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Vážení čtenáři...
Netradičně vám nepřinášíme plátek nenabitý tou nejnejůžasnější 
grafi kou, sazbou a konečně taky igrandiózním obsahem. Při pohle-
du na panelové domy a nepadající javorové listí před naší kanceláří 
jsme si mohli nepomoci a nemuseli jsme neudělat křivé ohraničení 
některých obrázků. Nedoufáme, že s námi nebudete sdílet atmosféru, 
kterou jsme nezažívali při tvorbě tohoto veledíla. Netěšíme se na vás 
u příštího vydáni. 

NeRedaktoři
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Tábor 2009 - Plavba Srlín
SOBOTA 11.7.2009, den první
Po přeháňkových dnech a nocích se stavebkáři probudili do slunného a svěžího letního rána. Protože stavba 
letos probíhala úspěšně, nebyl dopoledne žádný hrozivý shon a mohli jsme se vrhnout na detaily a stavbu 
dalších týpek. Okolo dvanácté hodiny se na obzoru objevila úderná skupina dětí i uďů, kteří přijeli busem do 
Stádlece.
Po obědě už se táborem nesl charakteristický zvuk pily a sekery. Mnozí stihli alespoň část postelí a vyba-
vení do týpek.   Večer se nachýlil, přišla chvíle na odpočinek po prvním ofi ciálním dni letošního 
tábora.  Odebrali jsme se na kutě dopl- nit sílu a energii, ještě jí bude zapotřebí. 

Neděle 12.7.2009, den dru- hý
Hned ráno po vzbuzení jsme využili opadající po-
vodňové vody k umy- tí a po rychlé snídani a 
nástupu jsme vyrazili na mši do 
Opařan. V kostele na nás 
už če- kal známej farář 

motorkář se svým 
ro- hatým chopperem. 
K d y ž jsme se navrátili, násle-
dovalo dodě- lávání táborových staveb. K 
večeru jsme hráli na šílené krávy a podobné hry.  
Vše vyvrcholilo zdánlivě neintimní hrou určenou k rozřazení 
do etapkových skupin, kde se děti hledali podle klíčů a zámků. Večer 
proběhl první sněm a to pod širým nebem, které nám bylo zrovna nakloně-
no. 

Pondělí 13.7.2009, den třetí
Třetí táborový den jsme vylezli z kajut do slunného rána. Ještě před dopolednem naši námořníci čile obchodo-
vali pronásledováni nenasytnými piráty. Po obědě jsme se cvičili ve skautských dovednostech. Například kácení 
stromů, topografi e, zdravověda, stavba stanu a vázané stavby. Po svačině proběhla poslední etapa dodělávání, 
a proto bylo vyhlášeno speciální bodování, kterého se zúčastnili všichni uďové. Po večeři jsme rozšiřovali i své 
duchovní obzory na přípravách.  
     
Úterý 14.7.2009, den čtvrtý
Ráno nás Mývalova fl étna jako každý den vytáhla do slunného rána. Po osvěžujícím mytí, snídani a nástupu 
jsme se přesunuli k palubě naší lodi, kde nám Perník přečetl další úryvek táborové knížky. Pak jsme se přesu-
nuli po provizorním mostě – stromě u dívčí umývárky – na druhou stranu řeky na cestu nad svahem, kde začala 
hra 1234 do etapky.
Hra spočívala v obíhání daného druhu různými způsoby.  Jednotlivci skákali po jedné noze, ve dvojici vedl je-
den vždy druhého, který měl zavázané oči, ve trojici měli všichni svázané nohy a ve čtveřici tři nesli čtvrtého. 
  Po hře následoval oběd a po krátkém poledňáku už zvonil gong. Po krátkém vysvětlení a načerpání 
vody a svačiny vyrazily děti do okolních vesnic odpracovat si předměty, které měly donést do tábora. Uďové 
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konečně zakusili chvíli odpočinku a měli čas na dodělání toho, co se dosud nestihlo. Po návratu všech skupin 
do tábora jsme vyslechli příběhy, které děti představily spolu se získanými předměty, což bylo velmi zajímavé a 
zábavné. Po večeři a nástupu a Žmlvím běhání se všichni pustili do příprav na družinkáč. Žmlvové se sbalili a 
odjeli s Delfem škodkou přepadnout tábor Protěže. 

Středa 15.7.2009, den pátý
Dopoledne proběhla etapka – štafeta – jejímž cílem bylo píchnout balonek se zprávou. Po výborném obědě a 
klidném poledňáku proběhlo pokračování praktické praxe a pro ty, kdo měli už hotovo, byly připraveny lanové 
překážky. Večer se zase všichni vyřádili na Prachárně (barel s vodou uprostřed náměstíčka, jedna skupina ho 
brání, druhá se ho snaží vylít).
Trochu zmatky byly se službou, protože ji měli mít Žmlváci, kteří ale jeli v noci přepadnout Protěžáky (nicméně 
úspěšně), prohodili si dopolední část služby se Skříšerkami.
     

Čtvrtek 16.7.2009, den šestý
Dnešek utekl docela rychle. Protože už od rána bylo vedro, 
etapka – dělání mlýnku v potoce všechny potěšila, mohli jsme 
se pořádně vyráchat. Vodohrátky pokračovaly i přes poled-
ňák. Odpoledne se štěňata vydala po dvojicích na azimuťák, 
nakonec se vrátili všichni dohromady, protože se jim nedařilo 
najít jednu zprávu zastrčenou za kůrou pařezu. Celodenní pot 
jsme pak ze sebe smyli v indiánské sauně u holčičí umývárky. 
     
Pátek 17.7.2009, den sedmý 
 Dnes po budíčku čekalo všechny zajímavé překvapení. 
Místo rozcvičky dostali všichni za úkol přinést si z lesa hůl a 

z týpka šátek. Naprosto nečekaně přišel povel zavázat 
si oči a všichni se dozvěděli, že je na programu dopo-
ledne po slepu, abychom si zkusili, jak prožívají běž-
né činnosti nevidomí. Všichni kromě uďů, kteří děla-
li průvodce a hlídali, aby se někdo neztratil nebo se 
někomu něco nestalo, se museli poslepu umýt a sejít 
v kuchyni na snídani. Kvůli vosám, které se vyrojily 
v nečekaném množství, se na snídani mohly šátky 
sundat. Po jídle se všichni opět ocitli v černé tmě a 
po nástupu se sešli u kuchyně, kde následovala hra. 

Jedna skupina slepců bránila území, kde byly rozmístěné kameny a ostatní se snažili je z 
tohoto území vynést. Každý přitom musel vydávat zvuky, podle kterých se rozlišovali obránci a útočníci. 
 Protože bylo hrozné vedro a na louce bylo slunce, všichni se v řadě přesunuli do lesa stavět poslepu do-
mečky z mechu. Před obědem jsme ještě stihli seřazování poslepu podle výšky a délky vlasů. Na oběd se všichni 
ocitli opět mezi vidoucími a o poledňáku se strhlo velké cákání a koupání v řece.
 Odpoledne jsme se sešli v lese za kuchyní, kde se odehrávalo velké klání v dramatických dovednostech 
jednotlivých etapkových skupin. Od některých všichni očekávali zajímavé představení, ale překvapily i méně 
zdatní herci. Od divadelních soubojů nás vytrhlo zlověstné hřmění, které slibovalo pořádnou bouřku. Všichni 
se rozběhli uklízet a kontrolovat zakolíkování týpek. Nakonec pršelo jenom málo, a tak jsme se rozešli připra-
vovat dřevo na táborák. Po nástupu se však přihnala velká bouřka, která nám poněkud překazila plány. Déšť 
sílil a neustával, a tak se program odehrával v kuchyni. Vojta, Pipin a Dárek se chopili kytar, ozval se i bubínek 
a fl étna. Zpívandu jsme přerušili na předvedení scének na téma „Jakože lusk“. Hlavně Chřestýši překvapili 

NO TOTO....
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vtipným představením. 
Pozdě večer déšť nakonec ustal, a tak se večerka mohla zpívat jako vždy na louce před kuchyní. 

Sobota 18.7.2009, den osmý
 Původně se mělo jít na celodeňák, ale protože z nebe padaly provazy deště, zůstalo se v táboře. Jediní 
odvážlivci byli Žmlvové a Perňa. Sedíme v jídelně a hrají se mokrohry.  Např. V kuchyni je obrázek, jeden ze 
skupinky to vidí, popíše dalšímu, ten to popíše třetímu v týpku, který má obrázek nakreslit.  Večer přijel Ziki a 
kuchyně se proměnila v pravou námořnickou krčmu. 
     
Neděle 19.7.2009, den devátý
 V noci dost pršelo. Voda byla až po poslední schůdek. A taky hrozil přepad Protěžáků (lemry nepřišli). 
Nakonec jsme se ale ráno probudili ve svých týpkách. Dopoledne jsme se účastnili mše v Ratajích. Celkem 
pohoda, fajn farář. Počasí se už umoudřilo, ale stále bylo tak nějak pod mrakem. Odpoledne přijel Jarda Krajl, 
farář z Kunratic, a měl duchovní program pro Žmlvy, Opičky a Chřestýše na téma STRACH. Ostatní mezitím 
dělali masky ze sádrových obvazů. Po svačině si i starší udělali sádrové obličeje. A Jarda musel odjet a odvezl s 
sebou Dádu a Mašli. 
 Večer proběhl druhý družinkáč, na který navazoval Výsadek pro starší. 

Pondělí 20.7.2009, den desátý
 Dopoledne se postupně vraceli výsadkáři. Přišli všichni. Nejzajímavější zážitek byl zřejmě ten, že jednu 
skupinku honil po lese vyšinutý hajný. Nocí unaveni starší na dopoledne zalehli a mezitím mladší vařili – jako 
etapku – oběd. Z masa a zeleniny vytvořili většinou „něcojakočínu“, jedna skupinka ale maso bylo zase grilo-
vala. Všem se to moc povedlo a uďové = ochutnavači se jen olizovali za ušima. Odpolední program už byl pro 
všechny. Hráli se „Planetky“, resp. „Přístavy“ – štěňata jsou zároveň obchodníky a zároveň piráty sobě navzá-
jem. Obchoduje se legálně i nelegálně, navíc je ještě hlídaj policajti. 
 Večer se nesl v klidném duchu příprav a poprav. 

Pl b S lí
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Úterý 21.7.2009, den jedenáctý
Jen co Mýval zahrál budíček a všichni počali pomalu vylézat, ozvalo se z mnoha uďovských hrdel: 
„MANÉVRY!!!“ U některých jedinců se to neobešlo bez slziček a nářků… A opět se potvrdilo, 
jak pevné musí být nervy vedoucího u malých dětí. 
Všichni odešli a tábor ztichl. Máří ještě odvez- la Krtka a Koko do Stádlece 
za jejich skupinkou (letos se jde opět po etapkových skupinkách) a 
pak jí čekala hora (Mt. Everest je oproti ní škvrně) nádobí 
a vaření oběda. V táboře kro- mě Máří zůstal ještě 
Ziki, Pipin a Máňa. Dá- rek odjela ranním 
busem do Prahy a ostat- ní uďové ode-
šli na manévry. V jednu odpoledne 
z tábora také odešla Šupina. Vůbec to 
byl nějaký odjížděcí den. Pro Pi- p i n a 
si přijel strýc, aby se dal do kupy 
ještě před Jumpem a pro Máňu ve- č e r 
přijel Vlk a Duch. Na druhou stranu d o r a z i l a 
Kačka, a když její rodiče zjistili, že jsou manévry – rov-
nou ji odvezli za její skupinkou.  
Počasí se zatím drží, voda je studená.

