Zde jsme se seznámili s dvěma postaršími a
velmi příjemnými domorodci.
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No, zůstali jsme sami uprostřed rozeklaných
vrcholků Karpat, pro nás přízemnější – uprostřed strašně husté mlhy a deště. O to cennější
bylo, když se bílý sliz na chvíli rozestoupil a
dovolil nám letmý pohled na úbočí hory, do
údolí s plesy nebo na nejvyšší horu Paringu
– Paringul Mare, měřící 2519 m. n. m. Dostat
se na tento vrchol bylo naším dnešním cílem
a s velkou časovou rezervou jsme to uskutečnili. Následovala vrcholová fotografie,
nadšení a přestávka. Trošku nás ale rozladilo,
když se po 20 minutách chůze z vrcholu před
námi objevilo další prudší a delší stoupání.
Na vrcholu jsme své předchozí stanovisko o
poloze Paringu Mare přehodnotili a s vědomím, že teď už na něm stojíme
i následovaly procedury tak, jak jsme si je již mohli jednou vyzkoušet. Kromě šití se považuji za trpělivého
člověka, ale opravdu jsem znervózněl, když se celá situace opakovala i po třetí. Začal jsem se třást, ale moje
okolí to jistě považovalo za vliv větru a deště. Naštěstí byl ale třetí vrchol už opravdu ten pravý, o čemž nás
ujistil i veliká kámen s písmeny P.M. (Paringul Mare). Po troše přemáhání jsme se nakonec i do třetice vyfotili na nejvyšší hoře Paringu a zřítili se asi dvacet metrů pod ním do svých stanů. Hodovali jsme v našem
stanu pro dva, v šesti a s hladem v deseti.
Šero už spadlo úplně, je tma jak v pytli a začíná se sem vkrádat zima. Ale my, co víme, že i „mokré
hřeje“, se tím nenecháme rozhodit. Usneme s nadějí, že zítra uvidíme P. M. za námi.
Pondělí 3.7.
Den ve znamení lepšícího se počasí & první konfrontace s několika bači, stády ovcí, ale hlavně s
čokly.
Když jsme se ráno vzbudili, počasí se oproti včerejšímu malinko zlepšilo – tj. občas když se poštěstilo, tak bylo vidět i dále než 10m před nás. Ale bylo to nadějné, a to bylo to hlavní!
Po snídani – 1. poridge (tj. suché ovesné vločky se sušenými meruňkami a rozinkami, kousky jablek
a skořice a cukr) jsme zahájili sestup – alespoň u mě se začala o slovo hlásit kolena – rozuměj začala mě
bolet. Ale naštěstí díky krásným výhledům do údolí po odsunutí mraků se na bolest rychle zapomnělo. Ani
jsme se nenadáli – páč, když se můžete rozhlížet kolem sebe a vidíte něco víc než jen pouhý sliz a mléko,
tak cesta ubíhá skvěle rychle. Takže najednou jsme se ocitli na hoře Ieşu (2375), odkud se nám skýtaly
opravdu skvostné výhledy do okolí. Počasí ideální, možná až moc fičel vítr, ale to jde v pohodě zvládnout.
Na povzbuzení jsme si dopřáli
jedny sušenky, společné vrcholové
foto a pokračujeme v cestě. Opět
sestupem. Již z vrcholku jsme v
sedle pod námi spatřili stádo ovcí,
takže jsme zbystřili. A vskutku
– opatrnost se nám vyplatila. V
zápětí se na nás vyřítili asi tři
čoklové – dva vypadali opravdu
hrozivě – rození killeři, ten třetí
– tak to byl takový malinký podvraťák, který se rozštěkal, teprve
až když jsme přešli. Od hrozícího
nebezpečí nás uchránil bača, který
psy odehnal.  Dále
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jsme pokračovali po hřebeni a na Setea Mare (2365) jsme si dali oběd – chleby s nivovým sýrem. Po správném obědě následuje siesta, šlofík, našponování zad – říkej si tomu, jak chceš – prostě zasloužený odpočinek, který pak člověku dopomůže k lepšímu výkonu. Naše kroky dále směřovaly po příjemném hřebínku
– nízká tráva, hlavně však ale suchá, všude kolem kvetoucí kytičky, prostě idylka. Zahlédli jsme další dvě
stáda ovcí a jednoho baču, ale pro tentokrát na nás žádní psi nevyběhli. Malinký výstup, ostřejší sestup a
bylo tu další sedlo. Zde nastal čas pro další povzbuzení, kterým byla čokoláda. Sup objevil pramínek, po
nabrání vody jsme pokračovali v naší pouti. Ze sedla tomu nemohlo býti jinak než do kopce Iezer (2157).
Pak po hřebínku sestup do údolí, ve kterém jsme se napojili na zpevněnou cestu – tady to asi nazývají
normální horskou silnicí, ale důležité na této cestě je to, že je to jediná spojnice mezi Valašskem a Sedmihradskem. (Ono jde spíš o to, že ta silnice je už z doby Marie Terezie a teď už to dlouho samozřejmě jediná
spojnice není. – pozn. přepisovatele) Po zdolání kopce jsme se octli na vrcholku Urdele (2228), netřeba jistě
dodávati více. Prostě Urdel jako prase. Zpříjemněním nám byly sušenky. Z Krdele jsme si to namířili opět
na onu zmiŇovanou silničku, po které se putovalo dobře. Akorát nás zase jednou vypekli rumunští značkaři
tras, že naše cesta zahýbá nahoru do kopce upozorňovala značka, která byla umístěna až za rohem, takže z
cesty ji nebylo možno spatřit a proto jsme, a proto jsme po chvilce zjistili, že nejdeme úplně správně, ale
naštěstí jsme omyl hned napravili. Ještě jsme malinko vystoupali a na krásné loučce postavili stany, uvařili
večeři (moc dobrá rýže s bujónem, salámem a již tradiční cibulí a česnekem), přečetli jednu karpatskou hru a
po modlitbě se odebrali ke spánku. Jdu si lehnout s přáním, že zítřejší den se opět vydaří a vyjde nám počasí.
Ještě malá poznámka k Urdeli – pokud se nemýlím, tak tímto vrchem končí velehorský masiv Paringu a začíná již o něco mírnější masiv (Dál je to sice mírnější, ale je to pořád Paring – pozn. přepisovatele),
po kterém budeme pokračovat zítra, ale o tom už zas někdo jiný.
Úterý 4.7.
Ráno nás probudilo sice slunečné počasí, ale také velká kosa. I přesto nás vysoko zvednuté mraky a
rozhled do všech stran positivně naladily. Po báječném ranním poridge se sušenými švestkami jsme si uvařili
i čaj. Když jsme se do něj pustili, přihnal akorát bača své stádo a vida, že snídáme na jeho loučce jej zastavil
a zdvořile počkal, až si dopijeme ranní potěšení.
Cesta vedla traversem a nám přišlo líto vynechávat skvělé vrcholky jako třeba Papušu (…), a tak se
dáváme po hřebeni. Cesta je po krásné místní travičce s rozhledem široko daleko a tak se nám báječně jde.
Nabíráme vodu v roztomilém pramínku a razíme na další vrchol. Za vrcholem pak zastavujeme na loučce
a dáváme dopolední bonus – polomáčenky. Při vychutnávání výživné svačiny se pod námi začne odehrávat
zajímavé dění. Na protějším svahu se vynořilo stádo ovcí se dvěma bači a samozřejmě čokly. Jeden bača se
oddělil a šel pro stádečko koní popásajících se kousek pod námi. Zajímavé bylo, že zuřivého štěkotu čoklů
se koně téměř nebáli. Zvedli jsme se a pokračovali v cestě, traversem s obavami z již zmiňovaných čoklů.
Byli jsme však mile překvapeni jejich vychovaností, takže na bačovo zavolání nás nechali naprosto v klidu.
Cesta vedla po úbočí hory a když jste se rozhlídli, viděli jste spousty stád koní, která alespoň mě a Supovi
připomínala hejna bakterií, které si jen tak laškovně jezdí po kopečcích.
Sluníčko hřeje a je opravdu teploučko. V sedélku pod závěrečným výstupem na poslední horu Paringu – … musíme zastavit a trochu se vyletnit. Převlékáme do kraťas, sukní, triček a mažeme opalovačákem.
Při tom na nás nechápavě, ale velice přátelsky kouká stádečko oslíků. Poslední vrcholek nám dal o sobě
opravdu znát. Výstup byl opravdu dlouhý a příkrý, ale nádherná loučka na vrcholu s výhledy nám byla
odměnou. Poobědvali jsme výbornou paštičku a dali opět polední siestičku.
Po cestě dolů jsme potkali snědého, milého baču (opět s vychovanými čokly – což není tak obvyklé), kterého se ptáme na nějakou salaš, kde by bylo možno nakoupit sýr (pro někoho tvaroh). Byl velice vstřícný a
radostně odhaloval své prořídlé řady zoubků a ukazoval nám cestu. Klesáme tedy do údolí, které rozdělu
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je Paring a Capaţinii. Klesání bylou dlouhé a náročným terénem – mezi bouloušema. Někdo byl naprosto
zabrán do živého rozhovoru o mistrovství světa ve fotbale, kdo však ne, všiml si hezkého vodopádu, který
vytékal ze skal a také naproti na kopci mystického Stonehenge.
V sedélku opravdu byla salaš, a tak jsme se ve čtyřech vypravili pro mléko a sýr. Procházíme mezi krávami,
kolem vepříků a telátek až k místním. Salašky jsou nádherné a udržované. Jedna asi obytná, tu jsme nenavštívili, a druhá pracovní. Bylo to opravdu jak v jiném světě – na hliněné podlaze ohniště, na něm kovová
konstrukce a na ní se cosi vařilo. Ze stropu všude viselo nějaké zboží – dělající se sýr, špek a jiné pochutiny.
Jakmile jsme vešli, rázem nám v patách byly tři krásné, roztomilé holčičky v čepičkách Ramona, Magdaléna
a Maria. Mléko bohužel nemají, ale sýr ano – a je výborný! Po chvilkových problémech se nakonec dovíme cenu 7 lei. Ještě nám to chce pro jistotu napsat, a tak posílá jednu holčičku pro fixu a ta dělá, co může a
radostně pro ni běží. Ještě se s nimi fotíme a nakonec se loučíme. Nabereme vodu a vracíme se k ostatním.
Stydlivé holčičky nás ovšem s nadšením pozorují, a tak je zveme k nám na cukřík.  Zvídavost je nakonec
silnější, a tak přichází a radostně se usmívají. Byly opravdu nádherný!
Míříme do kopce a na nejvyšší vrchol Capaţinii – La Nedei (2310 m. n. m.). Cesta vede pozvolně a rychle
ubíhá, až závěrečný výstup je opravdu znát. Ale nahoře – prostě paráda! Výhled 360° a pod námi ideální
loučka na spaní, prostě luxus. Rozděláme stany a vaříme výbornou fazolkovou večeři. Mňam! Pak jsme se
přesunuli k chlapcům do stanu a dali druhý chod – sýr. Výborný! Prostě pohoda! Báječnou náladu ještě podtrhují modra mistra Nevrlého. Nakonec na nás začne padat únava, a tak zakončujeme modlitbou. Závěr dne
však završíme, dle rad Karpatských her, večerním „kozlím“ tanečkem kolem suchého kolečka trávy sloužícího jako naše plivátko. Když někdo vyplivl pastu, změnil se taneční směr. Prostě výborný večerní zahřátí a
zakončení dne.
Dobrou noc!
Anička
AP: Je večer, sedíme u ohýnku a bavíme se o filmech. Předháníme se ve hláškách z Kouře a Červeného
trpaslíka. KAP
5.7. Středa
Ráno vstáváme do slunného dne a přestože fouká vítr, slunce rozehřívá ztuhlé klouby. Snídáme
poridge s banánkem, balíme a vyrážíme po hřebínku. Cesta není příliš náročná, a tak jdeme společně v houfu. A tu se nám opět rozbíhá debata o fotbale. O možných postupech, výhercích a uzavírají se sázky (zatím
jen mezi pány).
Po sklesání do sedýlka doplňujeme zásoby vody a vyrážíme do velmi prudce vyhlížejícího kamenito – splazovitého kopce. S občasnou „pomocí rúk“ se dostáváme nahoru a dáváme věnečky. Porovnáváme
okolí s mapou a opět klesáme, abychom vzápětí zase stoupali. Obědváme na Uršulu (2124) skvostné uzené
šproty v oleji, čteme dvě
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karpatské hry a sepisujeme konečné typy výsledků fotbalového mistrovství. Začínají se honit mraky, a tak
vyrážíme dál. Po nějaké době dáváme čokoládku a rozhlížíme se po nejbližší salaši, abychom nakoupili
mléko a sýr. Zanedlouho se jedna objeví, a tak k ní zamíříme. Jsou tu tři budovy postavené do U, uprostřed
je malý oplocený dvorek s pár popelícími se slepicemi a zuřivě štěkajícím čoklem. Kolem dokola je spousta
krav a tři tetky pilně dojí. Snažíme se jedná zeptat, jestli nám nějaké mléko prodají, ale ta něco mele rumunsky, a tak nám není jasný, jestli nás spíš nechce vyhodit. V tom jedna vstává a gestikuluje, abychom šli s ní
na dvorek. Uklidňuje čokla a vyhání ho ven, jenže ten se jakýmsi záhadným způsobem během dvou fteřin
ocitá opět za námi a zuřivě štěká. Tetka na něj zakřičela, a tak už jen sedí a nevraživě kouká. Dostáváme
ochutnávku sýra a po něm i úžasného tvarohu. Tetka plní láhve mlékem a při tom pořád něco mele a pokřikuje na ostatní dvě (například to, že jsme Češi z Prahy). Dohromady jsme koupili tři petky mléka po dvou
lei a tvaroh nám dali gratis. Máme jen deseti lei bankovku, a tak nám přidaly ještě spousty sýra. Odcházíme
spokojeni s plnou taškou a máváme rozesmátým tetkám na rozloučenou.
Teď před námi stojí les. Po dlouhé době zase stromy. Chvilku jím jdeme a pak krosíme a hledáme
místo pro přespání. Začínají padat první kapky, a tak stavíme stany na malém kousku trávy a rozděláváme
oheň pro přípravu večeře – kolínka s cibulí, česnekem, salámkem a sýrem. Prší čím dál víc, a tak se choulíme v bundách a pláštěnkách u ohně a přemlouváme mraky, aby šly jinam. Než se večeře dovaří, déšť ustává
a sluníčko proráží mezi mraky. Než se pustíme do jídla, žehnáme ho předělávkou písničky o skřivánkovi. Po
večeři vaříme čaj, čteme další hru, debatujeme a zpíváme skřivánečka v originále. Když vyjde měsíc, dáváme modlitbu, zpíváme večerku a díky večerní. Při čištění zubů se kocháme pohledem na hvězdy a snažíme
se rozpoznat co nejvíce souhvězdí. S ohledem na okolní les to snad bude teplá, bezvětrná noc.
6.7. Čtvrtek
Tak jako se další díra podepsala nesmazatelně na mých kalhotách, pokusím se i já zanechat další stopu v deníku. To, že jsme i čtvrtek začali snídaní ve stylu, který se, jak se obávám, už nebude opakovat, může
být náhodou. Ale to, že se opět jednalo o den jedinečný a nádherný, už snad ani náhoda být nemůže.
Probudili jsme se na sluncem zalité mýtince s ohništěm a spoustou suchého dřeva. A tak mohla přijít
snídaně, na které stojí, stoupá a padá každá výprava můj nenasytný bratříčku. Ovesné vločky s tvarohem,
cukrem a mlékem jsou opravdu výživná lahoda. (Jak se později ukázalo, možná až moc.) Teď se jen sbalit a
už jdeme knihou lesů, vod a strání. Les střídají zelené pláně pokrývající vrcholky kopců. Na jednom takovém jsme se zastavili k odpočinku a posilnění hroznovým cukříkem. Pes – přítel člověka – přiběhl se svými
kamarády patrně za účelem navázání přátelského vztahu s námi. My jsme se ale sežrat nenechali a s kameny
v ruce vyrazili neohroženě dál. Cestu nám překřížil bača se stádem koz, jež „hnal“ rychlostí želvy s ostenta
siestičce jsme si přečetli
tivním klidem. My – trpělivý
turisté – jsme počkali a posléze
zahájili náročný sestup, který
skončil hoty. K až v korytě říčky
Valea Rea. Tady jsme svlažili
nožky, kotlík umyli, odpočinek
dali a hned zas dál do vrchů. Každý měl něco: Jirka svou hůl umně
vyřezávanou, Pavel starosti o další
cestu, já pot v čele a naše slečny
Aničky diskusi o Bradu Pittovi.
Oběd nás zastihl v podobě chleba
se sýrem, jako zákusek se podával
ještě tvaroh a sýr ze salaše. Anička
Č. Se ještě stihla zavěnovat svojí
image a zkušenými řezy si proděravěla kal
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karpatskou hru a následně se pustili opět do hlubokých hvozdů. Obrovské staré stromy působily tajemně a
já s Jirkou jsme si tento les pracovně nazvali Uršus-wald (Uršus = medvěd). Cesta byla suchá, místy mokrá, taky ale relativně dlouhá a náročná. Les se občas rozevřel a my viděli vysoké bílé skály Vanturarici, kde
jsme hodlali přespat.
Po drobných problémech jsme se konečně octli při značce vedoucí přímo na hřeben. Napili se a vyrazili
jsme ne až tak jasnou cestou vzhůru. Než jsme ale dorazili do sedla, přeběhli před námi tři čuníci a my začali
tušit překvapení. Na nejnepravděpodobnějším místě ve vysokém sedle na bílých skalách Vanturarici stojí
zcela normálně fungující salaš. Stáda se tu pasou na svazích s takovým sklonem, ze kterého by se slušnému
člověku udělalo špatně. Ještě jsme se ani nevzpamatovali a hned přiběhla smečka přátel člověka a začali se
družit. Tomu zabránil až Pavel, který zvedl kámen ze země a místní žena s vnučkou, která psy řádně umravnila. Následovala konverzace s domorodkyní, po níž jsme se s příslibem mléka na zítřek odebrali ze sedla
na jižní náhorní plošinku. Tady jsme postavili stany a připravili večeři. Jirka se k večeru rozstonal, dle jeho
slov kvůli výživné snídani, a tak si místo nudlí dal stroužek česneku, vodku a šel spát (škoda že čimbrišóre
nebylo). My zbylí jsme se vypravili ještě na nejjižnější kopec Vanturarici, kde stojí jakási blíže nespecifikovatelná stavba rotundovitého tvaru. Průměr asi jeden metr, výška dva, celá z betonu a nahoře s křížkem.
Naštěstí pro architekta investora i stavaře (patrně v jedné osobě) oceňuje Pán Bůh i snahu. Rozhled tu byl ale
parádní. Při stmívání jsme se ještě vypravili na západní stranu, kde jsme se postavili na vysokou skalní stěnu
a hleděli za sluncem. Byla to zvláštní chvíle nebo věčnost – jak dlouho trvala, to nevím, ale byla to nádhera.
Jak říká klasik: „Miluj a pak si dělej, co chceš.“ Snad to ani jinak nejde, když je člověk s pěti skvělými lidmi
sám uprostřed panenských hor, které před ním leží jako na dlani.
Pátek 7.7. 2006 A.D.
Krásné teplé jitro. Leč některým vytrvalcům, zdá se nestačilo, a šli se ještě nadstandardně kochat
východem slunce, ranním oparem, duhou (o které poněkud pochybuji) a kdoví čím vším ještě. Já jsem se
(rozuměj rozstonalý Jirka) poněkud mátožně vysoukal ze stanu, česnek s vodkou asi nezabral dostatečně,
nicméně bylo mi o poznání lépe... Tedy osmělil jsem se již požívati v družném kruhu věrných souputníků
ranní vločkový nářez, tentokráte s ananasem. Dobré výživné, balíme, odcházíme. Přišli jsme zpět k již zmiňované salaši, kde jsme si, podle včerejší domluvy, měli odnést trochu lapte. První však nás přišlo uvítat 20
obrovských bestií. Zachránil nás až bača. Mléko jsme dostali i vody nabrali a vyrazili na čarokrásný hřebínek Vanturarici. Předvojem nám byl pravoslavný pop, který, zdá se, obíhal vezdejší salaše. Šlo se ztěžka.
Pekelném kopec. Brutální vedro. Asi sem se s tou snídaní unáhlil. Nezbývalo než si decentně uplivnout
– něco kolem dvou litrů. A tímto symbolickým gestem sem se již nadobro rozloučil s mojí churavostí, leč
žel, i se snídaní.
Výstup na nejvyšší vrchol Virful Viamare (1885) byl oproti hrozivě zubatému reliéfu – při pohledu
ze zdola – poměrně parádní. Krásné loučky, spousta různých kytiček s mnoha různými jmény. Jen pro ilustraci např.: kostřec, pestřec, zimomráz, kopřiva, planá růže.... mohl bych pokračovat do umdlení. Dokonce
tajnou plantáž čimbrišóre jsme objevili.
Na vrcholku jsme poobědvali poněkud ve spěchu, neb blížící se bouřka nás zahnala o kus níže, koneckonců,
kdo by se chtěl nechat nesmažit bleskem jen kvůli důkladně prožvejkanému chlebu s paštikou...
Déšť jsme přečkali v poloze „hříbek“ skryti pod pláštěnkou.
Druhý vrchol Virful Vanturarica (1850) už byl o poznání obtížnější, nechybělo ani horečnaté šplhání  
po čtyřech. Ale rozhodně to stálo za to. (Pozn. přepisovatele: Ve skutečnosti to bylo tak, že jsme obědvali
až na tomhle vrcholu a z tohoto vrcholu prchali před bouřkou, která se nakonec nekonala. Z toho prvního
vrcholu jsme normálně pokračovali, ale cestou nás přepadl poměrně prudký déšť, který jsme, jak se správně
píše, přečkali v poloze hříbek. Ostatní je v pořádku. Bylo to prostě zamotané, takže je omluvitelné, že to
Jirka zvrtal.)
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Oproti travnatým kopcům kapacínským to tu
byla hotová djungle [džungle]. Traviny,
kleče, křoviny, keře, vřes, bodláčky. Všechno
bylo ale jen slabším odvarem toho, co nás
čekalo při sestupu dolů do Cheii. Pekelné
prodírání se všema možnejma druhama
různých pichláčků, bodlinek, šupinek,
jehliček, co jich jen Pán Bůh stvořil. Slézání
strmých skalních stěn, kde jsme si osvěžili
staré známé horolezecké fígle jako žabku,
sokolíka, dvouprstík, sem tam i pěst,...paráda.
k tomu krásné malebné.. troufl bych si říci
jedny z nejkrásnějších výhledů...
Do soutěsky Cheia jsme dorazili zároveň s
bouřkou. Uvítal nás milý pán, který zde
bydlel v jakémsi „penziónku“. Přespat nás
nechal „nou problém“ na paloučku před penziónkem jen s malým „litl problém“, což bylo 1€ za stan. Svolili
jsme, zaplatili. Posléze se poněkud rozpršelo, hodný pán nás pozval dovnitř, kde jsme si dali pivečko, uvařili
večeři, poslechli pár rumunských rádiových hitovek, dostali palačinku a hurá na kutě... tedy pochopitelně
jedna, tentokrát „travnatá“ hra z pera pana Nevrlého, deníkový zápis, modlitba, trocha decentní hygieny...
ale na jedno se přeci zapomnělo, jestli pak si můj lehkomyslný bratříčku vzpomeneš?? Nevíš? Inu nebudu tě
trápit, na vodku jsme zapomněli!! Budiž nám to tedy výzvou do budoucna... „Memento vodka“... a teď už
jen něžně odříhnout a dobrou noc!! ...
Sobota 08. 07. 06 – čtenáři povšimni si mystického data
Stejně krásní jako dnešní datum bylo i ráno – sluníčko, na obloze ani mráček – vyplnila se předpověď „majitele“ penziónku (majitel je v uvozovkách, protože jestli jsem správně pochopila, tak skutečným
majitelem chaty CHEIA je boss John). No ale zkrátka majitel v uvozovkách sliboval „that the weather will
be very nice tommorow“. A tak se také stalo.
Posnídali jsme, leč bohužel jsme vločky nemohli zapít mlékem ze salaše, který jsme si nesli v petce
celý předchozí den, protože zkyslo a pít ho prostě a jednoduše nešlo! Část jsme nalili malým štěňátkům, kteří ho s chutí chlemtali, ale pak když jsme ho nabízeli kočce, tak ta se jen ušklíbla a odkráčela pryč. Potvrdilo
se tedy to, že čokl sežere snad opravdu všechno.
Ale teď už malinko v líčení popojeďme.
Po modrém trojúhelníčku jsme se vydali vstříc soutěsce CHEIA. Cesta místy dosti klouzala, značka
se občas také kamsi vytratila, ale úžasná příroda všude kolem nás nám veškerá příkoří stokrát nahrazovala.
Mohutná řeka, vodopády, vysoké skály, průrvy, jeskyně, les, prostě balada pro oči i pro
duši. Kdo tam byl, tak ví, o čem mluvím...