Středa 22.7.2009, den dvanáctý
 Manévry, zdá se, zdárně pokračují, dnes se ještě nikdo neozval. Zprávy z tábora: nakoupe-
no, dělají se týpiovky. Je strašný vedro, Dáda psala, že je +- 32 °c ve stínu. Ale prý mají večer přijít bouřky, 
tak snad to nebude nic strašného. Odpoledne přišel Mejval, Vojta a dorazila Vojtova skupinka (Špunt, Humr, 
R2, Kocour a Žirafka). 
 V noci přijel Kája a přepadal Bárty, Skřítek a Katka. 

Čtvrtek 23.7.2009, den třináctý
 Dopoledne se nic moc nedělo. Až po obědě vyrazili Kuřáci ještě pro jednu kartičku. Pak Máří přivezla 
z Opařan Myšku a Vrtulku. Do osmi hodin večer postupně dorazily všechny skupinky. K večeři byla výborná 
bramboračka. Aby se uvolnily unavené svaly a spláchla se špína z cest, byla večer sauna i přes drobný déšť. 

Pátek 24.7.2009, den čtrnáctý
Aby se procvičili štěněcí stopovací schopnost, dopolední etapka byla stopovačka. Ti, kdo zrovna nepobíhali po 
lese, hráli vybiku, volejbal, či prováděli jiné sporty. Odpoledne byl čas na dodělávání sádrových masek – udělat 
si ji, nebo už suchou nějak originálně namalovat. A protože nás druhý den čekal návštěvák, bylo potřeba uklidit 
tábořiště a dodělat všechno, co se od stavebky ještě nestihlo a opravit, co se mezitím pokazilo. 
Večer byl tradičně táborák, na který k již stávajícím návštěvám přibyly Dáda, Punča, Klubko a Bleška.

Sobota 25.7.2009, den patnáctý
 Dnešní den patřil rodičům a návštěvám, buchtám, pizzám a toastům od maminek a výborný gulášek od 
Krtka, Koka a Myšky. Po obědě se etapkové skupinky posílené o rodiče pustily do stavby voru, který musel pře-
vézt jednoho rodiče přes potok a zpátky suchou nohou. Nápady byly různé – katamarán, vor s pádly, bidlem, 
nebo přetahovaný pomocí provázku natáhnutého z jednoho břehu na druhý. Večer proběhlo křepčení kolem 
býčku a zpívanda. 
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Neděle 26.7.2009, den šestnáctý
 Den pod taktovkou Velké rady. Dopoledne jsme zamířili opět do Ratajů na mši. Kytara a naše zpívání 
dojalo místní babičky natolik, že nám po mši děkovaly za krásný zážitek. 
 Odpoledne se hrály molitánky, což v panujícím vedru přinášelo příjemné osvěžení, a medúzky. Převleky 
byly opravdu mistrné. Máří asi nejvíc zaujal R2, který spletl všechny hádající tak, že jsme mysleli, že jde o hol-
ku. 
 Večer byl družinkový, naše kotlíky byly příjemně naplněny sladkostmi od rodičů. 

Pondělí 27.7.2009, den sedmnáctý
 Dopolední program byl poněkud rozdílný. Pro starší skupinky připravil Kosťa s Delfínem hru „Ryan“. 
Vylosovali si, kdo bude jednoruký, jednonohý, mlčící a Ryan,  pak absolvovali určitou trasu poměrně náročným 
terénem. Mladší mezitím pod vedením Mývala a Dárka měli vytvořit nosítka pro určitý typ zranění. 
 Odpoledne měli na starost Žmlvové – Žžžžmlví praxe. Kluci si připravili činnosti jako „dramaťák“ 
(Fréďa, Citron), „bivak s plachtou“ (Trol), „práce ze dřeva“ (Ufík), „výroba píšťalky“ (Dave), „vaření“ (Fík) a 
„ přežití“ (Kuře). 
 Při večeři konečně děti využily potraviny, které získaly během manévrů jako kartičky a které v sobotu 
přivezl Davídek jako reálné potraviny, aby si z nich udělaly večeři. Den jsme zakončili večerní krčmou. 

Úterý 28.7.2009, den osmnáctý
 Ráno byla pirátská Dárkova hra. Po výborném obědě následovala geniální hra – orienťák. Cesta vedla 
skrz hustý les a následně přes potok. Mezitím v táboře probíhaly na hřišti sportovní hry. 

Středa 29.7.2009, den devatenáctý
 Byla. Ráno se hrála etapka přenášení prasátek (uďů?!) do kuchyně. Děti se snažily přivázat uďům na 
nohu šátek a tím se prasátka podařilo na nějaký čas uspat a mohlo se odnést do kuchyně na váhu ke zvážení 
jateční hmotnosti. Odpoledne proběhli každoroční Mědvědi, uďovský tým byl pro letošek posílen Žmlváky, 
což se ve výsledku setkalo s všestranným ohlasem. Večer byly u býčáku připraveny azimuty, jež udávaly směry, 
jakými se vydati pro zprávy během zejtřejší cesty za podkladem. 

Čtvrtek 30.7.2009, den dvacatý
 Hezké počasí od rána, co víc si na pokladovku přát. Trasa se odehrávala podél řeky Lužnice nedaleko 
za Bechyní. Jednou z mnoha překážek, které vedly k získání pokladu, bylo půjčení lodičky od místních domo-
rodců a plavba pro další zprávu. Poklad byl zakopán a zahrabán důkladně, Žmlvákům jeho nalezení chvilku 
zabralo. Vzhledem k faktu, že všechny skupinky měly potíže s rozluštěním jedné šifry, protáhl se návrat všech 
až do pozdních večerních hodin. Po občerstvení v podobě čočkové polévky mohli neusnuvší ještě absolvovat 
saunu, zbytek se zamířil osvěžit raděj do spacáku. 

Pátek 31.7.2009
 Dopoledne nastalo velké olympijské klání, disciplíny byly i letos tvrdé a zákeřné. Po obědě se začalo s 
přípravou na táborák. Jelikož třetí oheň bývá vždy největší, je potřeba spousta materiálu, a tak jeho chystání 
zabere téměř celý půlden. Po večeři a mytí jsme se v tichosti sešli u velké hranice, po zapálení ohně a zpěvu 
„Červená se line záře“ byl táborák zahájen.     

Hramonogram večera:
 Téma scének – jméno tábora
Scénka Skříšerek – Tři týdny zábavy
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Orienťák – Humr, Ferrari, Tarzánek, Nezmar, Hafík
Azimuťák – Kocour, Špunt
Pavouk – FoxTrot (Citron, Humr, Náměsíčník, Ondra, Kocour, Žirafa, Nezmar)
Scénka Netopýrů – Tábor nejistého potoka
Nováčkovská zkouška – Vývar, R2, Kocour, Orel, Hafík
1stupeň – Fík, Fredkin
Scénka Boraxové – Vosí tábor (vtipný nápad losování největšího Vosoborce – výhercem se stala Bětka)
Wojake Wo – bodování týpek – Žmlvové
Scénka Opiček – Chemie chleští
Sliby – světluščí – Ferrari
- Vlčecí – Kocour, Alvis, Orel, Benda
Scénka Chřestýšů – TV Jakoželusk – interview s uďama – výsledný název tábora K.E.K.E.L. + pohádkomuzi-
kálseriál „Svítící Kačer“
Skautský slib – R2, Netto, Nezmar, Míček, Námořník
Scénka Žmlvové – reklama „Šavle silnější než Krtkovo jídlo“ – myšleno opačně
Tři Orlí Pera – Fík
Uďovská scénka - uďovina
Odchody z odílu – Máří, Krtek, Žmlvové
Etapka:
1) Albatros       2) Kuřáci, Uff!               3) Indifetigeble             4) Enterprise                  5) Dolphins

Pátek 1.8.2009, den dvacatýprvní
 Po velkém balení odjezd domů.
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Tábor 2009
Tento tábor se vyznačoval: 
Noční hra: byla příliš nesmyslná.
Den Velké rady: byl příliš nesmyslný. 
Příprava na evakuaci: Výborná !!!!!!!
Evakulace: Žádná nebyla!!!
Jídlo: nejlepší jídlo –krupice: byla jen jedna (což je nepří-
pustné)!!!
Postel: měl jsem poprvé vysokou postel (jen dva týdny pak 
se mi rozpadla) 
Pak byla dobrá i ta věc že byly (a to je málo kdy) dobré i 
etapky.
 Hafík   

Letošní tábor byl super ale hozně rychle utěkl. Bylo hrozně 
mravenců a vos. Vosí hnízdo jsme potom vypálili. Mraven-
ci byli všude. Každý den jsme je muse vytřepávat z hrnku. 
Chvíli byl evakuační stav záplav. Skoro jsme se stěhovali 
do tělocvičny. Jednou byla noc se třema přpadana a noč-
ní hrou. Na druhý přepad vstala jenom půlka tábora. Třetí 
byl nejlepší začali házet dýmovnice a chytili jsme jednoho 
Protěžáka. 
 R2

Zahajovačka 
Na zahajovačce jsme šli na skálu.Nejvíce se mi líbila hra- 
stavění příšerek. My jsme postavili nejmenší příšerku.Slo-
žila ser s choroše - tělo, oko-kaštanu, nohy - klacky.
 Anonym

Na táboře se mi  nejvíce líbily hry „Piráti“ a „Obchodníci“. 
Piráti byli o tom, že byly papírky s různými barvami a kaž-
dá etapková družinka měla jednu barvu lístečku a musela 
je vyměňovat.
 <???>

Obchodníci
Nakupovali jsme různé věci,jídlo, provazy, lana atd. Buďto 
legálně nebo ilegálně. Kontrolovali nás policajti(vedoucí). 
Když jsme měli nelegální zboží, museli jsme jim dát zboží 
a zaplatit pokutu(půl ceny). Ke konci zvedli ceny. Já jsem 
měl na konci hry 290 bodů.
 Orel

Masky
Měli jsme jsi vzít kari-
matky a dostali jsme 
sádrový obvaz. Nastříha- l i 
jsme ovaz a natřeli jsme 
si obličej Indulonou. Pak 
nám Dáda teda někomu udělala masku. A museli jsme le-
žet dokud se nám z obličeje neodlepila. Když se nám odle-
pila tak musely uschnout. Konec. 
 XXX

Návštěvák
Jupí už je ten den, na kteří lidi čekali. Je den D. Přijíždí ro-
diče. Ale musíme ještě počkat. Nejprve se musíme umýt, 
najíst. Douklízet maličkosti. A je nástup. Po něm přijíždí 
rodiče. My se s nima vítáme. Po tom je buřtguláš. Potom je 
etapová hra. Někdo odjíždí a někdo zůstává. Pak se hraje 
přehazka mezi úďama a rodiči. Pak se odjíždí . 
 XXLL 

Masky
Masky jsme dělali dva dny. 1 den jsme si je dělali. Návod: 
Potřebné věci: obvazová sádra, krém, vodu. 1) Namažeme 
si obličej krémem nejlépe indulonou. 2) Poté sádru namá-
číme a můžeme nanášet nejlépe 3-5 vrstev. 3) Počkáme 10-
20 minut, a máme masku. 2 den si je můžeme namalovat. 
 Bambule  

Nejlepší zážitek byl poslední táborák. A ten nejhorší byla 
pavoučí bojovka. A taky byli manévry hm trochu dobrý a 
taky trochu záhul. 
 Žirafka!

Hospoda
Byla sem v hospodě. Na táborový hospodě je dobrý že se 
tam všichni můžeme pobavit, zasmát, najíst se a vsázet 
se. Líbilo se mi že se tam platí né penězma ale korálkama. 
Vezmou se deky a přidělaj se na střechu jídelny a kuchyně. 
Vezmou se pochodně a zapálej se. Pak se přidělaj na stoli a 
může se vsázet. Když už nemáte peníze můžete žebrat (vě-
činou vám daj ňáký ty korálky). Můžete se i napít. Večerka 
a spát. Dobrou noc. Néé hlídky. Hm, nikomu se nechce. 
 Veška

Zajímavá moudra mladých indiánů
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Zahajovací výprava 3.10.2009
Sešli jsme se na Vršovickym nádraží. Pak jsme jeli vlakem. 
Když jsme došli do lesa hráli jsme hru: měli jsme udělat 
příšeru z jedním okem a pěti nohama a ocasem. Jenom z 
přírodních věcí. Pak jsme ještě hráli ňákou hru něco jako 
bomba, nálet a povodeň ale místo toho bylo: šípi, divoká 
řeka a nájezd, i když uďové to řekli asi jenom pětkrát. Šli 
jsme taky do ňákýho velkého kopce. A pak jsme se zase vrá-
tili na Vršovický nádraží. Konec. 
 Nikdo

Námořnický tábor
Námořnický tábor se mi opravdu moc líbil. Líbilo se mi, jak 
jsme na návštěváku vyráběli vory a hlavně, že jsme na nich 
mohli o poledňákách jezdit a hrát si na námořníky. Moc se 
mi líbila loď (paluba) na louce. 
Když byla noc s přepady (třemi), vzbudila jsem se na prv-
ní, ale druhý jsem zaspala. Při třetím přepadu jsem měla 
hlídku a na konci ní jsem musela dokonce hlídat i přepa-
dajícího. 
Při bojovce, kdy jsme měli zavázané oči a ten první nás vedl, 
jsem se nejvíc lekla, když nás uďové vystrašili zatroubením 
klaksonu škodovky. Také se mi při bojovce vyzula bota, ale 
naštěstí jsem ji i se zavřenýma očima našla a nazula. 
Nelíbily se mi manévry po etapkových skupinkách – raději 
bych byla, kdyby byly příště po družinkách.
 Bětka

Vojín Ryan

Náš milý generále
Ryan se zranil nenadále
potokem byl nesen
a potom i lesem
teď tu leží na cestě
postřelen i na vestě
silně nám tu krvácí
život se z něj vytrácí
v obličeji bledne
asi brzo zhebne
prosíme vás o milost
postavte tu nějaký most

Pokladovka
Pokladovka byla dobrá (lepší než ostatní). Zajímavý byl 
na ní závěr, protože jsme se (díky chybné zprávě) zdr-
želi, šli jsme k zřícenině hradu, kde byl poklad, docela 
pozdě, navíc jsme šli po takové úzké cestičce. Po pravé 
ruce strmý kopec, po levé sráz k řece. Byla docela tma a 
nebylo moc vidět. Když jsme došli k hradu, všichni jsme 
se svalili na zem a z každé skupiny šel jeden zástupce na 
hrad a ostatní zůstali dole. Menší leželi a přivírali oči, ně-
kteří dokonce poklimbávali. Pak přijel Mýval ve škodce 

a úplně nejmenší a zraněné odvezl do tábora. Ostatní s 
Delfínem šli do tábora pěšky. Postupně se Mýval a pak 
Perňa vracel se škodkou, až byli všichni v táboře. Byla to 
skvělá pokladovka.

Míček

Medvědi
 Hru medvědi měli tentokrát na starosti Žmlvové. 
Kdo by to nevěděl, tak hra spočívá v tom, že jsou dvojice 
a snaží se chytit co nejvíce medvědů (oba za 10 vteřin). 
Žmlvové se chovali dost podivně. Trol si sundal tričko, a 
po celém těle si napatlal borůvky a šíleně řval. Ufík zase 
vylezl na strom a tam si tak seděl a jen dělal brum, brum, 
brum…Fík byl strašně rychlej a občas taky vylezl na 
strom. Ale Fréďa se dal chytit v pohodě. Toho jen jeden 
tak lehce obejmul a druhý k němu pomaloučku přišel 
a dotkl se ho. Humr si tam mimochodem udělal něco s 
nohou.

Monkey

Táboráky
 Táboráky jsou vždycky na konci týdne, námi 
společně stráveného na táboře. Dali by se brát jako projev 
naší pospolnosti. Při táboráku se udílejí ceny ze soutěží 
a her v tom týdnu hraných. Zpívají se písničky a hrají se 
scénky, které si skupinky toho dne připravily. Na prvním 
táboráku se říká, co se smí, nesmí, co se bude dít, co jsou 
čí povinnosti atp. Na posledním se vyhlašuje etapka a 
všem se děkuju a všechny tyhle podobný kecy a žvásty. 
Táborák je také ale zdrojem mnoha úrazů…O tom by ale 
měli povídat jiní, než já…Ale o táborácích by se dalo 
uvažovat jako o nejkrásnějších večerech na táboře. Ale 
ono težko říct…každý nechť si posoudí sám.

Špunt

Poledňáky
 Jeden z nejlepších poledňáků bych nazvala 
honičkou. Kluci si usmyslili, že hodí Dárka do potoka. 
Zaútočili na ni ze všech stran. Vzpouzela se, ale marně. 
Chytili ji za ruce i za nohy, došli k potoku a hodili ji tam. 
Náměsíčník s Humrem mě najednou popadli a hodili mě 
tam taky. Potom byl zahájen útok na Mašli, ale nevyšel. 
Proto jsme všichni naskákali do vody, strkali se a stříkali 
na sebe. Potápění lidí v potoce se po této události stalo 
charakteristickým znakem povětšinu dalších poledňáků. 
Mezi další hozené lidi patřili Krtek a Kokosák i Máří, jen 
Delf nevyšel. Já jsem několikrát zdrhla, ale občas to ne-
vyšlo. Radši jsem se schovávala nebo tam šla dobrovolně.
     Nezmar

  Námořník
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ZTROSKOTÁNÍ (ŽMLVÍ 
TÁBOROVÁ TRAGÉDIE)

Vypravěč Fík
Letělo letadlo na Korsiku,
skončilo však již v Karibiku.
Nechtějte vědět jak se to stalo,
prostě se řízení porouchalo.

Nyní však vůkol vzduch temně 
sviští,
a kdosi v palubě strachy piští:
Ztroskotanec Citrus
„No to mě podrž, jémine,
brutální smrt nás nemine!“

Vypravěč Fík
Letadlo dopadlo na útesy,
a rozlomilo se na tři kusy.
Několik lidí to přežilo,
a z trosek ven se plazilo.

Ztroskotanec Dave
„Věru, jsou to strašná muka,
myslím, že mi chybí ruka!“

Ztroskotanec Kuře
„To nic, není to ti zpraví,
 mě však záda neopraví.“

Ztroskotanec Ufo
„Vy jste oba srabi, tedy,
 mě zas lezou střeva tady.“
Ztroskotanec Fréďa
„Držte huby, buďte zticha,
poslouchejte odborníka!“

Ztroskotanec Dave
„Kdo jsi,že chceš rozkazovat, 
své názory prosazovat?!“
Ztroskotanec Ufo
„Říkáš, že jsi odborník, 
vypadáš jak podvodník…“

Ztroskotanec Citrus
„Utište se, drazí moji,
vypadá to, že jsme v loji.
Nepodléhejte však panice,
neb támhle leží sklenice!“

Ztroskotanec Fréďa
„Nechci být jak strašpytel,
však nádoba je na pytel.
Potřebujem dřevo na vor,
jestli ne, no tak jsem magor!“

Ztroskotanec Citrus
„Raděj poslechni můj nápad,
jestli jej však budeš chápat.
Nikdo o nás nemá páru,
tak pošleme v lahvi zprávu.“

Ztroskotanec Dave
„Tož, nápad to není špatný,
jen aby byl něco platný.“
Ztroskotanec Kuře
„Píši: na ostrově čekáme, 
a o pomoc žádáme.“

Ztroskotanec Trol
„Tak už na to pojďme, 
do moře to hoďme.“
Vypravěč Fík
No tak jí tam hodili,
a pak dlouho čekali.