Kniha

Rumunsko

37

Po chvilce putování v nevelké vzdálenosti od řeky jsme se odchýlili a vysápali se do sedýlka. Dali si na
posilnění hroznový cukřík, pokochali se výhledy a vyrazili dále. Ještě několikrát jsme odskočili pohlédnout do kraje, ale jinak jsme pomalu ale jistě začali sestupovat do údolí. Pod kopcem jsme si dopřáli další
povzbuzení, tentokráte to byly sušenky. Ještě jsme se pohoupali na šikovně ležící bukové větvi / kmenu ?,
ale když se kláda houpala až přespříliš a my se z ní začali sypat a padat jak domečky z karet, tak jsme se
raději vydali v ústrety 12 km zpevněné cestě podél řeky Cheia, po které jsme plánovali dojít do městečka
Cheia, z něhož dále busem do Rimnicu Vilcea. Ale plán zůstal nenaplněn, hned se dozvíte, proč tomu tak
bylo. Po zhruba hodince chůze se vedle cesty objevila relativně nová kaplička. Zvítězil hlad a v remízku
(nebyl zas až tak nenavštěvovaný) nedaleko od kapličky nedaleko od kapličky jsme poobědvali – chleba s
rybičkami. Počasí bylo ideální ke koupání, a tak jsme si po obědě místo schrupnutí dopřáli očistnou hygienu. Myslím, že tato chvíle nikomu nevadila, jedině snad Bleše, která při přecházení řeky spadla a všechno si
zmáčela. Příjemně osvěženi jsme pak lehce pokračovali v cestě.
Po asi další hodince chůze se vedle cesty objevil tentokrát velice zajímavě vypadající „monastýr“ – zlatý to
hřeb dne, ale hezky po pořádku. Podle hesla „za zkoušku nic nedáš“ jsme vlezli dovnitř a opravdu se nestačili divit. Nádherně upravený ženský klášter, všechno čisté, svěží, překrásně udržované záhonky s mnoha
druhy květin atd. Po počátečních jazykových problémech nám byla přidělena jedna moc milá sestřička.
Simultánními překladateli nám byli Sup a Kokosák.
Sestřička nás seznámila s historií kláštera, kterak a za jakých okolností vznikl, kolik v něm žije jeptišek, jak
vypadá jejich den – povinnosti a služby a ještě mnohem více. Klášter byl založen díky zázraku/vidění, který
se odehrál ve 12. st. v jeskyni nad klášterem. Díky příchodu lidí se zde založil malý kostelík, který však
chátral a postupem času ve 14. st. Zanikl. Až ve 20. st. Na místo kláštera přišla jistá Antoanie. V šedesáti
letech vstoupila do řádu, sama vybudoval poustevnu u jeskyňky, ve které až do svých 109 let žila. Klášter je
populární od 21. st., teprve nedávno se zjistilo, že již v 6. st. Byla n místě kláštera jistá usedlost mnichů. Jeskyně se nachází asi 0,5 km nad klášterem, určitě by byla škoda ona zázračná místa nenavštívit, a tak jsme se
k jeskyni vydali. Ještě před tím jsme si klášter prošli- dva kostely – jeden nový a jeden starý, vlastní zahrádka... všude pobíhaly jeptišky a něco dělali – jedna zametala a vytírala, druhá prala, třetí vařila atd.
Když jsme se před šestou vrátili od jeskyně zpátky do kláštera, jeptišky právě usedali k večeři. Nám nabídli,
abychom pojedli s nimi, nebo alespoň po nich. My využili druhé možnosti. Když jsme vešli do jídelny, stůl
před námi se jenom prohýbal. Bylo totiž na něm takové množství a druhů jídla, div nám nelezli oči z důlků.
Hodování jsme započali polévkou se špenátem, rajčaty, mrkví a další zeleninou, přikusovali jsme k ní chleba, přes výtečné zelí s koprem, volské oko, sýr, rajčata, sýry s koprem v těstíčku až ke sladké tečce na závěr,
a tou byly kroupy s kokosem a kousky bonbonů. Snad jsem ve výčtu na nic nezapomněla.
Při jídle mezi námi pořád
obcházeli jedna postarší
sestřička, tu nám něco přinesla, tu postupně odebrala
již vymetenou mísu či talíř,
dokonalá obsluha, hotový
full servis. Ze začátku jsem
si řekla, že takové množství
jídla nemáme šanci zdolat,
ale světe div se, vyhladovělí
Čecháčci zvládli i to.
Po večeři jsme ještě chvilku
popovídali s naší sestřičkou,
vyptali se jí na potřebné
informace (bus do města,
mše...) a pak se jen stěží
vhrabali na kopec nad klášter, pod jeskyni.
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Zde jsme dopřáli našim žaludkům po tak výtečné večeři
zasloužený oddych. Přečetli jsme deník a jednu Nevrlého hru, vše spláchli vodkou, postavili stany a po modlitbě ulehli ke spánku. Sice se ozývali protesty, že stany
jsou hnedka vedle sebe a že kluci díky nám – ukecanejm
holkám – nebudou moci usnout, ale v tuto chvíli kromě štěkání čoklů z baráčku od jeptišek a jejich občasného projití
kolem, slyším všude jen spokojené pochrupování a převalování, takže si myslím, že to s tím usínáním nebylo zas
až tak hrozné. A pokud přeci jen ano, tak se tímto pánům
omlouváme.
9.7. Neděle
Je opět ráno a my vstáváme do slunného dne za
soustavného pozorování malinkých jeptišek, které konají
svou ranní pouť k jeskyni Antoanie. Snídáme tradičně, tentokrát s oříškovou směsí s brusinkami leč včerejší vydatná
večeře je na nás znát a my máme co dělat, abychom dojedli. V klášteře se již nezastavujeme, jen v něm nabíráme
vodu a vydáváme se na asi 6 km do vesnice CHEIA, odkud
máme v plánu se nějak dostat do Rimnicu Vilcea. Máme
však štěstí a po příchodu zjišťujeme, že za 10 minut odjíždí
akorát autobus – báječné. (Bylo nám totiž řečeno, že jede
jen v 6:45 a pak až odpoledne.) Užíváme si jízdu II. kategorií, kterou si zpříjemňujeme zlatými oplatkami.
Autobus jede docela dlouho a zastavuje takřka kdekoliv na mávnutí. Nakonec se ale dostáváme do cíle a
jsme vyloženi u vlakového nádraží. Dále máme v plánu se dostat do monastýru COZIA. Vlak jede bohužel
až za tři hodiny, a tak jsme odkázáni na taxíka, který nás prý hodí na autogáru (autobusové nádraží) a
odtud něco pojede. Z taxíku nejsme nadšeni, a tak se ještě zkoušíme vyptat na cestu pěšmo. Jeden mladý
Rumun nám radí a k naší radosti je to asi 15 minut pěšky. Výborné, tak na co taxi? Procházíme bohužel ne
moc pěkným městem a dostáváme se na rušné nádraží. Minutka ptaní a už je tu linkový minibus Antares
směr monastýr Cozia! Nemůžeme ani uvěřit, jak nám to vše dnes náramně vychází. Busík byl dost narvaný a hrozné vedro také dělalo své, a tak jsme rádi, když dorazíme na konečnou. Nicméně jsme překvapeni.
Nevím jestli mile či nemile, ale každopádně monastýr Cozia je stručně řečeno „Rumunský Václaváků. Vedro
vznášející se nad rozpálenou silnicí je takřka nesnesitelné a kňučení našich žaludků také. Procházíme zahrady monastýru a hledáme nějaké lavičky ve stínu. Naneštěstí je to tu opravdu všechno plné a tak se naším
útočištěm stává travička pod mohutným stromem, stranou od hlavního ruchu a kousek od břehu řeky Olt.
Vytouženým obědem je sýr a na něj nakrájená jedna zbylá cibulka. I přes to, že jsme plni, tak naše
chuťové buňky nedávají pokoj, a tak dáváme sladkou tečku – banánky v čokoládě. Máme dostatek času, a
tak si vychutnáváme odpolední relaxaci. Čteme Nevrlého, a také z průvodce po Rumunsku zajímavosti o
monastýru a městech, jimiž jsme projížděli. Už je nám jasný onen veliký ruch – Cozia je nejslavnější památka v Rumunsku. Nechce se nám tahat s batohy, a tak se dělíme na dvě skupinky a na prohlídku vyrážíme
postupně. Uvnitř kostela je to hezké, leč pro katolíky nezvyklé. Ještě navštívíme speciální domeček, ve
kterém věřící zapalují svíčky – za mrtvé i za živé – hezký zvyk, ale domeček byl podoben peklu. Neodvažuji
se odhadovat teplotu uvnitř, no raději rychle ven. Dál se k navštívení nabízí ještě museum – pěkné ikony a
obrazy, nějaké historické poháry atd. Komplex byl udržovaný a všude bylo rozsázeno nepřeberné množství
známých i cizokrajných květin. Když se pokochala i druhá skupina odebíráme se pomalu do asi dva km
vzdáleného monastýru Turnu na druhé straně řeky. Dnes nám opravdu vše vychází. Na minutku přesně, co
jsme dorazili do ambitů, se spustila obrovská bouře s kroupami, trvající nezvykle dlouho. Dáváme sušenky
a po dešti prohlížíme i tento komplex. Je menší, ale alespoň mě se líbil více a to převážně proto, jaký tu byl
klid a ticho – balzám pro oči i pro duši. Ještě se Sup ptá jednoho popa na vlaky do Sibiu, odkud nám zítra
jede autobus domů. Anglicky sice neumí, ale chápe a zavede ho k jízdním řádům. Výborné, zítra v 9:00 přímo od tohoto monastýru. Pop byl ale opravdu hodný a přivádí nám sděluje, že momentálně vlaky do Sibiu
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nejezdí, že na trati někde spadl kus skály. Slečna je ovšem také velice milá, a tak kromě historických informací o monastýru zjištěním autobusů dostáváme ještě i zde od místních mnichů večeři.
Stůl je opět přeplněn dobrotami – polévkou s brambory, domácím chlebem, kukuřičnou a bramborovou kaší,
zelím s bylinkami, sýry a k zapíjení dokonce mléko. Ještě je tu opět ona sladká tečka z krup – tentokráte si
ji na doporučení zaléváme teplým mlékem a je to opravdu lahoda. Nakouleni se odvalujeme k batohům a
ještě s naší slečnou Adinou navštěvujeme jeden kostel, který je v druhém patře velké budovy. Zde se s námi
Adina už definitivně loučí a odjíždí pryč. Dostalo se nám však jiné společnosti. Nějaká rumunská rodinka
– tatínek, maminka a dcera (cca 12 – 15 let) byla na výletě a maminka měla velmi silnou snahu družit se.
Anglicky však neumí, a tak přitahuje dcerku, ať překládá. Bylo to zajímavé. Chudák děvče moc neuměla a
povídala něco stále dokola. Maminka se však usmívala a nedbaje na to, že ji nerozumíme, radostně vypráví.
Nakonec nás každého obdarovala svatým obrázkem a s úsměvem se odebrala pryč.
I my jsme se již odebrali na odchod. Zamířili jsme k nádraží, kde jsme našli nádherné místečko na spaní.
Stavíme stany a pak dáváme ještě večerní posezení. Četba deníku, poslední Karpatská hra, která byla opravdu vydařená a nenechala v klidu naši bránici. Ještě historii Rumunska a dodatky pana Nevrlého – vřele
doporučujeme. Je zde mnoho krásných myšlenek a postřehů, vzdáváme vám úctu pane Nevrlý. Idylický,
bohužel již poslední, večer v horách završil nádherný východ měsíce (den před úplňkem), jenž jsme všichni
se zatajeným dechem pozorovali. Nikam jsme nespěchali, nikomu se nechtělo tak hezký večer ukončit. Ale
zítřejší povinný budíček v šest nás k tomu donutil.
Po modlitbě jsme ještě zatancovali opět večerní taneček u čištění zubů a ulehli do stanů. Stany byly blízko
sebe a my čekali na slíbenou pohádku od chlapců. Nějaké pokusy sice byly, ale jestli přišla nakonec nějaká
pořádná, to už nevím, protože mě stihla dřív ukolíbat noční píseň sílícího větru.
10.7. Pondělí
Vstáváme už v šest, protože jdeme na autobus. Snídáme tradiční a poslední vločky, balíme a odcházíme. Jdeme dva km zpět k monastýru Cozia, po půl km Myška zjišťuje, že nemá nůž, vrací se na tábořiště,
nachází ho a vrací se. My ostatní zatím trneme, jestli nám kvůli zdržení neujede busík. Pokračujeme přes
hráz přehrady kolem monastýru Cozia až k hotelu Cozia, kde má stavět busík do Sibiu. V kiosku ověřujeme
správnost stanice a spoje. Vše OK, sice jsme počítali, že pojede v 8:20 a on pojede až v 9, ale to nevadí. Hrajeme šibenici a při tom netrpělivě pozorujeme silnici, až se objeví bus společnosti Dakos, který tu má stavět.
Trochu nás rozrušuje jakýsi bus, který jede do Sibiu, a který projíždí kolem a nestaví. Naproti zastavuje bus
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společnosti Dakos, směr Rimnicu
Vilcea a Bucureşti. U řidiče ověřujeme, že čekáme na existující
spoj. OK. Čekáme dál.
Skutečně po deváté přijíždí bus
Dakos a staví tu. Běžíme, připraveni nastoupit do komfortního
busíku. Řidič ovšem prohlásí Nu
locul, čili není místo, a ve smyslu
vztyčeného prostředníčku zavírá
dveře a odjíždí. Oh no. Naštěstí
máme ještě dost času a zatím
bezprostředně nehrozí, že bus ze
Sibiu do Prahy, který odjíždí v
18:00, ujede. Vzhledem k tomu,
že zastávka v Cozii je nenavštěvované místo od p, nastupujeme
do výše zmíněného busu Dakos v
opačném směru a vracíme se do
Rimnicu Vilcea. Místní nádraží nám velice přeje, po příjezdu nás zde již po druhé potkává veliké štěstí, hned
po výstupu na vedlejším nástupišti stojí bus do Sibiu, je po poledni a jsme již notně vyhladovělí.
Na nádraží v Sibiu ovšem přichází brutálně dlouhá Achilova pata, takže hlady šilháme a čas na prohlídku
města se krátí. Po ¾ hodině konečně vyrážíme do města. Cestou sháníme dobrý obchůdek k nákupu oběda.
První neprozřetelně opouštíme bez nákupu, neboť nemají čerstvý chléb, jen zatavený krájený. V dalších
obchodech je to ale už jen horší. Takže kupujeme zatím jen broskve a rajčata. Procházíme napříč centrem
města a nic nenacházíme. Nakonec složíme vše v parku a Michal, Jirka a já (Sup) jdeme něco nakoupit.
Samozřejmě nenacházíme čerstvý chleba, takže kupujeme obyčejný zatavený, sýr a jogurty. Oběd je přesto
výborný. Ke konci oběda nás policajt vyrazí z trávníku, že je na něm zakázáno sedět. Chvíli pozorujeme
členy místního důchodcovského šachového klubu a pak už vyrážíme k bližší prohlídce města.
Před nedávnem město pravděpodobně zasáhlo tornádo doprovázené lokální povodní a tancem godzilly
po hlavním náměstí. Víc jak polovina města je pod lešením, všude se nahazuje, dělá nová střecha, dlažba
kanalizace, prostě vše, co k nápravě po živelné katastrofě patří. Ale domy, které již opravu prodělaly, jsou
moc pěkné. Město bylo dříve centrem Sasů, a proto má spíše německé rysy. Úzké uličky, pěkné staré domky, jejichž fasády tvoří plné spektrum duhy, kostely… Centrum vcelku podrobně procházíme, navštěvujeme
dva katolické kostelíky, pravoslavnou katedrálu, evangelickou katedrálu, ve které jsou největší rumunské
varhany, náměstí Piaţa Mare, Piaţa Mica a Piaţa Huet, pěkné. Pak přichází čas k cestě na Autogara Turnişor, odkud jede, jak doufáme, náš bus do Prahy, na který již máme lístky koupené z Čech. Po konverzaci
s podivným chlápkem a pak i s civilizovaně vyhlížejícím mladým pánem získáváme poměrně dobré informace. Kupujeme ještě sýr, sušenky na váhu a zmrzlinu. Holky dávaj Achilovku a již razíme na cca půlhodinovou cestu městem. Nejprve okrajem centra, pak kolem tržnice k řece Cibin a pak asi čtvrt hodiny podél
ní. Cestou si ještě upřesňujeme informace o poloze nádraží. Bez problémů dorážíme na Autogara Turnişor
asi hodinu před odjezdem. Autogara Turnişor je moderní nádraží společnosti Atlassib, vše je strašně hustě
globálně západoevropský. Čistý WC, která využíváme, nám dělají radost. Jediná anglicky mluvící osoba je
na mezinárodním autobusovém nádraží pouze slečna za barem. Používáme ji jako simultánní překladatelku a
ověřujeme, že jsme správně a že čekáme na existující spoj. Jezdí odtud busy do celé západní Evropy. Je to tu
strašně in. Ovšem nemají tu pivo Urdus, které jsme si chtěli dát, proto pro něj zabíhám na benzínku a slavnostně ho ochutnáváme. Medvěd píše.
Kolem šesté, tedy včas, přijíždí bus Romania – Cechia. Je to nová poměrně luxusní Karosa. Když se řidiči
naší lámanou rumunštinou pokoušíme vysvětlit, že s nimi jedeme, říká, že s ním můžeme mluvit česky. Je to
Rumun, ale česky mluví docela slušně.
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Koukne na naše lístky, říká, že bilety jsou validní, ale že neví, že s nimi máme jet, ale že se vejdeme. Tak
super. Nasedáme. V busu je pár Čechů a hodně Rumunů a jeden Venezuelec. Všichni sedí po jednom, takže
je trochu umravňujeme. Nasedáme a už se vyráží. Sedím vzadu, zatímco ostatní uprostřed. Pozoruji okolí a
konverzuji s Čechami a Venezuelcem. Zprvu sympatický Venezuelec prahnoucí po vědění svým úmorným
prahnutím sympatie potlačuje. Časem je již poměrně nepříjemný, ale je to OK. Přisedá si ke mě Myška,