A tak tam furt seděli,
jako blbci čekali.
Ztroskotanec Ufo
„Myslím, že teď chcípneme,
jako psi tu zdechneme!“

Ztroskotanec Trol
„Já jsem blbec, já jsem debil!
Vždyť jsem to úplně zmrvil!
Všechno jsme to zpackali,
a zátku tam nedali!“

Konec
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DENÍK POSLEDNÍCH ŽMLVÍCH 
MANÉVRŮ – 21.7. – 23.7. 2009

21.7. 2009 – den první
10:36 – právě jsme dorazili do Zběsic. Na manévry jsme vyšli asi 
před 40 minutami ve složení: Delfín, Fík, UFO, Kuře, Dave, Ci-
trón, Trol a já (Fredkin). Pipka je nemocnej a možná se k nám 
připojí v průběhu. Cestou z Ratají jsme potkali Fíkovu etapovou 
skupinku. Naším dalším cílem jsou Bernartice a tam se nasní-
dáme.  
11:16 – za pařícího slunka dorážíme do Bernartic, kde se chys-
táme vykoupit místní obchody, za účelem snídaně. Jako první na 
řadě je pekařství, pak COOP, atd. Výsledkem jsou rohlíky s čers-
tvým máslem – mňam
11:20 – stěhujeme se z náměstí do stínu místního kostela. Máme 
plnou krabici rohlíku, máslo, noviny, pártíky atd. Delf dotelefo-
noval a tak se konečně vrháme na jídlo. 
12:06 – stále jsme u kostela, rohlíky byly super a teď čteme MF 
Dnes a luštíme křížovku.
12:23 – stále jsme v Bernarticích. Jíme meruňky 35Kč/1kg 
12:43 – konečně začínáme balit a za chvíli (snad) vyrazíme do 
Nepomuku.
13:24 – stavíme u kapličky sv. Rozálie nedaleko Borovan. Nabra-
li jsme vodu ze studánky, která má údajně léčivé účinky. Citrus se 
převlíká, zbytek koumá v mapě další trasu. 
13:40 – došli jsme do Nepomuku a u místního rybníka dávame 
pauzu. 
15:00 – odcházíme od rybníka, za velkých Trolových protestů. 
15:30 – docházíme do Neměnic, kde nám Dave s Trolem ukazují, 
ve které autobusové budce přespávali loni na manévrech. Dave s 
Trolem dělají shyby. 
15:50 – za časté degustace třešní jsme dorazili na horu Tábor, 
bereme si perníky a vyrážíme. 
16:30 – jsme v Písečné Smoleni a v místní hospodě čerpáme vodu 
a kupujeme 2 půllitrovky kofoly. K radosti místních dětí jsme vy-
táhli z rybníka nějaký míč. Místní kluci (Samuel(5) a Pepa(3)) 
nás přijali vřele a pobavení panovalo na obou stranách. 
16:45 – odcházíme a loučíme se s místní populací. 
17:36 – močící pauza, poté co jsme prošli mnoha campy. Na bře-
hu řeky jsme horskými cestičkami dorazili k rozcestí Pod dubo-
vým vrchem. Odtud je to k našemu dnešnímu cíli, Podolskému 
mostu, jenom 6,5 km. 
18:02 – cesta je složitá, vede nahoru a dolu, kopřivami a do ka-
menitých úbočí, pot z nás leje, komáři okusují....
19:06 – po procházce kopřivovým polem jsme nabrali vodu ze 
studánky a pokračovali. Cesta byla složitá a bodla mě vosa. Svi-
ně. Ufo má puchejř a stavíme, aby mu Delf mohl dát náplast. 
19:18 – narážíme na tábor skautek z Tábora, které nám poskytují 
sůl a trochu vody, po chvíli příjemného pokecu se vydáváme na 
další cestu. 
20:05 – dostáváme se konečně k dnešnímu cíli – Podolskému 
mostu, kolem se prohánějí auta a kamiony a my si dáváme tat-
ranky.
20:35 – prohlídli jsme si Podolský most a rozhodujeme se co dál
21:00 – přicházíme na pláž a shazujeme bágly. Za vydatného do-
provodu buzimušek zalektáme do občerstvení. Po vydatném 

posilnění se převlékáme do plavek a děláme ve Vltavě drsňáka. 
Voda je teploučká a příjemná pro naše znavené nohy. 
21:37 – našli jsme místo na noc, kousek od campu, kde jsme se 
koupali, všichni vděčně vytahujeme karimatky a vrháme se na 
přípravu večeře. Neděláme přístřešky, jen házíme na zem kari-
matky a těšíme se na večeři. 
21:47 – oheň už hoří
21:50 – Fík se ujímá večeře a začíná vše důkladně organizovat
21:57 – jdeme běhat do drsňáka, zavládá pesimismus
22:04 – Kuře se při běhání ztratil
22:06 – Kuře se našel
22:10 – po potrápeních našich už tak dost unavených chodidel 
se všichni hladově ptáme Delfa, kdy už bude večeře a dostává se 
nám odpovědi, že to jen tak nebude
22:30 – všichni dodělávají drsňáka, ale těstoviny stále nejsou ho-
tové!!!
22:39 – večeře je konečně hotová, bereme lžíce a vrháme se na 
ni!!! 
22:48 – večeře už není...
22:50 – důkladně hasíme oheň v ohništi 
22:55 – vytahujeme spacáky, pomalu uléháme
23:00 – dobrou noc!
22.7. 2009 – den druhý  
7:45 – budí nás zvuk Delfínova mobilu
8:00 – vysoukáváme se z vyhřátých spacáků a zjišťujeme hmyzí 
invazi. Naším dnešním cílem je 21 km vzdálený hrad Zvíkov, od 
kterého bychom rádi urazili alespoň dalších 10 km.
8:25 – drsňáci vyrážejí k Vltavě respektive Orlíku
8:55 – voda byla luxusní, nikde ani človíčka, žádnej hmyz a úžas-
ná voda...
9:00 – snídaně!!! chleby s apetitem
9:15 – snídaně mizí rychle... Teď sbalit a hurá na pochod
9:30 – odcházíme
10:46 – nasadili jsme ostré tempo a vyjma braní vody a čekání 
na UFA jsme téměř nezastavovali. Nyní se nacházíme u želez-
ničního mostu u Červené n. Vltavou. Někteří odvážlivci lezou po 
obří konstrukci, jiní si šetří své nohy. Zvláště UFO má problémy 
s puchejřem. Ke Zvíkovskému mostu nám zbývá už jen 14 km, 
mohli bychom tam být kolem půl třetí. 
10:55 – Delf, Dave a Fík zdržujou a UFO nadává na puchejře
11:00 – Dave, Delf a Fík stále zdržují na mostě a my ostatní na 
ně musíme čekat!!!
11:16 – ty zoufalci už půl hodiny blbnou na tom mostu a my tu 
musíme tvrdnout! 
11:21 – výše zmíněná hovada se konečně vrátila a tak můžeme 
vyrazit!
11:43 – picí a močící pauza
13:01 – po řadě menších přestávek dávame větší u rozcestí Hrej-
kovický potok
13:31 – krosením přes kopřivy jsme došli do vesničky Vůsí, čímž 
jsme si cestu zkrátili asi o 1,5 km. Jdeme pro vodu a odpočívá-
me. 
13:45 – sluníčko svítí, údajně 34°C
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15:13 – před chvílí jsme dorazili ke Zvíkovskému mostu a kousek 
odtamtud si dáváme dlouho očekávaný oběd – chleba s paštikou. 
Není toho však mnoho a tak vyrážíme do Zvíkovského podhradí. 
Cesta k mostu byla náročná, vedla kopřivami, trním  a byla fakt 
zoufalá...
17:38 – po zastávce na nákup ve Zvíkovském podhradí jsme vyšli 
na hrad Zvíkov. Šli jsme na prohlídku a teď tu zevlíme a odpočí-
váme. 
19:56 – poté co jsme si dali langoše opouštíme Zvíkov a vydá-
váme se po modré směrem k Orlíku. Tam si dáváme plavaníčko 
– osvěžující zážitek – a pak svižným tempem docházíme až do 
Kučeře. Kde nabíráme vodu. 
20:08 – nabíráme vodu a pozorujeme místní burany, jak hrajou 
fotbal. (nebo se o to aspoň pokoušejí) 
20:11 – vidláci kopli míč do místní nádrže a k mému velkému 
pobavení se hádaj jak ho vytáhnout...
20:13 – voda načerpána, můžeme vyrazit
21:02 – tak už jsme zakempili. rozděláváme oheň a plánujeme 
udělat yum-yumky s chlebem
21:19 – během čekání na večeři se rozhořela debata o minulosti 
naší družinky...
21:40 – večeře už je v nás, byla luxusní a fakt brutus pálivá. Ně-
kdo jde běhat, jiní jdou spát...
22:10 – všichni už mají hotového drsňáka (i s během) zalézají do 
spacáků a jdou spát
22:15 – dobrou noc!!!
23.7.2009 – den třetí
7:45 – budíček
8:10 – někteří se začínají soukat ze spacáku a dělat snídani. Dnes 
chceme dojít do tábora a to pře Milevsko a Sepekov. Trasa měří 
něco kolem 25 km a do tábora musíme vyrazit před osmou ve-
čer.
8:29 – už i Delf vylezl ze spacáku!
8:35 – snídaně už je hotová, takže defi nitivně vstává i zbytek
9:00 – dojedli jsem snídani a rozhodli jsme se dát si ještě 15 mi-
nut zevl a v půl vyrazit. 
9:15 – zevl končí, jdem se balit!
9:16 – zevling pokračuje 
9:25 – přeplováme s Delfem zbytek lidí, aby vstali 
9:45 – konečně máme sbaleno a odcházíme
10:11  jsme ve vesnici sv. Jan chystáme se vysomrovat vodu. 
Zatím nám na manévrech ani nekáplo a i dneska to vypadá na 
pěknej pařák. 
10:58 – posilněni meruňkami od hodné paní ze sv. Jana jsme do-
šli do Oseka, kde dáváme pauzuna pití. Rozhodujeme se jít spo-
lečně po modré a odcházíme. 
11:59 – dorazili jsme na rozcestí Hajda, dáváme pauzu na pití – 
do Milevska nám zbejvá už jen 2 km.
13:30 – stavíme kousek za Milevskem a dáváme oběd – housky 
a rohlíky s Vysočinou. Ty jsme nakoupili v Milevsku v Penny, kde 
jsme se stavili na polárkáč. (respektive 4 polárkáče)
14:09 – stále na tom samém místě. Jdeme se koupat. Voda je li-
bová a zevl úplně maximální. 
15:00 – balíme
15:07 – Trol, Dave a Citrus odcházejí na velkou...

15:15 – spokojený návrat záchoďáků = můžeme vyrazit
15:20 – odcházíme!!! směr Sepekov
16:00 – stavíme v Senekově, dáváme zmrzku a točenou Motolu s 
ledem. (pozn. autora: CITRUS DLUŽÍŠ MI 20Kč!!!) 
16:15 – sedíme na zahrádce a kecáme...
16:36 – dočepovali jsme vodu dali do ní tang a odcházímedo tá-
bora
17:39 – asi 5 km od Srlína se začalo zatahovat a vypadalo to na 
parádní bouřku. Zrovna, když začali padat 1. kapky tak se 1 hod-
ný pán slitoval a pozval nás do stodoly. Pomohli jsme mu uklidit 
a posadili se ke stolu. Odmítli jsme čaj i kávu a požádali jsme o 
karty. Ty jsme dostali. Obrázky byly jak z motokalendáře, akorát 
tam nebyly ani auta, ani motorky. Hrajeme POKR. Výkony jsou 
dost nesoustředěné a všichni nadšeně očekávají další kartu. 
18:43 – stále hrajeme. Už druhou hru. Jen UFO se zdržel hry a 
kreslí si cosi do svého bloku. 
19:08 – Kuře, Delf a já jsme to projeli a tak za sluníčka a blan-
kytné oblohy vyrážíme do tábora. Zakončení velice stylové. Pán 
nás ještě dovedl ke zkratce a my plni optimismu kráčíme vstříc 
Srlínu. 
19:59 – Přicházíme do tábora 1 minutu před limitem. Právě na 
večeři. Tímto se loučíme s manévry. Posledními. 

pod tímto vším podepsán 
                                                      Fredkin
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Anketa Tábor Srlín 2009
Otázky:
• 1.   Název tábora
• 2.   Nejlepší jídlo z lodní kuchyně…
• 3.   …a jeho protějšek
• 4.   Nejlepší táborová hra/zážitek
• 5.   Čeho bylo moc…
• 6.   …a čeho bylo málo
• 7.   Nejhorší hmyz + oblíbený způsob likvidace
• 8.   Plusy/mínusy tábořiště
• 9.   Hláška tábora
V závorce je uveden odpovídající, pouze u poslední otázky je v závorce autor hlášky.

Skříšerky
1.  Velká plavba Srlínem (Ferrari)
2.   Ovocné knedlíky (všechny), zelňačka (Ferrari), poridge (Vrtule)
3.   Poridge (všichni kromě Vrtule), chleba a med (Vrtule)
4.   Medvědi (Vrtule), vlajkovaná se šamany (Žirafa)  Nejlepší? (Anička) Aha, tak to ne…(Žirafa), lov prasat 
(všechny), slepota, sbírání šupin (Kája) 
5.   Poridge (Kája, Ferrari), lístečků na pokladovce (Žirafa), medvědů, nástupů (Vrtule)
6.   Zelňačky, času na ostatní (Kája), dnů na táboře (Vrtule), kakaa (Žirafa)
7.   Vosy (Kája)  To tě nenapadlo hovado… (Vrtule), komáři, buzzzzymušky (všechny), hubení plynem (Kája), 
benzínem (ostatní)  To je přece taky plyn, ne? (Kája)
8.   + je u potoka (Kája), - vosy, komáři (Ferrari), - pršelo, + slunce (Kája)
9.   Přepááád!!! (asi hlídka…), Brambory z Ameriky! (obsluha v knajpě), Mám antirepelenty!!! (tuším, že ně-
jaká scénka boraxové?)

Netopýři
1.   Plavba Srlín 2009 (Kocour)
2.   Noky s borůvkama (Alvis, Kocour)
3.   Poridge (Alvis), vaření z manévrů (Kocour) Co jste měli (Já) Spálila se nám kaše
4.   Táborák (Alvis), medvědi (Kocour)
5.   Komárů, vos, buzzzymušek (Alvis), vody, před manévrama (Kocour)
6.   Psů (Alvis)???
7.   Vosy (Kocour), komáři (Alvis) Ne, vosy, tebe nepíchli… (Kocour), Způsob odstranění? (Já), vypálit!!! (Ko-
cour)
8.   + latra na naší straně potoka, - daleko na dřevo (Kocour)
9.   Já bych chtěl, aby se tábor jmenoval ementál. Proč? Protože bagr! (úryvek ze scénky)

Opičky
1.   Telenovela Jakoželusk hašiš malaš (Nezmar) Né, to né! (Špunt)
2.   Knedlíky s borůvkama (Nezmar), čočkovka (Monkey, Mates), rohlíky, kašpárek (Špunt)
3.   Poridge (Nezmar), rizoto (Špunt), pórkovka (Mates)
4.   Zachraňte vojína Ryana (všici), medůzky (Nezmar), molitánky (Mates), lov prasat (Nezmar Monkey)  hád-
ka, Špunt zásadně proti…
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5.   Lidí (Špunt), CHMMČ (Mates, Špunt), prasat (Monkey) né, to tam nepiš!
6.   Dobrých jídel. Ne, dělám si legraci… (Nezmar), dobrejch scének (Špunt), klasických her, želviček a tak… 
(Špunt, Matýsek)
7.   Vosa (všechny), nejhorší je zaklepání s hrníčkem (Špunt), jehla/špejle (Monkey)
8.   – vosy (Monkey), + těžko zatopitelné (Špunt), - špatná voda (Matýsek), + dobrá voda (Špunt), +/- ??? 
skvělá cesta (Nezmar)
9.   To prostě, jdeš, jdeš a najednou kráva… (Špunt na výsadku), Ty záclony potřebují podojit (Míček), Mám kůl 
v noze, ve spodní noze (Špunt)

Chřestýši
1.   KEKEL (všichni) narážka n scénku
2.   Čočkovka ve 2 v noci po pokladovce (všichni), poridge po výsadku (všichni až na Brtňu)
3.   Poridge všeobecně (Brtník), vaření z manévrů bylo to takový… no zvláštní (Vykač), mě chutnalo všechno 
(Vejvar, Náměsíčník)
4.   Svačina (Vejvar), první žmlví scénka (všichni), Ryan (Náměsíčník a ostatní)
5.   Hmyzu, vos, etapkových skupinek (všichni)
6.   Házení do potoka, narozenin (Náměsíčník, Vejvar), letečáků (Vykač) No to snad ne (Brtník) Jako když není 
u nás! (Vykač), jídla v pokladu (Vejvar, Náměsíčník)
7.   Včely/vosy vypálení (všici), hovada utrhnout sosáček (Vejvar) komáři držet, dokud nepraskne (to taky 
Vejvar)
8.   – málem povodně (Brtník, Náměsíčník), +/- přepady (Brtník), už jsme tu byli = + lehké kopání/ - chce to 
něco nového (dohromady), blízko k doupěti mé babičky (Vykač)
9.   Svačina!!! Ajjiha ajjiha !!! /čti adžihá, adžihá/ (Mýval), 
Nemusíte běžet, ale běžte ryhle! (Vykač)

Žmlvové
1.   Žmlváci, drsňáci (všichni), Prosím jíst (UFO), Kájův protektorát (kdosi)
2.   Ovocné knedlíky (všichni), pórkovka (UFO), zelňačka (Kuře), vše (Dave, Kuře, Fík)
3.   Pomerančová marmeláda (Citron), tuňák (Dave), poridge (UFO), nic (zbytek)
4.   Saving Private Ryan (všichni), přepad my na Protěž, medvědi, výsadek, poker (leckdo)
5.   Vos, etapek, buzzzymušek (všeobecný názor)
6.   Jídla, spánku, oleje?, volného času, klasických her, sportu… (hlas davu)
7.   Vosy (všichni), štípání hlaviček hrníčky (UFO), plamenomet ze sirky a zapalovače (Fréďa), benzín (Dave, 
Trol)
8.   + hotové dřevo na stavebku, dobrá kuchyňě, postele, příroda vůkol, potok
      - vosy, hmyz, mostek, daleký les na dřevo (opět všeobecný názor)
9.   To je skoro, abych přemešlel nad tím, co dělám.
      Fíku, podej mi tu pilu, ať můžu uříznout tu větev, na který stojim. (obojí Trol) 
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Vojto-Bety-Kájovo Letní putování
Aneb

Eurotrip II
 Tato jedinečná myšlenka Eurotripu II se zrodila už začátkem zimy, když jsme si všichni přáli být v teplých 
krajích a slunit se u moře, zatímco zde v jinovatkou pokrytých Čechách jsme klepali kosu... Ale kam vyrazíme? 
Dlouho létala vzduchem slova jako Istanbul, Egypt apod. Po vystřízlivění u nás zdomácněla věta „objedem Sicílii“, 
nu, ale to se počítalo se čtyřčlennou posádkou, a tudíž i výhodnějším rozdělením nákladů. Tím čtvrtým měl být Ziki, 
ale když se prý o tom doma letmo zmínil... Zkrátka jsme zůstali tři a pokusy o naverbování dalšího odvážlivce kon-
čily vždy stejně, po horizontálním pohybu hlavy se tiše nesly vzduchem slova jako „nepustěj mě, je to nebezpečný, 
nezodpovědný,...“ Asi to byla  pravda a další z důvodů, proč konečně vyrazit.

- 10. 8. 2009 - Den příprav
Je  10:01. U Vojty v bytě se rozezvoní zvonek. Vojta jde otevřít. Přichází Kája. Usedá spolu s Vojtou k počítači 
a začínají plánovat letní puťák. Jediné co vědí je, že chtějí jet zítra do Itálie. „Nějako to dáme“ říká Kája a Vojta 
ukazuje na mapě Evropy okruh a přikládá komentář: „Střihnem to asi takhle tudy, to bude OK“. Pak Vojta volá 
Betyně a říká: „Ahoj, můžem se pro tebe za chvíli stavit? Jedem nakupovat“. Bety odpovídá: „Ses zbláznil! 
Musím se zkulturnit (Sprcha, fén, make-up, …) nejdříve za hodinu“…

- 11. 8. 2009 – úterý
Když okolo desáté přijíždí Vojta s Betynou do Trojické ke Kájovi, je auto už skoro úplně plné všemožným borde-
lem a tak nastává velké přebalení, komprimace oblečení a jídla. Po dvaceti minutách vyrážíme (úspěch). Ces-
tou se ještě stavíme u Koko-
sáka pro mapu Marmolády a 
pak se náš červený drak roz-
létá směrem na Rozvadov. V 
Rozvadově ještě tankujeme 
benzín a u vietnamské pro-
davačky šmelíme koruny za 
eura. Taky dáváme bábov-
ku od Bety (ó) a otvíráme 
výborné tortilly s omáčkou 
za ještě lepší cenu (20kč za 
1kg) a ani nám zatím neva-
dí, že jsou asi rok prošlé, pře-
sto si každý dává jen jednu. 
Po vzrušujícím obědě osed-
láme auto a vyrážíme. Ně-
mecké dálnice jsou prázdné 
a velmi rovné. Zanedlouho 
se dostáváme na maximální 
konstrukční rychlost, kterou 
po chvíli překonáváme, a tak 
vytváříme nový rychlostní re-
kord 182km/h. V autě to ani 
není znát, snad jen že se celé 
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klepe a vítr dovnitř fučí všemi skulinami. Jo a taky předjíždíme první PORSCHE. Hranice s Rakouskem skoro 
ani nevnímáme a tak přibližně v 18:00 přijíždíme do Krimmlu. Krimmelské vodopády prej patří k jedněm z nej-
větších v Evropě, což zjišťujeme, když po dokonale upravených chodníčkách pobíháme kolem té padající vodní 
masy. Než vyběhneme nahoru, tak se setmí (přeci jenom jsou ty vodopády vysoké 380m) a když dojdeme zpět 
dolů na parkoviště, tak je už tma. Na parkovišti vaříme večeři a kolem pořád chodí Rakušáci s lampijonama. Po 
mohutné polívce vyrážíme nočními Alpy vzhůru do Itálie. O tom, že jedem v horách nás neinformuje už ani tak 
zrak, jako neuvěřitelné stoupání a zatáčky. Za průjezd tunelem vyplácneme 10€ a řítíme se k italským hranicím. 
V Italském městečku Siesto zahneme na nenápadnou malou asfaltku, která by měla podle GPSky končit někde 
v lese, a tudíž ideální místo na spaní. Avšak co už GPSka neukázala, je brutální stoupání, které Vojta stěží vyjíž-
dí na jedničku a tak v jedné zatáčce, která by se jen taktak dala vytočit, parkujeme auto a uleháme do spacáku. 
Je 1:27 v noci a venku 
je hrozná zima. Dob-
rou noc.