čte si a spí. Po zastávce v Sebeşi přichází Deva, kde se na bus vrhají žebrající děti. Údajně nejchudší část
Rumunska se nezapře. Z Devi bus přejíždí na vedlejší silnici. Nastává pekelně pomalá tříhodinová jízda do
Timişoary. Cestou jsou pěkné výhledy na okolní kopce a vesničky. Timişoaře jsme už kolem půlnoci. Takže
do Aradu přijíždíme již v
11.7. Úterý
Asi s 45 minutovým zpožděním přijíždíme do Aradu. Bus je již plný, ovšem na nástupišti čeká 8 Čechů. Rumuny to však nezaskočí, objeví se tranzit s českou SPZ a Češi mají hned kde jet. Je to takový samostatný přívěs. Improvizace je jejich silná stránka. Za nepřetržité filmové smrště (bitky, střílečky, ale i měsíc
starí filmy jako Šifra mistra Leoparda či Satan přichází) dorážíme na rumunsko-maďarské hranice. Stojíme
tu asi tři hodiny. Řidič a rumunští pasažéři pořád šmelí prachy, Češi jsou v klidu a nemají problémy. Spíše
pospáváme, než sledujeme filmy, angličtina je dost potichu a rumunské titulky jsou zdálky trochu nečitelné...
Po šmelení, kterému moc nerozumíme, kontrolují především Venezuelce, když mu kompletně prohledají
batoh, jedeme dál. To už svítá. Usínám. Tatarskou kotlinou projedeme rychle a bez problémů. Na maďarsko-slovenská hranici celníci zběžně kouknou, jestli Venezuelec nemá kokain a jedeme dál. Bez problémů
dorážíme na česko-slovenské hranice.
Zde přichází praví neúplatní strážci zákona. Čechy pouští. Venezuelce tradičně kontrolují. Před hranicemi
řidič strašně šmelí s prachama a Rumunama. Český celník nás pozve do celnice a jede. Každého Rumuna se
ptá, kolik má peněz, co chce dělat a kam jede. Nemůžem věřit vlastním očím. Všechny pouští. Například i
jistě zcela čestného Cikána, který údajně jede do ČR na tři dny, má 50 Euro, nemá lístek zpátky a neví, kde
bude spát – typický turista. Prý, když e vrátí později bude mít problémy. Nebo chlápek, který jede do ČR
podruhé, minule tu měl být pět dní a byl tu přes měsíc. Teď zas nemá prachy ani lístek zpátky a zas jede na
pět dní. Inu celníka prachy v kapse hřejou, takže má dobrou náladu. Každý Rumun se musí prokázat prachama. Celník je spokojen jen u chlápka, který jede na čtyři dny a má 600 Euro. Vypadá jako strejda mafián,
turista.  Nakonec šťastně všichni pokračujeme. Ovšem za chvíli stavíme. Řidič nadává především Cikánkovi, že si toho moc dovoloval. Pak se už v klidu jede. V Brně jsme jen s hodinu a půl zpožděním. Autobus se
vyprazdňuje, zabíráme volné sedačky a pokračujeme do Prahy. Spíme, jíme. Vše je OK.
Do Prahy dorážíme o hodinku později, než byl plán. Loučíme se s řidičem, který se mile ptá, jestli bylo vše
v pořádku, s Čechy i s Venezuelcem, který se již na dobro připojil k mladému páru, kde ho zajímá především
slečna, samozřejmě jen kvůli informacím. Pěknou tečku za naším případem chceme udělat v pizzerii. Jednu
nacházíme hned naproti Bílé labuti. Je
ale docela drahá a nemají tam točené
pivo! Nevadí. Dostáváme zadarmo předkrm a žvýkačky. Pizza je dobrá. Obdarováváme Blechu, výherkyni všech sázek a
loterií spojených s MS ve fotbalu. U vedlejšího stolku sedí šéf pizzerie a všichni
se shodujeme, že takového šéfa bychom
fakt nechtěli. Po zaplacení vyjdeme ven
a zde se naše kroky rozcházejí. Vřele se
loučíme a těšíme se na další shledání.
Bylo to moc fajn. Ahoj.
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Za chutí balkánského sýra
Puťák 2006
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Středa 23.8. 2006
„Čau, základní a existenční informace, která hýbe galaxií, je tato: Odjezd na lístku se neshoduje s jízdním řádem na netu,
na lístku píšou odjezd 9:00 ráno!!!“
... tak tento e-mail mi přišel chvíli před půlnocí ani ne dva dny před odjezdem a posunoval odjezd plánovaný na 19:00 o
nějakých 10 hodin dříve. A tento e-mail stačil pořádně zamotat hlavu šesti lidem. Těmi byli Johny, Slepýš, Sup, Mungo, Šupina a
Blecha. Každý si však své věci nějak urovnal a příštího dne se stavil v líbezném domečku v ulici U Šípků, kde mu líbezně ofousený
Sup předal sympaticky velkou (=> nebude hlad ) hromádku jídla.
Druhý den jsme se sešli v 8:00 na autobusovém nádraží Praha – FLORENC a v 9:05 nás již autobus společnosti GROUP
COMPANY odvážel do srdce Balkánského poloostrova. Po průjezdu Brnem a Bratislavou přišla rovina maďarské pusty a
s přicházejícím soumrakem i území Srbska. Každý se pokoušel spát, jak se dalo... zkrátka noční cesta autobusem, takže nic moc...
Čtvrtek 24.8. 2006
Spaní opravdu nic moc. Tak třeba například Supova sedačka se samovolně sklápěla, takže po chvíli mi ležel skoro na
klíně. Ale nevadí, chvíle bdění zpříjemňoval pohled z okénka do tmy, občas přerušení světly, např. Bělehradu. Ráno přišel, tedy
náš autobus k němu dojel, hraniční přechod do Bulharska. Dostali jsme další razítka od drsného celníka a mezi celnicemi nám
oznámili řidiči, že máme jít na záchod. Skoro nikdo se nezvedl, za to oni naběhli do místního duty free shopu. Po chvíli jeden
odhrnul kobereček v uličce, odšrouboval pár šroubů a po odklopení poklopu se objevil krásný úložný prostor, který byl vzápětí plný
kartonů cigaret. A jelo se dále vlastně po ¾ hodinové kontrole. Rozednívalo se a z našeho autobusu se začaly ozývat podivné zvuky.
Zastavilo se, řidič se chvíli hrabal v motoru, po deseti minutách se mohlo pokračovat. Za nějakou dobu provoz zhoustl a octli jsme
se v Sofii, potom i na autobusovém nádraží. Měli jsme v úmyslu, dle rad šéfika Group Copany v Praze, vyměnit nějaká Leva a zjistit
další busy v jejich místní kanceláři. Prý nás neokradou, mají dobrý kurz a umí poradit. Nakonec kurz byl nejhorší, nevěděli skoro
nic, tak jsme šli jinam.
V deset nám jel bus z místní autogary, ve volném čase jsme mohli vyzkoušet veřejné záchody v podchodu. Přijel nám
krásně starej autobus, s výborným řidičem, který se tvářil mírně přihlouple a podobně se i smál. Těšili jsme se na kalbu – jízdu, ale
krotil se. Možná tím, že s námi jel policista. Bylo krásně, sluníčko svítilo na okolní krásnou krajinu a my všichni jsme usnuli. Po
dvou hodinách jsem se probudil a bál se, jestli jsme náhodou nepřejeli, většina ještě spala. Bus zastavil v nějakém městečku, ale
naše byla další zastávka – Simitli. Tam nás čekala silnice 25 km nahorů do sedla mezi Rilou a Pirinem, zvaného Predel. Doufali
jsme v pomoc v podobě autobusu či taxíku, a co se nestalo, jeden bus nás předjel. Sup ho briskně doběhl na zastávku (pozn.: stopnul
jsem ho, žádná zastávka tam nebyla) a už to kalíme po silničce nahorů. No, spíš se ploužíme v koloně aut a kamionů, silnice je dosti
úzká a ve výstavbě.
V Predelu nás bus vyhodil, dojedli jsme poslední zásoby na cestu z Prahy, převlíkli se do více sportovního, vybalili hůlky
a podobné a jali se stoupat vzhůru do Pirinu. Nejdříve po silnici, pak po lesní asfaltce, později lesní cestě a pak už jen pěšinou – po
červené značce. Vystoupali jsme několik set metrů (11) na hřebínek, pokochali se výhledem na Rilu i Pirin a jelikož se už stmívalo,
vyhledali jsme kousek níže loučku, uvařili rýži s poličanem, bujónem, česnekem a cibulí, po skvělé večeři jsme hned zalezli do
spacáku a spali.
!Leka nošt!
(brou noc)
Pátek 25.8. 2006
Probudili jsme se do vskutku krásného rána. Na obloze se sice tu a tam proháněly černé mraky, ale bylo teplo a místy
vysvitlo i sluníčko. Prostě ideální počasí na dlouhý pochod, který nás opravdu čekal.
Po již tradičním „poriči“ jsme se hbitě sbalili a vydali se směr ЯАВОРOВ [Javorov]. Po poměrně dlouhém klesání jsme
dorazili k malému potůčku, kde jsme potkali skupinku Bulharů v pantoflích, kteří byli tak hodní, že nám poradili kudy si cestu
zkrátit. Po několika desítkách minut chůze do kopce jsme dorazili k lánu kosodřeviny, která vyrůstala ze špičatých skal, a v tu chvíli
nám došlo, že poslouchat instrukce v bulharštině asi pro naši budoucnost nebude to nejlepší. Proto jsem se vrátili zpět na značku
a dorazili k Яаворову. Místo to nebylo zrovna vábné. Zaujal nás pouze vrak podivného buldozéru a zaparkovaný Moskvič, poblíž
ruského transportéru, o kterém Sup vyprávěl, jak je super. Poté náš čekalo poměrně dlouhé stoupání a oběd u plesa Сухоδолско.
Tam jsme si také všiml, že odchlípnutá podrážka na mé botě už nelze nazývat odchlípnutou podrážkou ale žralokem. Proto jsem jí
zafixoval provázkem, který byl úplně na nic. Když jsme doobědvali (měli jsme skvělé pizza pomazánkové máslo, o kterém Blecha
prohlásila, že je báječný a že se už těší na příští oběd, následovalo další stoupání k vrcholu ОКАДЕН. Tam nás taky uvítal silný vichr
a pohled na náš cíl ВИХРЕН (2914). Na Vichrenu je zajímavá jedna věc, a to ta, že pokaždé když je vidět, tak člověka sužuje silný
vichr (studený!). Poté čekal traverz k hřebínku Кончеmо, kde na nás vykukovalo krásné železné lano, které zde bylo umístěno pro
větší bezpečí návštěvníků. Rozhodl jsem se je využít, což nebyl zrovna nejlepší nápad. Bulharská ocelová lana jsou totiž opatřena
nenápadnými ostrými trny, které projdou rukou jako nůž máslem. Proto se mi záhy na prstech objevily dvě slušivé tržné rány.
Naštěstí měla Šupina po ruce novou, zcela průhlednou náplast a z mé ruky se stal ideální nástroj pro strašení kolemjdoucích. Poté
jsme sešli do sedla před Vichrenem, kde jsme se rozhodli zbudovat našich pár (3) stanů. Ještě než jsme se navečeřeli a ulehli, tak
nám Slepýš vyprávěl příhodu, ve které ho během latření málem zmrazil všudypřítomný, silný a hlavně ledový vichrenský vítr. Pak
už následovala velice dlouhá noc na kamenitém podloží... Toť vše. (Konec Mungova vyprávění)
Sobota 26.8. 2006
Noc. Vítr skučí. Cloumá stanem. Poryv za poryvem. Tma je stejně temná i při otevřených očích. Odkládám svetr a znovu
se nořím do říše snů.
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Probouzíme se do chladného větrného rána, dáváme poridge a vyrážíme na nejvyšší vrchol našeho putování (Vichren 2914
m. n. m.). Po namáhavém stoupání je nám odměnou krásný výhled do všech stran. Dáváme bonus MAXIDISKO a fotíme vrcholové
dablfoto Supa a Johnyho na samospoušť. Při sestupu potkáváme davy turistů mířících sem z Chaty pod Vichrenem. Opouštíme
červenou značku a vydáváme se po hřebínku. Neúprosný vítr nás sužuje, ale my se nedáme a kocháme se výhledy na krásná plesa,
která tu jsou v hojném počtu. Zdoláváme suťové splazy a klečová houští, když v tom začíná pršet. Rychle vyndáváme pláštěnky a
pokračujeme. Naštěstí se vítr zachoval jako kamarád a odvál déšť jinam, takže jsme se stihli u jednoho plesa naobědvat. Pro velký
úspěch znovu pomazánkového másla pizza a s pažitkou. Míjí nás skupinka Bulharů v čele s vysmátým chlapíkem !bez trička! a
jedna Bulharka se s náma baví česky. Jdeme dál po červené a u jednoho plesa obdivujeme stádečko asi 15-ti koní. Takže musíme
s Maruškou hned zkusit, jestli by se nedaly pohladit. Pokus končí úspěchem, hladíme si hnědé a černé hříbátko a obě nám ožižlávají
oblečení . Během další cesty potkáváme ještě dvakrát tutéž skupinku Bulharů a na křižovatce s modrou, kde chceme přespat se
ptáme Bulharky, jestli tu můžeme stanovat, říká, že klidně a že oni jdou až k Temnému jezeru asi hodinu chůze. Chvíli pozorujeme
dole pod námi dva podezřelé chlapíky, kteří vypadají jako ochranáři a pak jdeme dál. Je už asi sedm a tak to zabalíme v závětří
v kleči. Vaříme čočku a stavíme stany skoro za tmy. Usínáme a doufáme, že si pro nás ti ochranáři v noci nepřijdou.
Neděle 27.8. 2006
A nepřišli. Udělali dobře, neboť by se jinak se zlou potáceli. Ráno jsme si kvůli nim raději trošičku přivstali. Rychle uklidili
stany a zamaskovali další možné stopy, aby nás nemohli usvědčit z přenocování. Za krásného počasí slibujícího krásný slunečný den
putujeme do sedla Mozgoviška porta, přes které se přehoupneme k Tevnotu jezeru. Potkáváme opět naše Bulhary s nabouchaným
borcem a česky mluvící dívkou. Okolo jezera je úplné stanoviště (kemp). Po žluté značce scházíme do krásné dolinky, obcházíme
úbočí hory, na kterou se chystáme. Stoupáme již na její úpatí. Míjíme malý potůček, kde si dopřejeme malé osvěžení. V prvním sedle
hory schováme batohy a nahoru již šupky hupky nalehko. To se to vykračuje. Dobýváme kamenitý vrchol, hory Kamenica (2822).
Odměnou nám je nádherný a krásou překypující kruhový výhled. Kocháme se, co to jde. Foťáky cvakají. Dáváme bonusovou
čokoládu a moc se nám dolů nechce. Ještě znovu se rozhlížíme, abychom si ten výhled vryli co nejvíce do paměti. Dolů to jde
snadno a rychle. Stačí zakopnout, či uklouznout... Batožíny na nás počkaly a tak zasedáme k obědu, protože je už jedna hodina.
Chlebajz s rybičkami, které jsou pořádně velké a jen do dvojice, takže mi celé odpoledne skáčou z krku. Protože stále drží krásné
slunečné počasí, dáváme si polední dýchánek. To je pohodička. Johny někam zmizí a po delší chvíli nás na jeho příchod upozorní
už předem vůně čistoty. Byl se vykoupat v plese a vrací se vymydlený a oholen. Tiše závidíme. Pokračujeme v cestičce dál a dál.
Stále níž a do stále krásnější a krásnější krajiny. Plesa, rovné loučky oplývající zákruty potůčků a různých odstínů zelené či hnědé
od různých druhů mokřinomilných trav. Nemám dosti bohatý slovníček, abych tu nádheru popsala. Po překrásné procházce tímto
pohádkovým údolím jsme zahli nahoru vzhůru do skal, které údolí lemovaly. Stoupání to bylo strmé, ale zpříjemňovaly ho různá
překvapení. Například krásný vodopád či burácející voda někde pod kameny, po kterých jsme kráčeli, či rozkvetlé lilie ve svahu.
Zastavujeme kousek od konečné dnešního putování, kde si dáváme věnečky. Ale hlavně kousek od cesty je pleso, a tak se jdeme
vykoupat. Nádhera. Voda neni tak studená, jak jsem se obávala podle teploty zdejších potůčků a soudě též podle nadmořské výšky
asi tak 2350 m. n. m. Po umytí vyrážíme rychle dál, protože přeci jen přes stále studené počasí po vylezení z vody člověk rychle
prokřehne. Když vyjdeme do sedýlka, stavíme stany a užíváme si teplého večera s nádherným výhledem a později i západem slunce.
K večeři je rýže s paprikášem. Jdeme spát s pěkně plnými bříšky, protože bylo k večeři o jeden bonusový sáček rýže navíc, který
Supovi zbyl z Kavkazu. Večer je stále jasné nebe. Hvězdy se předhánějí, která z nich bude více zářit. Ovšem drsné vysokohorské
podmínky se brzy projeví. Celý den slunečné počasí – to už bylo nějak dlouho hezky. V noci se strhává vítr, přidávají se blesky, až
je z toho pořádná bouřka. Fouká vítr, prší, hřmí a bleská. Uvidíme, co nás čeká ráno.
Pondělí 28.8. 2006
Raní pokus vylézt na blízkou horu a pozorovat východ slunce je zamřen temnými mračny všude po obloze. Možná jsou
tak temná, protože je tma, ale zataženo je určitě. Skučí vítr. Vstáváme v obvyklou dobu. Snídáme suchý poridge. Pro některé
novinka, celkově úspěšná. Po snídani trochu prší, rychle vylézáme a balíme stany. Stále hřmí, lítaj blesky a všude mraky. Opět kape,
takže nasazujeme pláštěnky a za vichru a zimy vyrážíme. Sestupujeme stále níž a níž. Postupně se otepluje, vítr mizí. Obloha se
dramaticky mění. Před námi se honí bouře, občas vysvitne sluníčko, občas je tma. Přicházíme k chatě Pirin, kde je náklaďák, který
se líbí Johnymu, dva potoky, altánek a dva domy. Romantické, pěkné místo. Krátký deštík přečkáváme v altánku, vyprazdňujeme
babu – kaku, dáváme čokoládu a vyrážíme kolem igelitové salaše s okrasným roštím na dlouhý traverz jižního úbočí Severního
Pirinu. Cesta se neustále rozdvojuje, mizí a zase se objevuje. Často hledáme červenou, nepohrdáme ani modrou. Pochod zpříjemňují
maliny, borůvky a jalovce. Maliny a borůvky popohání zevnitř, jalovce jako ostruhy z vnějšku.
U potůčku dáváme oběd – chleba s paštikou. Blecha jde na záchod na nejviditelnější místo v okolí, průsek v lese, který
zaostřují i z nedalekého vysílače. Oběd ukončuje první apokalyptický výjev. Během několika sekund se dělá tma, vítr skučí. Zima.
Přichází temný a zlý mrak. Mungo nasazuje protiradioaktivní ochranu a zaujímá obranou pozici. Ostatní vybalují pláštěnky a
vyčkávají. Johny věří stromu. Blecha sedí v průseku. Mungova pozice pevně odolává silnému náporu pěti kapek. Mrak odchází a
my také, teda až po tom, co se Blecha vrátí z okružní vycházky. Časem přicházíme na velkou cestu, po které si zkracujeme cestu.
Červená totiž vede kolmo vzhůru a pak zas prudce dolů a na tyhle bulharský vtipy my nenaletíme. Na sedle Todorova polana
nabíráme vodu, dáváme bonusový sušenky a především o vlas unikáme bačovi, který sekerou loví turisty a pak si staví jejich stany.
Během pauzy pozorujeme projíždějící povoz, který, pokud se nezmění vítr, jistě do rána domů dorazí, pokud ovšem nechcípne kůň,
který už teď vypadá dost unaveně a podle toho i jde.
Po pauze opouštíme Severní Pirin a vstupujeme do Pirinu středního. Vyšvihujeme se na hřeben a při prodírání se jalovci
spatřujeme druhý apokalyptický výjev. Vítr zuří, černá mračna švihají blesky o zem. Slunce vyhasíná. Po tom, co jsme nuceni
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zbraněmi odehnat vrčícího psa kříženého s medvědem (jistě součást apokalyptického výjevu – distributor smrti), který
zasedl cestu, apokalypsa přechází a hřeben Středního Pirinu zalévá slunce. Výhledy na obě strany jsou úchvatné. Makedonie, Řecko,
pohoří Falkaro Oros, Slavjanka, Rodopi, Severní Pirin,... Bukové a borové lesy střídají louky s jalovcem a místní keřovitou šedou
rostlinou neznámého původy i významu. Pravděpodobně ji vysazují ochranáři, aby zamezili stanování.
Míjíme druhou nápadně výraznou odbočku na chatu Malina, chata Malina je v totální pustině, kromě brány do pekel je tam
hnědá malina na H a kdo se tam dostane se už nikdy nevrátí. Naštěstí se nám daří zůstat na hřebeni a držet se červené E4, která vede
z Pyrenejí na Peloponés. Když ukrojíme další kilometry evropské highway, přicházíme na krásné sedýlko pod masivem hory Orelek
(2099). Ochranáři sem ještě nedorazili, takže tu je jen pár jalovců a tráva, odkopneme kraví lejna a stavíme stany. Je tu dostatečně
silný vítr, podmínky pro táboření jsou tedy ideální. Je krásný večer, nad námi ční vápencový masív Orelek, kolem zuří ledová
vichřice a všude je mlha. Dobrou noc.
Úterý 29.8. 2006
Probudili jsme se do větrného rána pod horou Orelek. Proto jsme si hbitě sbalili věci (trvalo to kolem 90-ti minut) a vydali
se na steč. Na Orelku na nás čekal nádherný vysílač a ostnatý drát. Proto jsme jeho vrchol nedobyli. Poté nás čekala pouť jalovci,
kopřivami a bodláky až na ПОПОВИ ЛИВАДИ, kde končí Střední Pirin a začíná Jižní Pirin. Tam jsme si v typické turistické chatce
dali u skvělého dědýse pivo ПИРИНСКО a chleby se sýrem. Poté následovala krátká siesta a další pochod. Tak jsme tedy šli a šli a
šli. Pak jsme si dali čokoládu, pak jsme zase šli, pak jsme snědli pár kyselých rybiček, pak zase šli, pak nabrali trochu vody a došli
k lovecké chatce, kde se náhle ztratila značka. Jelikož se jednalo o super evropskou high – way E4, která vede z Pyrenejí až po
Peloponés, tak jsme byli značně nesví. Proto jsme po ní asi hodinu pátrali, než jsme přišli na myslivecký trik. Myslivci totiž milují
zelenou barvu a tak jí na chvíli přemalovali na zeleno. Když jsme jí nakonec objevili, tak už byl večer a po vydatných vařených
fazolích jsme ulehli do vyhřátého písku k spánku.
Středa 30.8. 2006
Probouzíme se do krásného slunečného dne. Je oproti jiným ránům teplounko a ani nefouká vítr. Snídáme tedy poridge
venku. Cesta je široká, trošku písčitá a příjemně ubíhá. S Blešíkem neodoláváme ostružinám po jejím okraji. Trhám do dlaně, aby
měli kluci. Myslíme si, že už nám daleko utekli, ale kdepak. Čekají hned za zatáčkou, kde je zastavila pohraniční hlídka. Trošku
nám tuhnou úsměvy na rtech, když si od nás vybírají pasy. Honem přesýpám ostružiny Slepýšovi do dlaně, abych mohla vyndat
svůj pas. Pohraničník se začne usmívat a hned se ptá, jak se ostružiny řeknou po našem. Oddycháváme si, je hodny. Vrací nám pasy
a vyprovází nás svým úsměvem. Přicházíme na Parilski prochod, kde končí Jižní Pirin a tudíž celý Pirin a začíná Slavjanka, skrz
kterou prochází hranice Bulharska a Řecka. Proto ti hraničáři. Scházíme stále níž a níž, nejdříve bučinou, kde potkáváme chlápka,
který má přes rameno přechozenou obrovskou motorovou pilu a dosti podivně se otáčí po Blešce. Dále vede cesta již vyprahlým
údolím, lemovaným po levé straně pod lesem plotem z ostnatého drátu. Krapítek depresivní. Očekáváme další pohraničníky, ale
nikoho nepotkáváme ani nikdo nepotkává nás, a tak dorážíme do Golešova. Milně se domníváme, že odsud třeba pojede autobus
nebo nás někdo za nějaký peníz doveze do Petrova, odkud máme namířeno na Melnik a monastýr poblíž něj. V Golešově totiž není
vůbec nic. Kostelíček trochu před rozpadem a k tomu často již se rozpadající chaloupky. Živou duši nevidět. Všichni, kdo tu ještě
žijí, pracují na svých políčkách, aby přežili. Zchátralé dveře chaloupek jsou polepené jedním či vícero úmrtními listy s fotkou těch,
jejichž smrt parte oznamuje. Je nám z toho trochu ouzko. Nu, co se dá dělat. Tak tedy po svých pokračujeme na své pouti do Petrova.
Cesta vede po improvizované asfaltce bez kouska stínu. Vzhledem k vymetené obloze se začínáme pomalu opékat, rudnout a
vysychat. Rty popraskané. Naším největším přáním se stává stín a voda. Když konečně nadešel čas oběda, usedáme do stínu stromu
a papkáme chleba a rybičky. Každá dvojice nějaké jiné. Záleží na momentální chuti, zda-li rybičky v rajčatovém protlaku, olivovém
oleji, či ve vlastní šťávě. Po jídle rychle pokračujem v cestě, kdyby náhodou z Petrova něco jelo do Melniku, aby nám to neujelo.
Naše putování dostává hned jiný ráz, když kolem projíždí náklaďák plný klád, který se nám podaří stopnout. Usměvavý Bulhar nás
naloží na klády a dva lidé mají tu čest vměstnat se na jedno volné sedadlo vedle něho v kabině. Nakonec já a Slepýš jedem v kabině
a zbytek se natřásá na kládách. Cesta je to velice zajímavá. Na sedadle díky nerovnosti silničky nadskakuji do neuvěřitelné výšky
v rytmu tradiční bulharské hudby. Občas mám v zatáčkách pocit, že pan řidič trošku zapomněl, že je zatáčka a že by měl jet po
silničce a ne si cestu zkracovat po srázu. Vše zvládnuto a v Petrovu seskakujeme plni dojmů z náklaďáku dolů. Místní doprava příliš
nefunguje a nikdo nás taky vzít nechce, a tak nezbývá než opět po svých po silnici dále do Katunci, odkud prý už něco do Melniku
pojede. Spěcháme, protože bus má jet v pět a neradi bychom oželeli návštěvu Melniku. Po brutálním rubání po pekelným slunci a
trochu ostružinách dobíháme v 4:45 do Katunci. Kolem mě (Sup) projíždí velké vozítko, které zpomaluje a kouká na nás. Mávám
na něj, staví, vybíhají chlapíci a ptají se kam. Říkám Melnik. OK!!! Jedem, super.
Zanedlouho přijíždíme do Melniku, městečka v silně erodované krajině. Kolem vykukují zemní pyramidy, staré domky a
mnoho turistů. Jíme sušenky, blbnem s koťátkem a jdem do restaurace. Přivítá nás super chlapík, který říká, že uvnitř je chladněji,
čili příjemněji, neboť venku panuje vedro.vnitřek hospody je vkusně vyzdobený asi místními motivy. Dostáváme bulharské menu,
moc tomu nerozumíme, dostáváme tedy menu anglické. Dědýse vidí, že se s tím moc nevíme rady, rozjařeně tedy začíná radit. Na
jeho doporučení dáváme musaku (místní forma brambor se salámem) a nějaký salát. Ovšem ne přesně takový, jaký doporučuje, což
je světová kriza, jak říká. Všichni (!!!) dáváme pivo Kamenica, i holky!, po nich to pak musíme dopíjet. Musaka je výborná, i když
jí je pkelně málo. Dáváme Zagorku a osvědčené Párijsko. Pořadí piv podle chutnosti: No. 1 Pirinsko, No. 2 Kamenica, No. 3 - , No.
4 - , No. 5 - , No. 6 - , No. 7 - , No. 8 - , No. 9 - , No. 10 Zagorka. Přicházejí Bulhaři, ochutnávají, fotí se v helmě a za odcházejí a
nic neplatí, co další světová kriza. Totální krach bulharské burzy přichází, když se ptáme, jestli by nám nemohl dát vodu. Nakonec
dostáváme. Kupujeme víno Melnik na večerní degustaci a jdeme městem a posléze zemními pyramidami někam spát. Večer dáváme
kaši se spoustou salámu, vínko a Šupina dopíjí vodku, což má za následek pěvecký projev celý večer. Dobrou zpěvnou noc.
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Čtvrtek 31.8. 2006
V noci bylo hrozné vedro, takže jsme celou noc měli otevřený stan. Navíc kolem našeho malého stanového městečka běhali
a ryli kanci (zeptejte se Slepýše), takže opravdu žádná sranda. Ráno jsme se po snídani a balení vydali dále údolím po zelené na
Roženský monastýr. Značka vedla i přes skály = krásný výhled na krásné přírodní písečné útvary. Monastýr byl moc pěkný, v mírné
rekonstrukci, prošmejdili jsme si všechno možné, došli na záchod a načepovali trochu vody z fontánky, ze které voda crčela asi tak
1,37 mlúhod. Takže za námi fronta poutníků, kteří se mezitím přivalili z parkoviště. Dalším programem byla prohlídka Melniku.
Dohromady tam kromě hotelů a hodně restaurací nic nebylo. Vlastně park byl zajímavý. Nacházela se zde krásná socha obřího Jana
Sandanski, s puškou a mačetou, a také zde ležela vysušená psí hlava s nohou.
Naobědvali jsme se už před městečkem (chléb s paštikou), tak už se stačilo jen dorazit zmrzlinami. Po odpočinku v parku
přijel ve 4 hodiny autobus. Opět výborný. Potkali jsme v něm 2 Ostraváky a 2 Ostravačky. My jeli do města Sandanski, oni do
Blagoevgradu. Ale už tehdy jsme tušili, že naše a jejich životy se osudově protnou.
Jako vždy, měli jsme plán. V Sandanski jít na vlak, spát u nádraží, ráno vstát a ve 4 hodiny ráno jet do Sofie. Ale slečna
za okýnkem autobusového nádraží (vlakové nádraží by bylo asi 5 km přes město), co uměla anglicky, se tvářila, že moc vlaky
nefungují, nebo alespoň měla jiný jízdní řád než Sup. Tudíž, bleskově jsme se rozhodli jet ihned v 5 do Sofie busem a přespat
tam v nějakým levným hostelu. Víc se vyspíme a naši odpadlíci v pohodě stihnou odjezd nach Prag v 10. autobus ale ne a ne jet.
V 18:00 jsme naskočili do busíku do Blagoevgradu. A to z toho důvodu, že je mnohem blíž Sofii, zhruba 100 km. Autobus byla
herka, hrozně řval a Mungo měl velmi lůžkovou úpravu sedadla. V Blagoevgradu už jsme viděli odjíždět 2 malí tranzity plné lidí do
Sofie, tam už jsme se nevešli. Další možností byl vlak, ale jede jen mezinárodní a ten je plný. Ale to už se jistou chvíli snažíme o to
samí s Ostraváky. Ji taky nevyšel busík ani vlak. Najednou ukecaná Ostravačka ukecává jakéhosi taxikáře. Ten se snaží něco kecat
anglicky. Chvíli to vypadá že jo, pak že ne, ale nakonec jedem za 14 Leva každý, 10 lidí dvěmi auty do Sofie. Vzadu na sedadlech ve
4 lidech trochu press, taxikář se bojí policajtů. Hned první hlídka je za městem, už už to vypadá, že nás zastaví, ale bere toho za námi.
Podobně i druhé auto (Mungo + Ostravaci (kratkim a)). Místy se pěkná silnička mění ve staveniště, to vůbec ale nenutí taxikáře
brzdit či nepředjíždět. Na dírách a částech bez asfaltu naše auto dře vším možným o vozovku. Jsme domluveni, že nás vyhodí na
autobusové zastávce, těsně před prvními policejními kontrolami před Sofií. A skutečně. Za necelou hoďku tam jsme, ještě je mírný
problém s drobnými při placení, ale konec dobrý, všechno dobré. Ostraváci odjíždí tranzitem linkou 22 do Sofie, prý pokračují
do Burgasu vlakem, ještě v noci. Už se stmívá, v zastávce sníme chleba a jakési pečivo z listového těsta z vedlejšího stánku. Vše
velmi levné. Poté se nám všem ale velmi přitížilo. Ale nevadí, je tma a chceme se uložit ke spánku. Dle rady taxikáře někde tady
v „Beverly Hilus“, což je prý boháčská čtvrť přes kopec za Sofií. Lákavé je místo za smrky vedle silnice, ať to ráno nemáme daleko
na zastávku, musíme totiž vstávat v 6. místo to bylo pěkné, jen trochu zapáchalo. Stejně tak i Supův batoh hodně smrděl poté, co ho
pod smrky shodil. Nastal rychlý ústup zpět na zastávku a také lehčí krize. Navíc začalo lehce kapat. Nikomu se nechtělo jít spát na
žádnou okolní trávu do žádného z parků, zvláště dívčí části výpravy. V zastávce se pořád někdo motal, navíc ta tvrdá zem. Tak teď
jsme fakt nevěděli. Holky se vzpouzely vyjít od zastávky, Sup čistil batoh, my ostatní se „snažili“vymyslet něco lepšího. Bylo asi půl
jedenáctý, když jsme po důkladném prošajnění terénu rozbili stany poblíž ONOHO místa. Mnohem blíže k chodníku a na ušlapané
trávě. Tentokrát ani nenecháváme batohy v předsíňce, velmi rychle uléháme. Snažím se usnout, ale kolem nás se stahují členové
smečky polodivokých psů, na ně štěkají snad všichni psi z okolních domů. Tak třeba se dožijeme šesté raní...
Pátek 1.9. 2006
Dožili jsme se! V 5:45 nás probudil Mungův krásný budíček, a tak se urychleně balíme a přesouváme se o 50 metrů dále,
na stanoviště autobusů. Funkci snídaně plní večer zakoupené sušenky, ale ještě je ani nestihneme řádně spolknout a již je tu autobus
– tranzit s číslem 22 a my do něj urychleně nasedáme... (Za 1,5 leva na osobu nás řidič vzal až na centrální nádraží, zkrátka paráda.
Tady se ve velmi chladném počasí odbyla pořádná snídaně – chleba se dvěma druhy sýra.)
A zde vlastně končí první část putování, neboť před desátou hodinou raní nastupují Mungo, Blecha a Šupina do autobusu
směr Praha, takže sbohem a šáteček a už jsme sami.
My pozůstalí – Sup, Johny a Slepýš máme v plánu pokračovat v putování Balkánem dále a jestli se vše podaří, projet
Černou Horou až do chorvatského Dubrovníku. Zatím ale máme nějakých 12 hodin čas, vlak do Bělehradu jede až ve 22:20, a tak
je čas vydat se poznávat Sofii.
AP: „Sofia“, jak mě poučil Johny, znamená „moudrost“. KAP
Jdeme tedy po hlavní třídě, zvenku zkoukneme mešitu, zevnitř pár pravoslavných kostelíků až se dostaneme do čtvrti
vládních budov, kde sídlo prezidenta střeží čestná stráž – zkrátka něco jako v Praze.
Dále se zdržíme v pravoslavné katedrále Alexandra Něvského a unaveni památkami se odebereme nakoupit zásoby jídla
na dalších 6 dní. Supermarket BILLA, který má být od stanice metra vzdálen 8 minut chůze, nacházíme za více než půl hodiny a
nakupujeme (za zmínku stojí azurově modrá „BLUE VODKA“).
Opět ztěžklé batohy necháváme v úschovně na nádraží a jdeme si trochu užít. Naše projížďka metrem se mění skoro
v policejní komedii, když jsme zdlouhavě legitimování a hlášeni na stanici poté, co policajt v civilu zmerčil, že Johny fotí interiér
meta. Nakonec jsou ale oba policisté docela fér, a tak hledáme restauraci a dáváme si do nosu.
Vlak 22:20 na Bělehrad opravdu odjel a my se v kupé se třemi hovornými Srby pokoušíme v rámci možností spát.
Příběh z paralelní galaxie:
... Poté, co jsme dorazili na Sofijské autobusové nádraží, jsme měli před sebou celkem příjemný úkol, utratit zbývající
bulharské lei za něco dobrého k snědku. Tohoto úkolu se báječně zhostily Blecha se Šupinou a zanedlouho se vrátily s náručemi
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čekala...