- 12.8.2009 – středa
Ó jaké to zjištění, že 
spíme i s autem na 
vyhlídkové turistické 
značce kolem města. 
Možná proto se na 
nás ten děda v trakto-
ru, co nás vzbudil, tak 
divně díval. Ale teď už 
kupujeme v infocen-
tru mapu a vyrážíme 
na horu Prater, která 
má 2745 m. Avšak po 
chvíli chůze zjišťuje-
me, že jsme totálně 
vyčerpaný, a proto 
dáváme oběd. No to 
ten čas letí, můj de-
níčku. Poté vyrážíme 
odpočinkovým tempem dál po krásných bílých cestičkách - hore hore. Cesta ale ubíhá pomalu a tak přehodno-
cujeme cíl a vybíráme kopec vedle nás jako vrchol naší cesty. Jenže kopec je čím dál tím prudší, pěšina se ztrácí 
a my lezem už po čtyřech. Nakonec je však kopec zdolán, my jsme spokojeni, pak se ještě myjeme v korytě pro 
krávy a pelášíme si to dolu k autíčku. U auta ještě vaříme nějaký pokrm a pak vyjíždíme zas dál. Tentokrát k 
úpatí Marmolády, což je nejvyšší hora Dolomit. Cesta je absolutně pekelná, motor moc nestíhá a volant taky 
ne. Stoupání je často víc než 13° a zatáčky se nedají vybrat bez nadjetí. V jistý moment se cesta obrátí a my zase 
padáme dolů, takže nestíhají pro změnu brzdy. Pod kopcem dáváme přestávku. Čelisti brzd svítí jako červánky 
a o smradu ani nemluvím. Zanedlouho pokračujeme dál, ale pro pozdní čas ne daleko a vjíždíme někam na 
skládku a zároveň přírodní park (to ale zjišťujeme až ráno), kde unaveni usínáme.

- 13.8.2009 –čtvrtek
Kolem půl desáté se budíme a vyrážíme na parkoviště na úpatí Marmolády, které je vzdálené necelých 10km, 
avšak stoupaní po místních silničkách je zde nekonečné a prudké, (15° a mnohdy i víc), takže naše auto má co 
dělat a na odpočívadle v kopci dáváme přestávku na vychlazení motoru spolu ještě s dalšími auty. Chvíli před 
polednem dorážíme k Marmoládě. Vyhazujeme z kufru batoh, mikiny a vyrážíme vzhůru. Část cesty vede pod 
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lanovkou, což je dobré, protože máme prázdnou cestu od těch nemohoucích, co jsou na lanovce. Ale běda jak 
lanovka končí, je zde hrozně lidí, co si vše fotí. My proto urychleně pokračujeme dál, ale ani ne tak dál jako výš 
:). Nutno podotknout, že jdeme po ledovci, lidí ubývá a je už docela zima. Sem tam projde kolem nás skupinka 
horolezců s mačkami, cepíny, lany a vším možným. Občas upřou pohled na naše skromné nevybavení, zvláště 
na Bettyny tenisky a jdou dál. Také se objevují první trhliny, ale naštěstí jen malé. Bohužel čas je nemilosrdný 
a cesta přes sedýlko na vrchol vyžaduje aspoň nějaké vybavení, takže jsme nuceni kousek pod vrcholem se 
otočit a jít zpět. Cestou ještě kecáme s dvěma Čechy a vyměňujeme informace o putování v Itálii. Nakonec se 
vracíme zpět k autu. Začíná pršet a my vyrážíme směr Benátky. Když jsme asi 40km před Benátkami, je vlhkost 
vzduchu umocněná pršením taková, že se nám neustále mlží všechny skla v autě a my sami jsme úplně mokrý. 
V jednom dost ubohém lesíku táboříme. Pořád jsme absolutně mokrý, i když je venku kolem 25°C a už přestalo 
pršet. Pak stavíme stan, ale nemůžeme pořád usnout. Nakonec se zadaří. Ďábel je pryč!

- 14.8.2009 – pátek
Ráno vařím jako vždy s Kájou poridge, Bety vylezla ze stanu a zase jako vždy se ptá, co bude k snídani.  Po 
tomto smutném zjištění, odchází. Po výborné snídani vyjíždíme do Benátek, kde parkujeme v obrovském par-
kovišti, za které vyplivneme později 10€. Ulice Benátek nás doslova vtáhnou do sebe a tak různě procházíme 
město a sem tam děláme fotky. Když jsme kulturou nabaženi, odjíždíme se vykoupat do moře. Parkujem na 
skromném parkovišti u dědy, který zplna hrdla prohlašuje, že je to gratis, ale když zaparkujeme, tak nás stáhne 
o 5€ za osobu! Že to je prý poplatek za pláž, která je támhle a ukazuje do dáli. Nakonec ale pláž není špatná, 
dva černoši nás obslouží a uloží do lehátek. Vojta s Kájou dospávají únavu a Bety se vesele opaluje. Večer jdeme 
nakoupit dobré víno, pivo berem stejné jako jeden děda (znalec od pohledu) a taky obří meloun a hlavně balení 
10 zmrzlin za pouhé 2€. Jaké je ale naše zjištění, že se zmrzliny nedají skoro jíst, kvůli své chuti. Na noc opět 
stavíme stan, protože je zde hrozné množství komárů a jiné havěti (jo a Vojta přejel štíra). Svou mysl na ochra-
nu proti komárům trochu otupujeme vínkem a taky tím pivem, které je skutečně docela dobré.
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- 15.8.2009 – sobota
K snídani máme meloun (mňam, mňam). A pak vyjíždíme dále na jih. V 11 hodin je vedro už tak nesnesitelné, 
že se nedá nic dělat, a musíme se jít válet na pláž. Zde Betty také přestává mluvit. Vedro pomíjí až něco k 16ti 
hodinám a v tu dobu vyrážíme dál. Cestou se stavíme v Rimini na zmrzlinu.  Autem jsme projeli sice zákaz 

vjezdu a parkovat zde smí pouze s kartou, ale tohoto faktu si všímáme, až když žužláme zmrzliny. Naštěstí to 
nikdo neřeši,l a tak můžeme jet dál a to do republiky San Marino (zde si pozorný čtenář povšimne, že je to už 
pátý stát za naší cestu).V San Marinu se nám podaří krásně zaparkovat před místní hospodou a my vyrážíme 
do nočního města. Po velkolepé prohlídce si v restauraci dopřáváme pizzu. Kája se pak hádá s Bettynou, jestli 
dát nebo nedat díško. Kája je samozřejmě proti, a tak ho dává Betty ze svého. 

- 16.8.2009 – neděle
Do růžova vyspinkáni balíme spacáky a jedem směr Řím. Díky nadzvukové rychlosti a dokonalosti našich dvou 
řidičů přijíždíme v 17:00 do Říma a smykem parkujeme někde u fontány. Parking o víkendu gratis se hodí a my 
s chutí jdeme poznávat pamětihodnosti města Řím :). Běháme od kostela ke kostelu, od ruiny k ruině, vše peč-
livě fotíme (jak ti Japonci). Taky dokupujeme equipment k foťákům (supr stativ – zaručeně italskej). Nakonec 
jsme z toho tak zpocený, i když je půl druhý v noci, že se jdeme vykoupat do kašny. Bohužel nás pořád sleduje 
jeden gay, takže se nemůžeme koupat bez trenek.  Když jsme už sqvěle vykoupáni, vyrážíme z města. Na křižo-
vatce ještě dáváme závod s nějakým smartem, kterýho Vojta samozřejmě hned předjede a Kája ho pak mohutně 
vyhlásil. Bohužel ferárko na další křižovatce je trochu lepší, no ale hlavně jedem jinam, takže smůla. 
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- 17 .8.2009 – pondělí
Dnes nás čeká návštěva Florencie, ale ještě před tím se zastavujeme v Asissi, což je skvostné historické měs-
tečko, proslavené jako rodiště sv. Františka. Parkování jsme vyšmoulili v jedné serpentíně v místě, kde chybělo 
svodidlo. Poté jsme vyjeli po eskalátorech do historického centra. Město působí fakt nádherně, protože je celé 
postaveno z jednoho druhu světlého kamene. Za zmínku určitě stojí chrám bohyně Minervy, přestavěný na 
dnešní Santa Maria sopra Minerva a samozřejmě kostel svatého Františka a svaté Kláry s klášterem založeným 
1228 ve třech patrech nad sebou, kde jsou oba pohřbeni. Hledání zbytků středověkého hradu Rocca maggiore 
jsme po dvou neúspěšných pokusech v hrozném vedru vzdali. Na oběd (15:00) jsme už u jezera za Perudžií a 
večer dáváme zmrzlinu ve Florencii. Tak jako mnoho dalších turistů, i my obdivujeme sochu Davida,  původní 
budovu radnice a kvanta dalších památek. Na noc odjíždíme z města, ale máme potíže s hledáním místa na 
spaní, protože tu je jedna vesnice na druhé. Nakonec usínáme na jakési lesní cestě vedle něčí zahrady.

- 18.8.2009 –úterý
Za úsvitu už jsme čilí a na tu známou křivou věž se dívat vyrazili. Kola sviští o vozovku a zas brzdí na přestávku. 
Víno jak lusk zahlédli jsme a nechat ho na keři nemohli jsme. V Pise jsme zaparkovali docela daleko od centra, 
protože jsme neměli vůbec žádnou mapu. ale to nás neodradilo a cestou navíc koupil Vojta orginál brýle od 
Armaniho za 5€ a Bety brýle a lá moucha jen za 4. Nahoru na věž jsme nešli z důvodu přemrštěného vstupné-
ho a radši jsme sháněli bombu do vařiče. Zabralo to kolem 3-4hodin usilovného obtěžování místních občanů 
všemožnými dotazy na bombu a stejně jsme museli nakonec koupit v OBI celý set – vařič + bomba. Naštěstí 
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byl hodně levnej, a tak jsme si koupili ještě kilo zmrzliny a mlíko k tomu. Nyní se koupeme v moři a pozoruje-
me krásný západ slunce. Zanedlouho nás však vyhazuje chlapík, co se o pláž stará. U auta se kluci pouští do 
aromatickýho sýru, který jsme koupili k snídani. Během dne, kdy byl zavřenej v autě, stihl tak vygrádovat, že 
když jsme ho pojedli, smrad kolem nás se zhmotnil a vytvořil jakýsi odháněč lidí. Dokonce i Bety se nás zřekla 
a utekla asi o 100 metrů před nás. Večer začíná Bety s námi zase mluvit, takže je v autě sranda a cesta rychle 
ubíhá. Do hajan jdeme kousek od Portovenere .