plnými dobrot, které měly sloužit k zahnání hladu během čtyřiadvacetihodinové cesty autobusem, která nás zanedlouho

Přibližně v deset hodin přijel na nástupiště již očekávaný tří až pěti hvězdičkový autobus Group Company a my (= já,
Blecha a Šupina), co jsme měli v plánu odcestovat do Prahy, jsme mohli začít nakládat naše značně odlehčené batohy do jeho
úložných prostor. Pak následovalo srdceryvné loučení, po kterém jsme se vnořili do útrob autobusu.
Ihned poté, co jsme se usadili na sedadla, která byla na lístcích označena jako naše,
jsme zjistili, že v Bulharsku neplatí přísloví: „Co je psáno to je dáno.“ Na moje sedadlo si
totiž začal dělat nároky nějaký pán, který měl naprosto totožný lístek jako já. Naštěstí bylo v autobuse méně lidí než sedadel a tak
jsem se přesunul na jiné místo. Tato drobná příhoda dávala tušit, že naše cesta opravdu nudná nebude.
Tak jsme se tedy pohodlně usadili do sedadel (Blecha vedle Šupiny a já vedle tiše vyhlížejícího drobného staříka, který
vypadal, že zabere málo místa) a vychutnávali si poslední pohledy na Sofii. Ještě než jsme opustili poslední domky na předměstí,
tak jsem zjistil, že místo vedle již zmiňovaného staříka není žádná výhra. Nejen že mě nenápadně víc a víc utiskoval podivnými
zavazadly, ale ještě mi pořád šeptavým hlasem říkal strašně moc věcí, které mě, abych pravdu řekl, moc nezajímaly (doufal jsem
totiž, že se po velice krátké noci budu moct pořádně vyspat).
Po opuštění Sofie následovaly krásné výhledy na malinké vesničky na svazích mohutných pohoří a pak pohled na děsivou
frontu kamionů, která nám jemně naznačovala, že budeme rádi, když se do tmy dostaneme do Srbska.
Našemu řidiči autobusu se však pomocí několika celkem riskantních manévrů podařilo spoustu obřích trucků předjet a
tak jsme onu děsivou kolonu překonali za „pouhých“ pět hodin. Po ní následoval již tradiční pašerácký rituál, kdy řidič po celém
autobuse poschovával několik desítek kartonů cigaret a ještě k tomu přišel bonus, kdy (podle staříkova překladu) byli cestující
poprošeni, jestli by každý z nich nemohl u sebe během překonávání hranic mít legální množství cigaret. Že je to prý jejich jediný
příjem, a že na ně doma čekají hladovějící rodiny atd. atd.
Pak následovala Srbská hranice, kde jsme do pasů na památku obdrželi krásná razítka Chorgoš a pak již nic nebránilo
v tom, aby se autobus vydal vstříc srbským silničkám. Silničky to byly úzké a celkem mě bavilo sledovat, jak se jen velice těsně
míjejí
předjíždějící auta s protijedoucími kamiony. Když se začalo stmívat, tak nám dokonce z pirátsky vypáleného DVD pustili dva filmy.
K mé radosti byly v angličtině s bulharskými titulky, takže jsem ve chvílích, kdy neběžela klimatizace dokonce i věděl, o co ve
filmech jde.
Již zmiňovaná klimatizace byla však nejen hlučná ale i velice silná, takže než jsme dorazili do nočního Bělehradu, tak se
všichni cestující, co s sebou neměli alespoň svetr, třásli zimou. V tu chvíli mě celkem mrzelo, že jsem jedním z nich.
Během průjezdu Bělehradem jsem byl ohromen, jak moc se během posledních dvou let změnil. V roce 2004 byl totiž
podobný městům v Rumunsku, teď mi přišel modernější a upravenější než spousta měst v ČR!
Poté jsem usnul tvrdým spánkem a netuším, jestli se dělo něco, co by stálo za zmínku.
Sobota 2.9. 2006
Kolem půlnoci přichází bulharští celníci, vybírají pasy a odnášejí je. Hned za nimi jde chlapík, který již zná jednoho ze
Srbů, ze srandy mu prohledává batoh, stejně tak i dalšímu Srbovi. Všechno trvá strašně dlouho, přináší pasy, ještě hrozně dlouho
čekáme a pak jedeme. Srbové si stále předávají nějaké tašky, oblečení a další věci. Dědýse z našeho kupé to má všechno v malíku,
zná se s celníky, pořád se směje a všem vysvětluje jak co kde vošmelit. Ale prej on nešmelí, jen pomáhá kamarádovi. Druhý Srb
zas po odchodu průvodčího radostně ukazuje ostatním, jak se mu podařilo projet. Srbská kontrola je rychlejší. Celníkům vévodí
neúprosná domina. I přes dlouhé čekání u Bulharů odjíždíme z Dimitrigradu včas. Je o hodinu míň, takže jsme ubráním hodiny
hodinu získali a dnešek trvá 25 hodin. V Niši vystupuje dědýs a ještě jeden Srb, takže v prázdnějším kupé usínáme. Budíme se asi
v 5 a zjišťujeme, že ještě zdaleka nejsme v Bělehradu. Ve vlaku panuje zima, balíme se do mikin, snídáme bagetku a spíme dál.
Nakonec dorážíme do Bělehradu s tří hodinovým zpožděním. Z krátké prohlídky města se stává jen malé nakouknutí. Kupujeme
lístky do Mojkovace v Černé Hoře a probíháme město. Katedrála, park s pevností a výhledem na město a soutok Sávy (snad) a
Dunaje, bulvár, tržiště. Utrácíme poslední dináry, co zbyly po nákupu lístků a nasedáme do vlaku. Kupé obývá moderní děda, lehce
homelessácký chlapík a spící ženská. Vyrážíme směr Černá hora. Asi po hodině jízdy přicházejí vápencové kopečky. Je tu spousta
tunelů, skoro žádné domy a Johnymu to připomíná cestu do Ústí nad Labem. Za městem Požega dědýs neuvěřitelně jí banán. Vyjídá
ho ze slupky naležato. Konec sporů, kde banán otevírat, zda od stopky či od bubáku, prostě od prostředku, kompromis, ne? Od Užice
začíná cesta vysokými horami, tunel každou chvíli, občas most, kolem super výhledy. Málo domů, hodně lesů, luka, pusto, paráda.
Vlak jede chvilku přes Bosnu a Hercegovinu. Cestou se bavíme s Černohorkou z Bjelo Polje. Na hranicích nikdo nic nechce. Jsme
v Černé Hoře! Časem dojíždíme do Mojkovace, jeli jsme +- 160 tunely, jsou číslovaný, některý byly fakt dlouhý. Trochu jsme se
báli, jak se dostaneme z Mojkovace do Žabljaku, je to ovšem snadné. V Mojkovaci vystupuje ještě mnoho turistů, především Čechů.
U nádraží se na všechny vrhají taxikáři. Nakonec jedeme v 11 (9 Čechů + 2 Maďaři) 6 € za osoba autem pro 7 + řidič. Je to sranda.
Cesta vede kaňonem řeky Tary, což je nejdelší kaňon Evropy. Mocné skály ční nad říčkou, silnička je odvážně zatesaná do stěny.
V kaňonu stavíme. Řidič kouká na kolo auta a co nevidí – kouř. Chladí kolo několika litry vody a jede se dál. Stavíme u mostu přes
Taru, který je vysoký 146 m a je to pěkná technická památka + rozhled. Odtud začíná stoupání do Žabljaku. Auto v kopci skučí,
občas kolo bouchá o podlahu, jednička sotva stačí. Prej má ohlou poloosu. Nakonec se vyškrábeme na náhorní plošinu nad Tarou
a pod Durmitorem. Výhledy jsou pěkné, všude kolem plno hor. Černohorci staví chatky všude po loukách kolem silnice. Řidič
nás háže do kempu 2 € za osobu, prý nejlevnější. Bereme. Děláme večeři. V kempu jsou samý Češi. Večer dostáváme od milých
kámošů,
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co přijeli z Čech do Monte Negra dneska a jeli s námi taxíkem vínko, kecáme, sprchujeme se! A jdeme spát.
Příběh z paralelní galaxie:
Když jsme dorazili do Prahy, tak na náš autobus čekala dodávka s vietnamsky vyhlížejícím řidičem a naši řidiči mu prodali
přivezené cigarety. Pak jsme vystoupili, pobrali saky paky a vydali se domů.
Neděle 3.9. 2006
Ráno vstáváme ve tři čtvrtě na 7, nicméně spoustu lidí už je vzhůru, nebo vstává. Slupneme vločky k snídani, balíme,
bereme vodu, loučíme se se čtveřicí Čechů, platíme dědýsovi a jeho instrukcí vyrážíme Černému jezero (Crno jez.). Po chvíli jsme
tam, ozve se alarm v podobě psa a vyleze chlápek. Chce po nás peníze, tak mu dáváme po euru a on nám po vstupence. Je to zřízenec
národního parku Durmitor. Jezero je krásné, sem tam pár lidí, dva rybáři. Fotíme a pokračujeme kolem jezera, u Mlinskeho potoka
odbočuje červená proti proudu. Překvapivě potkáváme asi pět mlýnů, rozpadlých malých baráčků, nepodobných českým mlýnům.
Zkoukneme ještě Zminje jezero, vrátíme se kousek na cestu a jdeme dále do kopce. Nejprve se vyhoupneme do údolíčka (Dona
Ališnica), plného různých boulí nebo naopak závrtů, sem tam jezírko. Cesta ale vede pořád do kopce až na horu Planinica (2330).
Takže z Žabljaku převýšení asi 900 m. nahoře už je skupinka Čechů, jíme oběd (chleba se sýrem – vše z bulharské Billy), fotíme se
a opět přichází Češi. Přes údolí koukáme na náš další cíl, horu zhruba stejně vysokou, ale to údolí. No jo. Po odpočinku se ráčíme
klesat do údolí. Otevírá se nám nádherný výhled na dvě jezera – Malé a Velké Škrčko. Krásně modro – zeleně září, stejně tak i
čistotou. Klesání je to brutální, sklon velký a cestou potkáváme opět, no koho: Čechy. U jezera u chaty, přes 600 m níže nabíráme
vodu. V chatě (Planinarski dom ≅ horská chata) je jeden chlapík, jinak nic, a poslouchá rádio. Teď už nás nečeká nic pěkného – opět
výstup nahoru, na horu Prutaš (2393). Cestou potkáváme krávy, jak se pasou na sněhu, svobodné, tak se ničemu nedivíme. Z Prutaše
je opět nádherný výhled – tentokrát na 4 státy: Monte Negro, Albánii, Srbsko a Bosenské pohoří Maglič. Krásná je hluboko zařízlá
soutěska řeky Sušice (momentálně vyschlé), která se dále vlévá do již zmiňované Tary. Tam se soutěsky střetnou. Cestou na Prutaš
už dokonce nikoho nepotkáváme a tak až do večera – ještě jíme parádní sušenky a klesáme po hřebínku, poté i z hřebínku, kde
na pěkném místečku stavíme stany. K večeři si dopřáváme 2 chody: nejdříve vypijeme bujón a potom ještě bramborovou kaši se
salámem.
Celý den jsme kromě hodně Čechů potkávali kopce krasových jevů, všelijaké závrty, polje, škrapy, skalní okna. Na mnoha
místech je učebnicově pozorovatelné vrásnění, (tedy ne ten proces, ale výsledek – vrásy). Zvláště krásné byly vrásy z druhé strany
hory Prutaš – kolmé k povrchu zemskému a obrovské! No, viděli jsme toho dnes dost a dost toho máme i v nohách. Lezli jsme
nahoru, dolu a nahoru... snad nejnáročnější den za celý puťák, shodli jsme se. Celý den jsem se ploužil až hrůza.
A dost už nám i tohohle psaní, takže zhasínám a dobrou!
Pondělí 4.9. 2006
Vstali jsme do krásného slunného rána a dnešní cíl se tyčil hned proti stanu přes údolíčko. Ano, dnes byl den výstupu na
Bobotův Kuk (2523), nejvyšší horu vápencového Durmitor. U jezera Zeleni vir jsme dobrali vodu, tam jsme se též střetli s oněmi
dvěma Maďary, co s námi jeli taxíkem do Žabljaku. Říkali, že se rozdělí a půjdou dnes každý svou cestou. Asi manželská krize či
co...

A od jezera se už podrážky našich bot zakusují do svahu Bobotova
Kuku,... na vrcholu jsme stanuli asi po hodině chůze, vzápětí tam přišel i celý zástup dalších turistů (samozřejmě se jednalo o
Čechy).
Z vrcholu jsme se nepustili jako ostatní do sestupu stejnou cestou, ale zkusili jsme málo používanou trasu na Bezimeni vrh
(2487). Nahoru to ještě šlo, ale cesta dolů se podobala místy spíše lyžování. Ne ve sněhu, ale v drobné suti zkrátka utrpení pro obuv
i kotníky. Naštěstí nám byl odměnou oběd. V úbočí hory Oblá glava se nachází ledová jeskyně a tak byl další náš cíl jasný. Já jsem
dříve žádnou jeskyni podobného charakteru neviděl a tak se mi fakt líbila.
Jedna nevýhoda Durmitor stejně jako v ostatních vápencových pohořích je nepřítomnost hřebínku. Člověk jde stále nahoru
nebo dolu. A proto jsme se vydali dolů do údolí a nakonec jsme se rozhodli postavit stany v neplaceném kempu u salaše „Plan.
Sklonitě“. Teď tady vaříme, Johny krájí česnek a libuje si, jaká je to uklidňující práce. Bača ze salaše po dlouhé a urputné práci shání
ovce dolu a my jdeme pro sýr. Taková velká placka se lisuje pod třema butrama. Dědýs okamžitě dává sýr. Pak se ptáme, co cena a
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on 6 Euro. Tak my, že ne. On 5, my že buď čtyři nebo ať si to vezme zpátky. Chvíli se nic neděje on připravuje další sýr a
tváří se naštvaně. Pak teda, že jo, ale že si pro to jedno euro ráno dojde. Uvidíme. Sýr, vodka jdeme spát.
Úterý 5.9. 2006
Po raním poridge balíme a odcházíme. Tradiční ranní rituál sleduje bača ze salaše a čeká, jestli dostane Euro. Nic mu
nedáváme a začínáme stoupat na sedlo Velká Previja, odtud si zabíhám na vrchol Terzin bogaz (2303), který poskytuje nádherný
kruhový rozhled. Ze sedla klesáme na bivak Kalica, což je pěkný domeček. Pohodlný a útulný. Super místo na spaní. V knize bivaku
si čteme, že neznačená, leč prošlapaná cesta, kam míříme, je schůdná. V knize je „nečekaně“ hodně českých zápisků. Vyrážíme po
pekelné suti, nahoru a traverz. Hrozně to ujíždí a omylem jdeme méně využívanou cestou. Kamzíci na nás shazují kameny. Přicházíme
pod lezecký úsek, který je zajištěn ocelovým lanem. Po přezkoušení pevnosti zjišťujeme, že slouží spíše k orientaci než k jištění, ale
i to se hodí. Bloudit ve stěně, nic moc... prolézáme oknem a vylézáme na sedlo. Odtud na lehko na Savin kuk (2313), odkud je super
výhled. Pak bereme vodu v Savině vodě a dalším lezením na Istočnij vrh (2445). Zde dáváme oběd. Během oběda fouká tak, že to
vypadá, že přichází medvěd. Vybalujeme batohy a relaxujeme. K obědu je sýr od bači jako bonus, takže se strašně najíme. Celý oběd
a pokus o siestu téměř znemožňují rojící se mravenci, kteří se neustále pokouší založit někde nové hnízdo, např. v báglu, na hlavě
či v uchu... proto radši balíme, schováváme batohy a vyrážíme po hřebeni, co to jde. Cestou pozorujeme všechny možné geologické
jevy. Super. Dojdeme přes Vrh Sljemena (2455) až na Milešov Tok (2426)¨, kde hřebenovka končí. Sedíme, kecáme. Nádherný
výhled na celý Durmitor i Černou horu. Vracíme se po hřebeni k báglům a začínáme klesat kolmo svahem dolů, dost prudké a
nepříjemné, ale za hodinku máme sklesání 900
m, takže v první hospodě dáváme Nikšičko pivo. Což je trochu chyba,
protože stojí 1,60 Euro!!! Nasštváni odcházíme do lesa na véču a spát.
Středa 6.9. 2006
Ráno začalo celkem nevlídně, totiž vstáváním. Poridge, balení a jiné ranní úkony, a už si to vykračujeme zase po červené
k Černému jezeru. Tam kde naše pouť Durmitorem začala, tam také končí. Kolem spousty hotelů a chatek jdeme do Žabljaku,
kde se snažíme v provizorní pojízdné poště a přilehlých trafikách koupit pohledy. Všechny jsou ale dost hnusné, tak jdeme na
autobusovou zastávku. Tentokráte nechceme jet nějakým drahým taxíkem. Jeden bus odjíždí, mohl být náš. Po konzultaci s paní za
okýnkem zjišťujeme toto: 11 hod. Žabljak – most přes Taru za 1,5 €/os, 13:15 od. Tara – Mojkovac za 3 €/os. Tak fajn, máme čas,
nakupujeme zásoby do Bjelasice, jogurty a housky + nějaké zkyslé mléko či co. Přijde jeden z Maďarů a po chvíli jde na stopa do
Nikšiče. Dokonce Supovi věnoval „plastic bag“ na chleba. V autobuse kecáme s mladým Australanem, co cestuje po Evropě. Anglie
se mi nelíbila, tak jel do Polska, Slovenska, Maďarska, Bulharska, Turecka, Srbska a teď je tady. Ještě se chystá do Prahy a všude
prý zkouší skate parky. Pracuje prý jen v létě, tj. když je u nich léto. Všichni 4 vystupujeme u mostu přes Taru. On se loučé a jde
soutěskou Tary zpět do hotelu v Žabljaku. Ještě jsem zapomněl, prý před 2-3 dny zemřel lovec krokodýlů. Ne krokodýl Dundee, ale
jiný, pravý a mnohem zábavnější. Nejslavnější Australan. No, to jméno už mi vypadlo.
Lezeme pod most, já jdu až k řece. Pěkný vešlap 140 m nahoru a dolů. Vlastně obráceně. Čekáme na bus a koukáme
na mraky turistů. Bus už má asi 10 min zpoždění. A už pochybujeme, že vůbec přijede. Kolem jedou dva taxíky, na prvního
ještě kroutíme hlavou, ten druhý je ale vytrvalejší. Nejdříve tvrdí, že bus stojí 4 €, nakonec jedeme za 8 všichni, tedy levněji než
autobusem. Stejně by jel prázdný. Ještě to nezapomene zavolat kolegovi před sebou a pochlubit se. Vyhodí nás v Mojkovaci před
poštou, píšeme pohledy a obědváme. Pak si dáme nektarinky. Asi ve 3 vyrazíme do hor. Brzy se dokonce objeví značka. Nejdříve
jdeme přes periferii, pak jsou kolem asfaltky chajdy. Místní nám radí. Na cestě vidíme hada, tak chceme fotit, ale přijíždí auto.
Dokonce zastaví, Sup mu ukazuje hada a aby ho objel. Nicméně chlápek ho naschvál přejede. Tak nevim, třeba to špatně pochopil,
nebo prostě nemá rád plazy. V jednom domku nabereme vodu, jíme sušenky. Pak už jenom rubeme do kopce, až z nás lije. Cesta je
skvěle značená, lehce tápeme jen jednou.
AP: Sup: „To je fakt, vlci jsou samotáři, jen na zimu jsou ve smečce, aby přežili... ale když jednoho postřelíš, tak ho ostatní
sežerou.“
Johny: „To jsou jako lidi.“
Sup: „Hmm, třeba když jdeš k pekaři, tak mu zaplatíš, ale kdyby za tim pultem nestál, tak ho okradeš...“
KAP
Když konečně vyšlápneme do sedla, prchneme před pasoucími se stády dobytka do lesa, kde stavíme stany a vaříme večeři.
Fotíme kýčové fotky západu slunce. Po večeři chvíli kecáme, a jelikož už je hrozně pozdě (20 hod.), tma a začíná být zima, zalézáme
do stanů.
Čtvrtek 7.9. 2006
Pozor – velká změna: k snídani nebyl poridge, protože něco jako ovesné vločky Černohorci asi neznají, ale taková místní
forma chleba, co vypadá jako naše veka. Jestli jedli jsme to s dietním margarínem „Dobro jutro.“
Vydali jsme se na cestu a hned se nám ztratila značka a ani ostrý zrak detektiva Johnyho nedokázal tuto záhadu vyřešit. Ale
protože jsme +- věděli kudy jít, tak jsme se vydrápali na hřebínek a šli po něm. Přes Razvrše (2033) a Crnou Lokvu (2008) jsme sešli
na křižovatku se silničkou. Po silničce měla vést jiná značka, ale ta se taky nekonala. Jinak pracovití Černohorci na to očividně dost
pečou. Obdivovali jsme obří (tak 8-9 cm) sarančata a červené brouky. Jsou to zvláštní tvorové, kteří se za hrozného hluku mávajících
křídel vznesou a po několika metrech sebou zcela nekoordinovaně říznou do trávy – prostě učinění mistři letu.
Teď objednáme – či spíše jsme po obědě a válíme se. Scházíme do srdce národního parku – k jezírkům Šiško a Ševarina.
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Pokračování večer .
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tož jsme se večera dožili, i když to v dnešním horku nebylo tak jednoduché. Před jezerem Ševarina jsme obdivovali
místní vynález – psí boudu postavenou jako sáňky – asi aby se pes v zimě projel. Dávali jsme si borůvky u cesty a kolem nás jeli
místňáci s koněm a na hřbetě se mu pohupovaly pytle plný borůvek. A fakt – cestou na hřebínek jsme skoro neustále šli po koberci
borůvkovejch keříků. Značky jsou v tomhle pohoří jen proto, aby bylo co zakreslit do map, a tak k jezeru Ursulovac jdeme podle rad
místního chlapíka. Tvrdil, že Bjelasica je okupována Čechy (asi chudák nebyl v posledních letech v Durmitor – byl by se zděsil).
U jezírka jsme si poškádlili žaludky bulharskými sušenkami a VYKOUPALI JSME SE. Výstup na Crnou Glavu (2139)
už byl dílem pár desítek minut. Romantická chvíle na vrcholku a pak vaření a bivak pod ním. Večer – brutální zima. Pokoušíme se
nad skalním oknem pozorovat zatmění měsíce, nejsme si úplně jisti, z který strany je to zatměný, ale je to aspoň trochu. V noci čokl
obchází stan a cosi odnáší.
Pátek 8.9. 2006
„Já vyl v planinárském družstvu,
prošel celý svět,
ale Bjelasica nikde neni. „
-

pastýř z pohoří Bjelasica

Moc trefně vyjádřeno, jak je toto pohoří nádherné.

Po snídani skládající ze z chlebíku a margarínu Dobro jutro vyrážíme z tábořiště pod
Crnou glavou po hřebínku s výhledem na Pešiča jezero. Chceme vylézt na horu Zekova glava (2117). Vrchol je ovšem oplocen a je
na něm postavena soustava vysílačů a tunel, odkud vyjíždí jaderná hlavice. Vzhledem k tomu, že chceme udržovat bezpečnou
vzdálenost, abyste nebyli ozářeni, vrchol obcházíme. Pokračujeme po hřebínku, já přímo přes Troglavu (2072), kluci traversem, až
na sedýlko, kde je čas na čokoládu. Za poslední dva dny jsme navštívili 5 glav! (Crna, Zekova, Triglavy). Protože už máme glav
dost, jdeme to vyklučit na pohoříčko Kluč. U nového letního sídla boss-bači potkáváme výpravu asi 20 cyklistů, nečekaně Čechů.
Při klesání na sedlo Raskrnica oddělující Bjelasicu a hřebínek Kluč potkáváme další cyklo-odpadlíky, kteří si u CK Alpina zaplatili,
že je zanechaj zničený v lese. Jdeme lesem, loukou, až přijde čas na oběd. Dáváme hippísáckej chleba z Mojkovace a relaxujeme.
Po obědě vyrážíme přes Čupovi na horu Kluč (1973), nejvyšší horu Ključe. Zde je důležitá událost, neboť načínáme nové bonbóny
– větrovky. Na Ključi se i přes nálet rojících se mravenců zapisujeme do vrcholové knihy a pokračujeme po hřebeni kluč. Na vrcholu
s novou kapličkou, kde je cement s návodem, jak ho správně zvednout, se stane další důležitá událost. Dáváme bonusové tatranky,
které neseme až z Prahy. Přes Miljevaču (1930) začínáme klesat do Kolašína. Jdeme po cestě, která je strojem brutálně zarvaná do
svahu. Nad Kolašínem ovšem cesta trochu zahýbá a vede po hřebínku. Absolvujeme tedy výhledovou cestu nad Kolašínem. A
protože je večer, jdeme do lesíka a vaříme večeři. Celý den byl krásný výhled na zuby pohoří Prokletije, které je na trojmezí Kosovo,
Albánie, Černá hora a na nedaleký skalní masív Komovi. Po večeři Blue vodka a nedaleké hřmění a blesky doprovází cestu do
spacáků.
Sobota 9.9. 2006
Jak před chvílí podotkl Slepýš, soboty jsou na naší cestě opravdu zlomově – důležitými dny. Před týdnem jsme byli
v kempu pod Durmitorem, za týden už by jsme měli být v Dubrovníku před cestou domů a dnes....
A dnes jsme se zase pěkně hejbali. Ne že jako rukama nohama či hlavou, ale po mapě Monte Negra. Po opět staronové
snídani (poridge) jsme se vydali na cestu z hřebínku nad Kolašínem dolů do města. Ještě před tím se nám ale nechtělo moc vstávat,
jelikož pršelo a byla hrozná zima. To už ale pršet přestalo a my se ocitli na vlakovém nádraží. V jízdním řádu se mnoho neorientovala
ani přednostka stanice, tak jsme vyrazili do městečka. Tam nic moc k vidění nebylo, kromě roztodivných vilek, starších západních
aut, mnoha stánků a jednoho pravoslavného kostelíka. Našli jsme autobusové nádraží, do jehož budovy spadla asi bomba, soudě
podle ohromné díry v půlce baráku a střechy. Ještě jsme snědli moc dobré cosi (pečivo, sladké, čerstvé) a už si to v 11:00 frčíme
na monastýr Morača, za 1,5 €. Silnice vede super serpentinami a tunely z kopce do kopce. U monastýru vystupujeme a jdeme se
naň podívat. Konečně se udělalo pěkně, sundáváme přebytečné svršky a nahazujeme „urban style“ (rozuměj věci do civilizace
nenošené
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v horách). Monastýr není nepodobný tomu Roženskému z Bulharska. Jen je tu mnohem více turistů a je přímo u silnice.
Jinak moc pěkný, krásně udržovaný. V jednom z altánků jíme chleba se sýrem, pro jistotu se dorazíme čokoládou.
Tak a teď chceme do Podgorice, jelikož se nacházíme na hlavním tahu na hlavní město, zkoušíme stopovat. Nejdříve
jako zázrakem nic nejezdí, po chvíli nám zastaví skvělej kluk z Kosova v golfu. Nejdříve zabrzdí u krajnice, to se mu ale nelíbí,
takže zacouvá, čímž zablokuje 2/3 silnice. Shodou okolností nic nejede, takže žádná hromadná bouračka se nekoná. Cestou hezky
anglicky povídá, jak je Kosovo velmi bezpečná země, stejně tak Makedonie a pouští nám španělskou kapelu El Bicho. Na každém
hrbolu mu ale padá panel od rádia. Je dokonce tak hodný, že 10 km před Podgoricou zastaví s tím, že se mu nelíbí, jak máme vzadu
na klíně batohy, a narve ho do kufru.
Vyhodí nás skoro v centru Podgorici. My ale netušíce jdeme trošku jiným směrem. Aspoň si prohlídneme super moderní
lanový most přes řeku Morača, jejímž údolím jsme přijeli. To jaké kaňony vytvořila, bylo úchvatné.
Nakonec se uhnízdíme v parku před jakýmisi vládními budovami, odkud podnikáme výpravy do srdce města. Město se
nám líbí, není rozlehlé, přesto živé. Jelikož je vedro, máme žízeň. Při pokusu zchladit ji se ale střetáme se zajímavým systémem:
když chceš koupit pivo, musíš nejdříve vrátit láhev. Aha, a co bylo dřív slepice nebo vejce? No nic. Pijeme 2 l MB (v plastu) +
sušenky + broskve. Výborné. Později dostáváme od paní sušenky, že jsou na ni moc tvrdé a vydáváme se k věži, kterou jsme
viděli na pohlednici z Podgorice. Jedna z mála starších věcí v tomto městě. Cestou jdeme kolem malé mešity a podle nás asi starou
Podgoricou. Zajdeme na autobusové nádraží, aby jsme zjistili, že do Cetinje jedou busy každou chvíli. Pak jdeme zase skoro přes
celý město kolem fotbalového stadionu ke kostelu sv. Jiří. Hrozně maličký a jediný ve městě. Snad tu ještě někde staví nový a velký,
to se zkusíme podívat zítra. Za kostelem se zdál být už jen les, ale je to park. Je v něm spousta lidí, cestou potkáváme dva hasiče,
říkají něco ve smyslu, ať neděláme oheň. Po chvilce pátrání najdeme odlehlé místo, kde snad nevedou žádné cesty a je schované.
Vaříme, stavíme stany, píšeme deník. Večeře je výborná – těstoviny, konečně zase se salámem, ale došel česnek. Jen sypaný. Po
večeři dáváme Nikšičko Gold, čímž jsme podle Supa všem ukázali, že nejsme žádný socky! Zvláštní říkat to vedle stanu v městském
parku, po boku kotlík od těstovin se salámem .
Popíjíme a kecáme co v dalších dnech + zážitky z Kavkazu atd...přičemž dojedeme náš modrý „Blue líh“. Zalézáme do
stanů a jdeme spát. Je vedro, hmyz cvrká a všude kolem voní meduňka. To posledně jmenované není nepříjemné, ale; tak jsem
zvědavej na tu noc....
Neděle 10.9. 2006
Noc byla převelice mocná. Ještě chvíli před půlnocí nás probudil ohlušující (a to doslova) rachot. Už večer jsme si všimli
zvuku několika startujících letadel, ale na něco tak hlučného jsme vůbec nebyli připraveni. Jako nejpravděpodobnější hypotézu jsme
přijali Supovo tvrzení, že šlo nejspíše o jaderný útok na Albánii a s tím vědomím jsme šli slastně spát...
Ráno jsme snědli náš asi poslední černohorský poridge (ovesné vločky nejsou k dostání) a vydali jsme se dokončit prohlídku
Podgorice. Chvíli jsme se účastnili pravoslavné mše svaté a zhlédli jsme i stavbu nového chámu.
Z autobusového nádraží jsme se vydali busem do města Cetinje, dříve hlavního města někdejšího černohorského království.
Cestou jsme ale museli svádět tuhý boj s malou holčičkou sedící o sedadlo před námi. Ona chtěla mít roletu proti slunci staženou
dolů, my zase vytaženou abychom viděli. Děvčátko nevynikalo právě ostrovtipem, ale zato roletu s urputností tura stáhla vždy znova
dolů. Přesto jsme okénkem zahlédli v dálce největší balkánskou vodní plochu – Skadarské jezero.
Cetinje se nám líbilo, nejen svou architekturou, ale i nedělní pohodou vyzařující z místních obyvatel. (tahle věta je jak do
diktátu Slepější – pozn. přepisovatele)
Zaplatili jsme si vstupenku platnou do třech muzeí včetně jednoho s ohromnou plastickou mapou Černé Hory. Podařilo
se nám přifařit se k jakési skupince amerických seniorů, a tak jsme mohli poslouchat prohlídku v angličtině. Průvodce říkal jak
je a vylo všechno v Černé Hoře super a vychvaloval zejména velmože Petra Petroviče II Njegoše – místního svatého Václava.
V monastýru se uchovává jako relikvie jeho žehnající ruka. Na blízké hoře v národním parku Lovčen se nachází i jeho mauzoleum,
kam jsme se pěšky vydali. Po silničce mírně nahoru, zkoušeli jsme ležérně stopovat, ale nedařilo se.
A tak jsme urazili asi polovinu z oněch 30 km dělících nás od mauzolea a po drobných problémech s hledáním tábořiště se
usídlili na ploché louce pod silnicí. Zítra nás čeká Njegoš, nějaká ta hora v pohoří Lovčen a pak? ... snad sestup k moři.
Pondělí 11.9. 2006
V noci na nás nepřišel vlk, ani ožralej bača, takže po snídani (dobro jutro + bageta) můžeme vyrazit. Pokračujeme po silnici
až na Ivanova Koryta, kde nám babka radí zkratku. Nasazujeme pohory a rubeme pěšinou, pak polňačkou. Nakonec se objevuje
značka. Jdeme po ní. Všude je brutální neprůchodná krajina. Ostré vápencové skály a kameny a pichlavé rostliny. Asi po půl hoďce
chůze po značce nám připadá, že jdeme poněkud jinam. Rozhodujeme se pro zkratku direktem na silnici, která je na námi a určitě na
Njegoše vede. Cesta direktem je samozřejmě delší, prudší a obtížnější, než jsme čekali. Nakonec se po pekelném rubání dostáváme
na silnici, po ní jdeme chvilku a pak už je jasná značka až k restauraci kousek pod mauzoleem Petra Petroviče Njegoše. Dostává se
nám zde ovací od Nizozemců. Jsme hustý vyrubat 30 km z Cetinje na Jezerski vrh 1660. vyběhneme tunýlkem po schodech přímo na
vrchol Jezerskeho vrhu, kde je ono mauzoleum. Chlápek z pokladny nám dává automaticky slevu (ze dvou Euro na jedno), protože
jsme Češi, bere si to do kapsy, lístky nedává. Prohlížíme sochu, kryptu i super výhled na okolní hory (Lovčen,...) a hlavně moře! Je
vidět kus Boky Kotorské. Chtěli jsme jít ještě na štírovník, nejvyšší horu Lovčenu, leč je obýván vysílačem (TV + vojáci) a takové
hory jsme na tomto zájezdu navštívili už dvě a vždy to bylo ni moc (= rubání kolem ostnáče, prd výhled, bordel). Navíc nám chlápek
radí kratší cestu do Kotoru a to po značce, což je příjemnější než po silnici.jdeme tedy tudy, procházíme Lovčenské hvozdy (kvůli
nim je tu NP), občas je výhled na kopce, občas brutální polomy. K obědu chléb Růže + sušenky z marshmalloenem!!!!! Nejlepší
věc
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dne. Pokračujeme až do vesnice Njegoš, cestou pěkné výhledy. U vchodu do vsi je čokl, který brutálně štěká, útočí a rve
řetěz, na kterým je přivázaný. Naštěstí těsně nedosáhne na celou cestu. Milimetry od zuřivých tesáků vcházíme do rodné vsi Petra
Petroviče Njegoše, zakladatele dynastie Njegošovců, ze kteé pochází i jediná černohorský král (Nikola I); světec a šiřitel vzdělání na
Černé Hoře, neboť posílal nadané chlapce z hor do školy. Šikovný člověk. V Njegoších dáváme pauzu. Je to pěkná vesnička. Čokl
stále neunesl svou morální prohru a zuřivě štěká. Uvažujeme, že půjdeme ještě párkrát zkusit, co vydrží a kam dosáhne. Raději ale
krademe jablka a pokračujeme po silničce až k osadě Krstac, kde přecházíme sedýlko a otevírá se nám nádherný výhled na Boku
Kotorskou, jediný fjord Jadranu. Hory, moře, večerní slunce, super! Po silničce jdeme ještě kousek kolem skalního megakomínu,
a pak po značce rubeme sajgonem dolů směr Kotor, který je zhruba kilák (na výšku i na dýlku) pod námi. Zanedlouho nacházíme
pěkné místo, kde sice není rovno, ale je tu pěkný výhled na fjord. Děláme večeři a pozorujeme romantický západ slunce. Výhledy
okořeňuje zvuk zvonů a padajících odpadků. Nedaleká strž-skládka je asi hojně využívána. Ještě jsem zapomněl, že ve vesnici
Njegoše měli dva úplně stejný kostely hned vedle sebe, úplně těsně. Večer dělaj dlouho bodel dvě veverky, takže se pod širákem
blbě usíná.
Úterý 12.9. 2006
Nejenom že se blbě usíná, ono i spí. Komáři a vedro = brutální kombinace. Člověk nemůže být ani ve spacáku ani venku.
Pak se přidají veverky + sjíždění z kopce a člověk noc skoro probdí. Ráno tedy vstáváme nezvykle až ve tři čtvrtě na osm. K snídani
veku + dobro jutro mléčné a zanedlouho už to kalíme lesní pěšinou dolů, směr Kotor. Podíváme se z a fotíme se na skalním ostrohu
nad Kotorem a zátokou. Odtud už vede cesta vinoucí se podél hradeb starého města až dolů. Jdeme zick zack (nebo cik cak, to
nevim) po cestě, výškový metr po metru. Dřív to mohla být pěkná silnička, dnes dosti rozpadlá (celé vyskládání ze šutrů). Chvíli to
vypadá, že místní kozy stávkují a zabarikádovaly cestu, po domluvě se ale rozpouští a nám nechávají volný průchod. Ještě to chvíli
trvá, ale za nějakou dobu slezeme kolem salaše až dolů, do Kotoru. Ihned se zabydlujeme v místním parku na nábřeží, kde opět
sundáváme pohory a zpocené šatstvo a nandáváme méně špinavé. Poté, co se nabažíme pohledů na moře, vydáváme se prozkoumat
staré město Kotoru, tedy to, co je uvnitř hradeb.
Město je zatím nejkrásnější z Monte Negra. Navštěvujeme spousta kostelů, pravoslavných i katolických, procházíme úzké
uličky a náměstíčka, Sup se dostal i nahoru na hradby. Za kostelem sv. Mikuláše jíme oběd (růže + sýr). Po obědě doobcházíme
zbytek: různé paláce, turecká hodinová věž atd. Vrchol, zvláště pro slepýše, je návštěva námořnického muzea. Mj. je všude po městě
spousta koček, většinou si jen tak někde hoví, třeba na sedle motorky. Kromě koček je zde ještě více turistů, a navíc nepotkáváme