- 19.8.2009 – středa
Po snídani vyjíždíme do města. Uličky jsou zde velmi úzké + Italové jezdí hodně rychle = akční jízda. Po chvíli 
ale už dojíždíme na samý cíp města, odkud jezdí trajekty na vedlejší ostrůvek. My si pořizujeme fotky, prohlíží-
me město a jedem do Genovy. Cestou zjišťujeme, že nemáme na GPSce mapové podklady do těchto končin, a 
tak jedem jen podle dopravního značení. V Genově je to trochu peklo, ale naštěstí jsme satanovi ujeli (na pláž). 
Zmíněná pláž je kamenitá, což by nevadilo, nebýt toho vedra, které nám zabraňovalo po rozpálených kame-
nech chodit. Když už jsme vysušený na kost, odjíždíme směr Lago di Como, což je obrovské jezero. Hned po 
příjezdu se jdeme do jezera vykoupat a opravdu nelitujeme. Voda je absolutně čistá a na svou horskou lokaci 
výborně teplá. Večer jsme zašli do místní hospůdky na dvě pivka (třetinky), které nás dost zmohly, takže když 
pak výčepní každému naúčtoval 7€, ani nám to tolik nevadilo. V pozdějších hodinách se odehrálo ještě pár 
zajímavých příběhů, ale o tom zde asi pomlčím. 
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- 20.8.2009 –čtvrtek
Než jsme se stačili probrat, Bety byla zpět z obchodu a přinesla nám snídani – přímo do spacáku. Jó tak to má 
být. Dáváme ještě jedno koupání a pak jedem do Švýcar. Ale ouha. Hned na hranicích začínají komplikace. Ně-
jak se celníkovi nelíbíme a tak musíme vysednout z auta a začíná důkladná prohlídka. Zatímco v rukavičkách 
prohledává útroby auta, druhý se nás vyptává na různé otázky a kontroluje občanky. Po necelé čtvrt hodině 
můžeme pokračovat dál. Jelikož nemáme dálniční zámku, tak jedem po okreskách a ty jsou opravdu strmé. 
Padá výškový rekord v autě – 2300 m.n.m. Když Kája hází pro svoje kecy Betynu do potoka, nějaký starý dědýs 
cosi říká a směje se pod fousy. (Myslím, že to bylo něco o tom, že mládí má zelenou). Z téhož potka vaříme oběd 
– bramborová kaše s tuňákama, zeleninou a našim oblíbeným steak kořením. Po dobrém obědě si to slintáme 
pomalu dál - teď už podle předpisů narozdíl od Itálie. Jenže stejně se na nás pověsí policie a po asi pětikilo-
metrovém pozorování nás se svou oktávkou předjedou a zastaví. Chtějí vidět snad všechny papíry, co u sebe 
máme - naštěstí je máme. Poté je ověřují přes telefon, také se nás vyptávají, kam přesně jedem a jestli chodíme 
do školy a kdy nám končí prázdniny... Pak nám ale popřejí šťastnou cestu a my jedem dál. Cestou se už radši 
moc nezdržujem a stavíme až ve Vadůzu – hlavní město Lichtenštejnska. Město vcelku pěkné, ale Bety už chce 
hrozně domů, a tak podléháme a jedem do Kostnice. To je poslední zastavení našeho výletu. Když jsme zapar-
kovali, Vojta vyprázdnil na Betynu jednu pet lahev s vodou, ale ani tímto význačným gestem ji nepřemluvil, 
aby se šla podívat do centra. Svítící prosklená věž katedrály katedrály byla dost dobrá, ale ještě lepší byl trajekt, 
kterým jsme i s autem upalovali přes Bodamské jezero. 

- 

-21.8.2009 – pátek
Ráno nás budí drobné mrholení, takže se snídaní moc neotálíme a za zvuku Bondů a poté Nightwish vyrážíme 
ku Praze. Celou cestu hustě prší, že bys ani Semíra nevyhnal na dálnici. Ale jak se Praha blíží, přestává pršet. 
A když u klubovny luxujeme auto, je už docela pěkně. Z klubovny jedem do Trojický vysadit Káju, pak Betynu 
v Modřanech a nakonec domů.
    Závěrem bych ještě podotkl, že jsme ujeli přes 3600km, procestovali 8 evropských států a to vše za 11 dní a 
přibližně 200€.
Sekec mazec a třeba zase za rok.
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8.8. sobota
Sešli jsme, Já, Lev a Kosťa v klubov-
ně v 19:00, abychom přebalili batohy 
a společně se vydali na autobus na 
Florenc. Při plánování tohoto srazu 
jsme však nevěděli, či zapomněli, 
že se u kluboven bude konat svatba 
Bobova bratra. Když jsme dorazili 
a pozdravili se s přáteli, byli jsme 
tak obdarováni sladkými i a slaný-
mi pamlsky, že jsme se vlastních 
zásob ani nedotkli. Po naplnění 
břich a shledání, že je již 20:00, 
jsme opustili klubovnu, kdy 
jsme za sebou zanechali nedo-
jedené talíře dobrot a odjeli na 
Florenc, která je mimochodem 
hezky opravená a tam jsme se 
nalodili do žlutého autobusu. 
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V něm jsme se snažili s většími či menšími úspěchy usnout. Promítali fi lmy: Prázdniny, Mr. Bean na prázdni-
nách, Pýchu a předsudek a nakonec Sny.

9.8.09 neděle
Probudili jsme se, když náš autobus se zpožděním zastavil v 06:30 v Košicích. Kvůli tomu nám ujel autobus do 
Vyšného  Německého (V poslední den puťáku zjišťujeme, že to bylo dobře ;-)) a další jel až 08:20 s tím rozdí-
lem, že jel jen do Nižného Německého. Protože jsme měli dost času, vydali jsme na obhlídku Košic. Když jsme 
přišli na hl. třídu, tak akorát přicházeli věřící na nedělní mši do kostela. My však zahnuli do parku, kde jsme se 
vyhřívali na sluníčku. Když se blížil odjezd, vydali jsme se zpět. Na nástupním ostrůvku nás naverboval soukro-
mý řidič podnikatel, který jel autem à la transit a vlastně kradl autobusákům pasažéry. 
Ten nás dovezl až do Užhorodu k nádraží a chtěl za to 20€. Hodně nám pomohl na hranicích a přidal i pár 
dobrých rad, ale hlavně doplnil svoji prázdnou nádrž levnou naftou, která stála kolem 6 UKH. (trochu přes 12 
Kč – 1/3 ceny na Slovensku) Vešlo se mu tam 75 litrů. Teď právě sedím na nádraží a čekám až Kosťa a Lev vy-
mění prachy. Vrátili se a vyměnili, dokonce i koupili cukr, který jsme zapomněli vzít z Prahy, ale pozor mají ho 
tu pouze vážený. Teď jdou koupit lístky, já tady znovu čekám. Vracejí se s nepořízenou. Je přestávka. Bufetíme 
u batohů a čekáme na 14:00, kdy přestávka končí. Vydáváme se k přepážce, kde zjišťujeme, že nejbližší vlak 
naším směrem jede až v 17:05. Zkoušíme tedy autobusové nádraží. Naštěstí jede v 15:24. Protože máme ještě 
čas, jdeme dokoupit zásoby, které nám chybí – chleby a věci na dnešní večeři. Nakupuji já a Lev. Chleby tady 
mají menší – kam se hrabou na Šumavu a k večeři jsme chtěli čočku, ale v celém krámě žádná není. Koupili 
jsme Pelmeně (místní tradiční jídlo), uvidíme jaký budou. Vrátili jsme se na autobusák, kde již 15 min. před 
odjezdem veselý řidič otevřel kufr od našeho busu, kam jsme složili naši batožinu. Cesta byla únavná. Trvala 
od 15:25 do 20:15, bylo to asi 200 km a spousta krát jsme stavěli v různých městech na místních autobusácích. 
Cestu jsme všichni většinou prospali, jen Lev pozoroval se zájmem místní autopark. Žigul jasně vede. Nového 
žigulíka tady koupíte v přepočtu za 90000 Kč. Přestože jsme měli lístek až do Rachivu, vystoupili jsme o vesnici 
dříve v Kostilievce, kde jsme se po poradě s místními vydali po žluté turistické značce! do kopce se stoupáním 
100%, na jednom rovnějším plácku jsme zakempili. K večeři byli zbytky z busu a stejně se ještě nesnědli. Je 
chladno, ale pěkně. 
Perník
 
11.8. úterý
Probudili jsme se okolo 7. hodiny a ani 
nám nebyla zima. Na stan svíti-
lo slunce, ale venku bylo trošku 
chladněji. Dali jsme si snídani a 
po 8. vyrazili na cestu. Celý den 
jsme šli po cestě pro náklaďáky, 
což bylo docela příjemné. Místy 
byly na cestě takové louže, které 
objížděli i náklaďáky. Perník si 
zkoušel umýt kanady, ale spíše 
je zabahnil a navíc mu do nich 
málem nateklo vrchem. Sledo-
vali jsme pobořený ostnatý plot, 
jehož část se mi zabodla do boty, 
ale to nemělo žádné následky. 
Cesta šla střídavě nahoru a dolů, 
ale žádné zabijácké kopce. Před 
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vrcholem Mezipotoky se k nám připojila žlutá, po které jsme pochodovali celý zbytek dne. Počasí nám přálo, 
ideální teplota a sem tam mráček. Před vrcholem Mika Mare jsme snědli jeden ukrajinský chléb s velkou porcí 
taveňáku a zbylým Herkulesem. I Perníkovi poctivě namazaný chleba docela chutnal. Pak jsme se vydali na vr-
chol Stoh (skutečně má tvar stohu), kde jsme se chtěli odpojit z hranice. Prošli jsme kolem odbočky k chatě po-
hraničníků, ale potkali jsme jen ukrajinské houbaře na místních Simsonech. Potkali jsme i nějaké turisty, třeba 
černoušky nebo malé děti (tak okolo 6) s plnými malými batohy, které ovšem vypadali přesně jako zmenšené 
krosny pro dospělé. Před Stohem nám dodala energii čokoláda, ale přímá cesta po hranici byla zapadaná stro-
my, tak jsme to po žluté obešly a na odbočce z druhé strany nechali batohy. Bylo zde více ostnáčů a uvláčená 
cesta a také cedule hlásající něco o ukrajinském hraničním pásmu. Vydali jsme se za ní po cestičce mezi borův-
kami. Asi v půlce cesty na nás ovšem volali zezdola dva pohraničníci, tak jsme se otočili. Dole už na nás čekali 
a říkali, že se tam nesmí a tisíc dalších věcí, kterým jsme ale moc nerozuměli. Vyžádali si pasy a hlásili nás do 
vysílačky. Chtěli i další dokumenty, povolení a imigrační kartu, ovšem nic z toho jsme neměli. Pak šli s námi k 
batohům a já musel opět ukazovat, že nemám žádné zbraně ani drogy. Když viděli obsah mého batohu, ptali se 
kudy jdeme a jakto, že jsme nepotkali kontrolu. Ukázali jsme jim to na mapě a oni nás poslali pryč z hraničního 
pásma, jak jsme chtěli. Nakonec to bylo tedy vítané zpestření a alespoň jsme viděli jejich maskáčové uniformy 
a zelené divné barety. Neměli ani samopaly, takže pohoda. Po kilometru jsme si dali svačinu (poloviční oběd) a 
po další hodině cesty lesem, necelé 3 hodiny před Černou Horou dle místního značení, jsme došli na kraj past-
vin, kde na nás čekalo tábořiště. Ohniště se závěsem, přichystaným dřevem na zátop a kládami na sezení nešlo 
odolat, a navíc již bylo skoro 7. Postavili jsme stan a na ohni uvařili výborné těstoviny s tuňákem a Kosťovým 
zbylým sýrem. Dále jsme udělali čaj a protože balík těstovin je pro tři hladové krky málo, došlo i na topinky. Asi 
v půl desáté přestaly cinkat krávy a okolo 10. už jsme usínali.
Lev
 