Čechy. Nejvíce nás zaujal mladík, něco mezi Korejcem či Japoncem a indiánem. To nevíme. Poté, co jsme dokončili prohlídku
muzea a usoudili, že jsme „ucouraní“, rozhodli jsme se pro odpočinek opět v parku.
Důležitá věc: zapomněl jsem, že dnes dopoledne po příchodu do Kotoru jsme snědli bonus Bebe Dobré ráno – drobky,
jednu z mála posledních věcí z Čech. Teď už je to tuším pouze koření paprika + 3x žvýkačka Orbit.
Ale zpět k parku. Se Supem jsme se vydali na výzvědy a lov, Slepýš hlídá bagáž. To znamená šli jsme zjistit, jak to vypadá
s našim autobusem do Dubrovníku. Z Kotoru jede každý den ve 3 a v po, st, so v 7:30. a lístky z Hercegu Nového koupit nejde,
až tam. Tak fajn. Teď ten lov: navštívili jsme supermarket a pekárnu, s výsledkem svačina, večeře, snídaně. Cestou zpět do parku
jsme viděli stánek s oblečením a v něm si to rochnil holub, zrovna seděl ve slipech. Prodavač/ka nikde, takže vše OK. K svačině
jsme tedy měli výborný kousek pizzy + jelen pivo asi ze Srbska. Přitom jsme pozorovali mladý pár, jak hraje karty. Ten chlápek
hrozně rafinovaně pořád nechával vyhrát tu slečnu, měla z toho vždy velkou radost, až se do stehen plácala. Nebo byl prostě blbej.
Nadvakrát se i podařilo vrátit láhve, a jelikož slunce už zapadlo za kopec a blížila se šestá, vyrazili jsme na spací místo. Je to vyschlé
řečiště blízko cesty, co jsme ráno přišli. Spíme tedy na rovince kousek nad ním. Řeka zde vytváří krásný kaňon, takže jsme schovaní
a přitom blízko Kotoru. Před večeří jsme ho prozkoumali i výše. Když tu teče voda, musí tu být skvělé vodopády. Teď jen mistrně
opracovaný vápenec a sem tam nějaké žabljaky. (Nyní jsme přišli na pravý výraz tohoto slova a názvu města – jezírko doslova plné
žab a pulců a žabiček!!) To nejvýše je krásně čisté, tak jsme ho hned využili ke koupání a mytí. Super. Při večeři (těstoviny + srbské
párky + cibule + koření) jsme si všimli, že vlastně spíme pod hroznou skalní stěnou a hádali jsme, co na nás spadne dříve. Jestli
kámen nebo koza. Slepá kráva to být nemůže, protože ty už tu kvůli tomuhle vymřely. To nás trochu uklidnilo a nastěhovali jsme se
do stanů. Teď je půl devátý a už zase nevíme, co s načlým večerem. Sup se vrátil z mytí hlavy, já dopisuju deník a slepeně už podruhé
čte od půlky jednu knihu. Ale cikády zrovna rozjíždí svůj koncert, takže nuda snad nebude.
Středa 13.9. 2006
Nakonec jsme nějak usnuli, ale bylo to trošku „Záhořovo lože“. Až ráno jsme s Johnym zjistili, že rozdíl nejvýše a nejníže
položeného místa podlážky našeho stanu činil skoro půl metru, prostě nic moc....
Snídaně stojí za zmínku – měli jsme bílou bagetku, sladký rohlík (něco jako náš loupáček), jogurt a mléko.
A poté jsme se z Kotoru vydali po pobřeží směrem na Herceg Novi. Viděli jsme kostelík sv. Matouše a po klidné pobřežní
cestě šli dále. Všude panoval klid a mír, což nám připomněl i postarší chlapík, který když kolem nás procházel prohlásil „piano,
piano, piano“.
V městečku Dobrota jsme využili vnad zdejší pláže a vykoupali se v moři. (konečně se mi splnil třítýdenní sen o umytých
vlasech). Pak už jsme jen seděli na břehu, pozorovali ryby, házeli kamínky po krabovi a celkově si užívali. S obědem to už skoro
vypadalo bledě, ale tu se objevil otevřený magazín a vše bylo OK. A tak jsme v celkové shodě dorazili do přístavního městečka
Perast. Scénář byl jako obvykle – jeden počkal u batožin na náměstí a druzí dva si mezitím prošli spleť uliček, balkonů a schodišť.
Nakoupili jsme večeři a snídani (plán udělat jednou večeři na sladko zkrachoval, protože v obchodě nebyl tvaroh. Vtipné bylo
ještě, že jsme si nemohli vzpomenout na výraz „tvaroh“ v angličtině, a tak jsme to popsali jako „něco mezi máslem a jogurtem“).
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No, s místem na spaní byl problém skutečně velký. Jako jediné schůdné se ukázalo místo, kde teď sedím a píšu tyto řádky.
Je sice romanticky hned u moře (resp. nad mořem na skalním stupni), ale mezi námi a mořem vede hlavní místní silnice. Kromě
toho je to kamenitá nakloněná plošina s trním a píchavou trávou. Takže jestli se dneska dobře vyspíme, tak už nás nerozhází vůbec
nic. Večer vyráží Johny se Slepýšem poznat noční život Perastu, který je prý nic moc (děti hrají na náměstí fotbal...). Já zas vidím
obří meteorit.
Čtvrtek 14.9. 2006
Noc je středně pohodlná. Pro mě OK, Johny spí se špunty v uších, Slepýš nespí vůbec, přesouvá se v noci z místa na místo.
Je pravda, že okolní krajina je velice nepřátelská – brutálně ostré šutry a každá rostlina bodá o 106. V šest nás všechny budí zvony
z vesnic a měst. Spíme dál. Ráno jdeme na monastýr Banja, který je ženský a neturistický. Jsou trochu vykulený, protože jsme
vlezli dovnitř bez zazvonění. Dále nás sežral bojácný čokl. Pak pokračujeme do Risanu. Cestou nás kontrolují policajti, i když jsme
v Monte Negru a when you are in Monte Negro, you are free. Prej OK, všechno v pohodě, když nebudeme dělat blbosti, budeme
free. V Risanu je přístav, kostel a jedná stará ulička. Taky supermarket = oběd. Pak berem busík do Hercegu Nového. Zjišťujeme bus
do Dubrovníku a jdeme k moři, pod starý hrad. Jako obvykle jeden je u báglů a ostatní prochází město. Pozorujeme i molo a hojně
využívanou pláž. Je vidět ústí Boky Kotorské do širého moře. Po prohlídce města chceme jít do hospody na guláš za 3 Eura, jak
inzerují, což na místní poměry není moc, ale je to těžší, než jsme si mysleli. Je půl pátý a guláš byl jen k obědu, takže teď už jen věc
z menu, to se dá pochopit. Když si ale jednu věc vyberu a ona není, je už to divný, ptám se tedy, co z menu maj a prej everything, tak
se ptám znovu na tu věc a on znovu, že to nemaj, že už to řikal. Tento podivný tzv. Černohorský paradox se opakuje ještě párkrát,
takže jdem do supermarketu, kupujeme normální srbské klobásy + těstoviny + plesnivou cibuli a jdeme po turistický značce za
město spát. Poměrně dlouho stoupáme, pak ale nacházíme super flek. Vaříme večeři, dáváme Nikšičko pivo a jdeme spát.
Pátek 15.9. 2006
Dneska opouštíme monte Negro. Jak smutné. Ale vyrážíme vstříc novým zážitkům do Dubrovníku a časem i snad do staré
matičky Prahy. Možná ale odjíždíme ve správný čas. Je zataženo a při vstávání skoro i pár kapek dopadlo až na zem. Podle pumpaře
z přístavu, který si vedle mě včera přisedl na lavičku, aby si mohl zapálit, bude „kaša“ tři dny. Prý špatný.
Teď čekáme v Hercegu na nádraží na bus v 9:30 a vedle si přisedl jakýsi Albánec, teď zrovna nabízí cigarety předtím chtěl
měnit nějaké peníze.
Že pozastavil policajt: You terrorist. A on: No, no I muslim normal. Sranda. Teď něco mele jak cestoval ale neumí skoro
vůbec anglicky. Ale prý je asi z Francie. Myslel jsem, že je Albánec, protože mi povídal, jak jeho kamarád v Albánii má škodovku, a
jestli to auto znám!!! Skvěle předvádí, jak chodí a jezdí, pak vilidž, tak tak tak, Alláh, tak tak, polis kontrol, tak tak tak a jede dál. Jak
je Albánie super. Turist protection. Vše je tam levnější. Albánia is very good. No problem. Jmenuje se Lazar Bouzidi, a je z Lyonu.
Ukazuje nám různé propustky a papíry z policejních kontrol, je to těžký být muslim. Pokoušíme se s ním komunikovat, ale na otázku
jak dlouho cestuje, mi začne vysvětlovat, že mu v říjnu bude 25. pak nám dává základy islámu a vysvětluje, že je 5 skupin muslimů,
a že jenom sunité jsou good a ostatní teroristi. Nakonec od něho dostávám albánskou platební kartu a už přijíždí autobus. Spíše
tedy něco jako tranzit. Je narvaný a k 8 € za lístek nás řidič skásne ještě o jedno za bágly. Lazar jede s námi. V půl desátý opravdu
vyrážíme. Posádka je jako vždy vybraná. Tři špinaví Češi (my), dva ruské páry, pár jakýchsi Chorvato-Kanaďanů s odrostlou dcerou.
Všichni něco hrozně fotí, přičemž Rusové dost zábavně ovládají své foťáky. Nad Lazarovou francouzskou občankou, propíchlou od
amerického seržanta na hranicích Kosova, nevěřícně koukají černohorští celníci asi pět minut. A Kanaďanka mladší anglicky sprostě
nadává, že to tak dlouho trvá a tvrdí, že Lazar je terorista. Minimálně je mu dost podobnej.
Po příjezdu do Dubrovníku se na nás vrhne asi deset lidí a všichni nabízejí sobe, rooms, zimmer, atd, prostě ubytování.
Dáváme sušenky a ptáme se na informacích na Tourbus,s e kterým máme jet zítra domů. Slečna tuto agenturu nezná, ale je možné,
že tu zastavují.
Vyrážíme podél přístavu směrem na staré město a koho nepotkáme. Lazar zase začne něco mlít, jestli už máme hotel apod.
Snažíme se ho setřást, např. jdeme do katolického kostela, ale nic nepomáhá. Už se bojíme, že zaplní dnes v noci místo u Supa ve
stanu, pak se ale všichni někam rozprchneme a on jde jinam. Sup měnit kuny, já se Slepejšem, se dívat na lodě. Na lavičce na nábřeží
jíme oběd, chléb růže se sýrem a k tomu pijeme výborný broskvový džus.
Pak už se opravdu vydáváme na prohlídku Dubrovníku. Obdivujeme luxusní jachty i chudé rybářské lodi. Pomalu opravdu
dospějeme až za hradby starého města. Skládáme bágly na schodech kostela a postupně se střídáme při jejich hlídání. Úzké uličky,
pár kostelů, za 20 kun jsem oběhl asi 2 km hradby, ty byly skvělé. Teď tedy hlídám batohy já a ode dveří mě vyhodila jeptiška,
protože je otvírá. V pět hodin tu začala mše, tak jsme se hned zúčastnili. Trvala něco málo přes 20 minut, jinak probíhala jako u
nás. Babky měli radost, že tam někdo kromě turistů cvakajících aparáty byl. Před branami jsme v marketu koupili tradiční večeři a
snídani a jako bonus kilo sušenek v akci. Hned jsme půl spořádali, jako obvykle jsme si vybrali romantické místo poblíž odpaďáku.
Po chvíli se přitočil jakýsi chlapík, asi Dario, tlačil prázdný vozík. Začal do nás něco hustit, jakože together, plus, plus, plus, strong,
100 kilo. Češi, Slováci, Poláci, strong... Pak něco o boxerovi a přitom ho předváděl v boji. Asi myslel, že všichni Slovani jsou dobří.
Prý Praha: milion. Zagreb: 2 miliony. Jsme si tak podobní! Přitom mě celého poprskal. Mezitím, co bavil nějakého taxikáře, jsme
utekli. Co nejrychleji. Namířili jsme si to do míst, kde bylo v mapičkách hodně zelené, v reálu ne domy. Prošli jsme staveništěm
megahotelu na pláži, vilovou čtvrtí a už si to štrádujeme za závoru podél křovin a lesíka. Když jsme utekli babce, aby nás neviděla,
střihli jsme to po pěšině do kopce do lesa a po chvíli nám spadla do klína krásná rovinka, celkem schovaná od cesty. Nyní vaříme
těstoviny a čekáme na tmu, abychom postavili stany. Jmenuje se to tu Veliká Petka, jsme na útesu nad mořem, pod kostelíkem vedle
bolnice (nemocnice). Těstoviny se jako vždy povedly, stavíme stany a připravujeme se na noc.
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Sobota 16.9. 2006
Dneska je náš poslední puťákový den, pak už pojedeme jen autobusem domů. Ráno jsme se probudili po příjemně větrné
noci a dali si veku s margarínem Margo novo (pomalu se z nás stávají znalci balkánských margarínů a sýrů) a vydali se opět do
starého města. Na směny si každý prohlédl, co nestihl předešlý den. Taky jsme zkusili jít do sousední menší pevnůstky, ale chtěli po
nás dalších 20 kun nebo dnešní lístek z hradeb. Zkusili jsme udat lístky včerejší, ale to se nepovedlo. Taky by mohli na ty vstupenky
aspoň napsat, na co všechno se vztahuje jejich platnost. Takhle je jasné hned na první pohled, že chtějí turisty co nejvíce oškubat.
Potkali jsme zase Daria s vozíkem mušlí, ale tentokrát si nás asi nevšiml. Nebo už neměl, co by nám sdělil.
Zbylou polovinu sušenek Napolitanke jsme snědli romanticky u moře a s tím jsme opustili staré město. Ještě jsem zapomněl
zmínit, že jsem si to pěkně štrádoval po přístavní hrázi a užíval si pohled na hravé vlny, když tu přijela vlna asi 3x větší než ostatní
a celého mě ohodila...
... prostě moře je živel zákeřný.
K obědu byl tentokrát tmavý chléb se zbytkem margarínu. Během jídla jde kolem náš Francouz – muslim, ale jenom na
nás zahaleká. Jde s ním ještě jeden chlapík, asi se na něj taky nalepil. Chudák. (Teda chudák ten chlapík, ne náš Francouz). Ale
co to? Prší, ba přímo leje. Proto volíme strategický ústup na autobusový kolodvor. (Může mi někdo vysvětlit, proč jsem přešel
do přítomného času, když popisuju děje v minulosti?? Asi už jsem taky senilní.) No, každopádně se mi nechtělo čekat 6 hodin na
autobusovém nádraží, a tak jsem se vydal ještě si trochu prohlédnout část města pod vrchem Babin kuk. Chyba! Za tři čtvrtě hodiny
jsem přišel úplně promočený zpátky a teď tu stejně musím čekat. (Tady už je ten přítomný čas v pořádku.) Sup & Johny šli do
Konzumu utratit zbylé kuny a nakoupit jídlo na cestu busem. Paní v informacích tvrdí, že o společnosti Tourbus (s těmi máme jet
domů) nikdy neslyšela. Vzájemně se ujišťujeme, že to bude určitě v pohodě a že autobus se v daný čas (před 19. hod) určitě objeví.
V každém ale stále plápolá plamínek pochybností o spolehlivosti Tourbusu. Jak to asi dopadne???
*

************************************************************
To be continued
*

Dobrá věc se podařila, hrubá síla zvítězila! Autobus přijel. Sice až v 18:55, což je na mezinárodní bus celkem pozdě, ale je
tu a my v něm. Odjíždíme domů.
Jeli jsme Dalmatským pobřežím za soumraku a pozorovali lodě osvětlené řetězy žároviček. Průjezd Bosnou a Hercegovinou
(úzký pás zasahující k pobřeží z vnitrozemí) se obešel bez hraničních kontrol. Autobus zatím prázdný, kromě nás ještě 2 Češi
(klu a holka, jedoucí z pohoří Prokletije) a 2 řidiči. K večeři chleba, eidam a pivo s názvem Pivo (představivost rovna nule).
V poloprázdném autobusu usínáme.
Neděle 17.9. 2006
V busu jede jen asi 15 lidí, takže je volno a dobře se spí. Občas je zastávka, pohoda. Hranice bez problémů. Slovinsko,
Rakousko, vše ubíhá, jak má a tak cca v 11:00 vjíždíme na rodnou hroudu. Promítá se Wasaabi. Bilet máme s přestupem v Brně,
protože byl podstatně levnější (asi o 300 Kč), tedy za 1301 Kč je Dubrovník – Praha. Proto máme v Brně vystoupit. Je půl jedný, prej
náš bus jede až ve tři, ale protože jsme tu brzy, můžeme se zkusit narvat už do busu v jednu. Nejprve nás vyleká dost narvanej bus
do Karlovy Studánky, pak ale přijíždí prázdný bus do Prahy, takže bez problémů odjíždíme už v jednu. V busu všechny oslňujeme
naší vůní. V Praze využívá Slepýš s Johnym záchody na Florenci a jdeme na mši v 16:30 u sv. Ludmily na Míráku. Po mši nastává
loučení. Spokojeně hodnotíme akci a pak vyrážíme každý do svého domova.
The End
Tři základní poznatky z Černé Hory:
1) When you are in Monte Negro you are free.
2) Když je někde napsáno Pizzeria, neznamená to, že tam maj pizzu.
3) Nápis na odpadkových koších:
„Nake bude čisto.“
Nejdůležitější věc, kterou jsme získali, největší ponaučení přináší a co záložka nejvíce využitelná jest:
(front)
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(úryvek srbštiny)
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Redakce

Seznam použitého
Softwaru:
Adobe Bridge CS2
Adobe ImageReady CS2
Adobe InDesignCS2
Adobe Photoshop 7; CS2
Blender 4
Malování 4.02
Microsoft office 97; 98;
2000; 2003
Microsoft Windows 95;
98; XP
Linux
Open office 2.0
Infra view 3.95
Zoner Callisto 4
Zoner Media Explorer 5

A další freewarové
programy...

Díky všem za příspěvky, deníky a fotky. Zejména Bóžovi a Johnymu za podporu. BoBovi a Makrele za návštěvu a Goldovi za
monitory.
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keya@volny.cz
www.keya.wz.cz

Vážení přátelé či fanoušci a obdivovatelé oddílu Keya

Obracíme se na Vás, ostatně jako v každém časopise se svými potřebami:
- I nadále šiřte zprávy o našem oddílu, rádi přivítáme nové
členy.
- Stále hledáme chatu na hory
- Nemáte doma náhodou něco co chcete již roky vyhodit, ale
stále jste to neudělali - teď je ta nejlepší šance. Udělejte dobrý skutek a věnujte to Našemu oddílu!

keya@volny.cz
www.keya.wz.cz

Veškeré díky a pochvaly pište na e - mail wiqukoxigové@
volny.cz
A všechny stížnosti neposílejte na e - mail jan.novotný@
seznam.cz (vaše připomínky budou zajisté vyslyšeny)
Předem děkují
Vaši Uďové

keya@volny.cz
www.keya.wz.cz