12.8.  středa
V noci pršelo, jen se lilo. Ráno v 07:08 přestalo a my rychle vylezli ven ze stanu, abychom se rychle zabalili a 
nasnídali. Poté, co jsme do sebe hodili muesli,začalo znova pršet. Museli jsme přenést celý stan pod rozložitý 
smrk, abychom ho mohli složit. Nandali jsme pláštěnky a vyrazili směr Pop Ivan Černohorský, alias Černá hora. 
Cestou pořád vydatně pršelo a i já jsem měl mokro v kanadách. Přes spoustu malých kopečků jsme došli až k 
chaloupce (ale nebyla to perníková chaloupka…), kde sídlila zajímavá společnost, my však nejdříve zamířili 
ke stavení, které trochu připomínalo zašlou útulňu, avšak zvědavé krávy v ní nadělali pěknou paseku. Bylo asi 
11:30. Chvíli jsme se rozhodovali, zda půjdeme dál i za deště, anebo najdeme lepší místo pro přečkání tohoto 
nečasu. Kosťa, ač největší zastánce „jít dál“, šel očíhnout nějaké lepší místo. Potkal se s místním domorodcem, 
který nám ukázal neobydlenou chalupu, v které jsme se usídlili. Byli jsme pozváni k nim do chalupy na čaj. My 
jsme se radši vybalili v chaloupce a přemýšleli co dál. Pán přišel znovu a řekl, ať jdeme dál, na čaj, osušit si věci, 
a tak jsme šli do druhé chaloupky, kde bylo krásně teploučko. Oheň hořel a nad ním čaj. Dali jsme se do řeči 
;-). Ten pán byl s manželkou a dcerkou už pět dní zde na návštěvě u babičky a dědečka (ale příbuzní to nebyli), 
byli z Kyjeva. Vysmál se nám, že Praha má jen 1 mil. obyvatel a že Kyjev 3 mil. a že Moskva má stejně obyvatel 
jako Česko. Jeho paní byla navíc těhotná. Skoro jsme osušili boty a přestalo pršet, a tak jsme opustili chaloup-
ku a šli jsme se najíst z vlastních zásob. Poté jsme odešli, obdarovali jsme děti z chaloupky bon-parama a sami 
jsme byli obdarováni radou jak na Černou horu. Cesta pro „blbé“ turisty byla vyznačena modrými plastovými 
(„blankytný celofán“) fáborky, až na vrchol úpatí stoupající k hoře. Cestou jsme potkali dvojici českých turistů. 
Na Černé hoře je rozpadlá bývalá polská observatoř z roku 1933. Celou jsme ji prolezli, dali čokoládu a jali se 
sestupovat směrem na Hoverlu, která je vzdálená asi 20 km. Věděli jsme, že tam již dnes nemáme šanci dojít, 
ale ukrojili jsme z této vzdálenosti asi 7 km a po hledání v mraku, který nás doprovázel už do Pop Ivana jsme 
hledali tábořiště. Našli jsme pěkné místo v jednom sedle. Protože ale nebylo na závětrné straně hledali jsme 
lepší, ale nenalezli jsme ho, avšak nalezli jsme zákopy a ostnatý drát z 1. sv. války. Nejprve jsme postavili stan, 
abych mohl v předsíňce, v závětří, začít vařit rýži s vepřovým. Těsně po postavení stanu, se strhnul prudký liják 
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doprovázený silným větrem. Lev s Kosťou začali dělat kamenný val, aby se stan tak neprohýbal, vše marné, byli 
zahnáni kroupami. Ve stanu jsme čekali na rýži. Doprovázení bubnováním, jsme se dosyta navečeřeli a ulehli. 
Již nepršelo a bylo bezvětří. Dopisuji deník a jdu spát. Dobrou.
Perník 

13.8. čtvrtek
Ráno jsme se probudili na našem krásném místě přímo na hřebeni. Vykoukáváme ven a zjišťujeme, že nás 
obklopuje bílá tma... Nicméně vyrážíme a po cestě vedoucí úbočím hřebenu dorážíme k jezeru Brebencul, kde 
narážíme na vstávající trojici Ukrajinců a jednoho samotáře, který dokonce i umí anglicky, a tak se dozvídáme, 
že to balí a že v tomhle počasí to nemá cenu... My to však rozhodně vzdát nemíníme, a tak šplháme od jezírka 
nahoru a jdeme po hřebeni. Ovšem na prvním vrcholu potkáváme grupu Čechů, kteří nás vítají otázkou: „Kde 
si myslíte, že jsme?“ udiveně na ně koukáme a oni nám vysvětlují, že dál cesta nevede a že musíme být jinde 
než chceme. Nakonec jsme byli na vrcholu Gutin- Tomnatik, který je opravdu mimo hlavní hřeben. Dáváme 
sváču, vracíme se zpět a opravdu za chvíli narážíme na československo - polský hraniční kámen. Zajásali jsme 
a vyrazili po stezce mlha nemlha, vítr nevítr. Jak si to tak razíme po hřebeni, najednou zjišťujeme, že stojíme 
na okraji srázu - což je evidentně chyba! Po konzultaci s mapou a obědě se vracíme zpět a díky šťastné zkratce 
narážíme na patník a odtud již jdeme vyloženě od patníku k patníku. Cestu nám neustále znepříjemňuje mor-
dor, který nás chvílemi i připravuje o rovnováhu. Navíc dochází i voda. Bohužel ukrajinské cedulky slibující 
vodu 100m blízko nás zklamaly a jediná voda je ve vzduchu a v našich botách. Překonáváme vrcholy Typkya 
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(1933 m.n.m.) a podobně vysoký Bras-
kul a poté se rozhodujeme sejít z hře-
benu a zakempovat. Po chvilce klesání 
narážíme na skupinu Ukrajinců, kteří 
nás vybízejí, že nám ukáží skvělé mís-
to k táboření. Následujeme je s mírným 
znepokojením, že jdeme níž a níž. Zato 
jsme viděli nádherný vodopád. Poté jsme 
se trhli a postavili stan na místě, které ne-
bylo ideální, ale vzhledem k našemu stavu 
vyhovující. Povečeřeli jsme bramborovou 
kašiu se salámem, česnekem a cibulí. A 
rádi půjdeme spát s přáním, aby se nám 
dnešní mordor vyhýbal. 
Kosťa

14.8. pátek
Okolo 7. jsme se probudili a na stan svítilo sluníčko. Byli jsme plni optimis-
mu, ale brzy přišly mraky. Před devátou jsme vyrazili a po nabrání vody byli v půl desáté 
na úpatí kopce. Cesta byla strmá a kluzká a jak jsme se potili, postupně jsme sundávali oblečení. Po půl 
hodině jsme byli v sedle, kde jsme včera scházeli dolů a pokračovali jsme hned do kopce. Před půl 11 jsme byli 
u cedulky 2003 a začali doufat, že by to již moha být stěna Hoverly – nejvyšší hory Ukrajiny. A skutečně, za 
chvilku jsme vystoupili do výšky 2061m a fotili se s Epochou u kříže, národní desky, vlajky a rozcestníku. I čes-
ká vlaječka tam byla. Viděli jsme zde i orla a místo na stan prakticky na vrcholu v mírném závětří. Začalo tam 
být opravdu hodně turistů, tak jsme zahájili sestup. Prošli jsme okolo pramene, posilnili se svačinou v podobě 
chleba s Matějem a po žluté, ale už bez patníků za stálého potkávání turistů pokračovali v sestupu až za první 
les, kde jsme okolo jedné poobědvali opět chleba s paštikou. Sestoupili jsme ještě níže až k prvním stavením a 
začali potkávat náklaďáky, terénní autobusy a další povozy. Pokračovali jsme podle řeky, dojedli dnešní čoko-
ládu a říkal jsem, že by nebylo špatné nějaký povoz stopnout. A hle, za chvilku za námi duněl červenobílý GAZ 
s korbou s lavičkami. Mávl jsem a už jsme nastupovali. Cesta nebyla dlouhá – asi čtvrt hodiny a nejelo se příliš 
rychle, ale o to byla větší zábava. V dírách a hrbolech jsme nadskakovali snad půl metru, občas i s lavicí a po 
odhrnutí závěsu jsme pozorovali nepříliš důvěryhodnou zpevněnou cestu, po které jsme jeli. Mosty stržené po-
vodněmi byly provizorně nahrazeny dřevěnými, vždy o kousek vedle a bahna bylo také nepočítaně. Projeli jsme 
kolem vstupní brány do parku a zastavili u prvního baráku, kam měl řidič namířeno. Poděkovali jsme, Perník 
dal řidiči 10 Hřiven, které se mu podařilo při bláznivé jízdě vylovit a vyrazili jsme směr Jasinja – nejvýchodnější 
rychlíková zastávka v bývalé ČSR. Procházeli jsme kolem spousty krámků – cca každých 200-300 m, které 
se postupně zvětšovali a hledali hospodu s jídlem. Pak jsme si v jednom dali sušenky a kvas – ňam. Potom se 
kolem nás prohnal blázen ve žlutém žigulu, který díry opravdu neřešil a projela Lada, kterou řídil malý kluk na 
klíně tatínka. Dorazili jsme na hlavní, kde se jezdilo celkem ostře a prošli kolem velkého Zila s několika tunami 
písku, který píchl zadní kolo. Na pomoc mu přijel další Zil a obklopeni diváky se snažili kolo vyměnit. Dále 
byla stržená krajnice – možná nějaký náklaďák nezatočil a pak jsme přišli do hospůdky, kde jsme si dali boršč, 
pelmeně a pivo desant. Dohromady nás to stálo 39 Hřiven (necelých 100 Kč) :-D. Mohlo být půl 8, a tak jsme 
popošli ještě kousek okolo trhovců a velkých krámů a vyrazili pod vlekem přes koleje na malý kopec. Nahoře 
byly dva vysílače, bouda, kaplička a les. Nejrovnější, přesto značně hrbolaté, místo bylo u boudy, tak jsme tam 
postavili našeho Boyarda. Počasí se umoudřilo, tak jsme nechali některé věci venku „na sušení“. Dole pod 
kopcem ze všech stran vesnice, ale nahoře byl až na jeden páreček, který vyrušil Perník v lesíčku, úplný klid. 
Dojedli jsme ještě chleba s Matějem a uložili se k spánku. Okolo desáté jsme vytvarováni podle hrbolů usnuli, a 
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přestože jsme dnes skoro celý den klesali (Jasinja je ve výšce jen 776 m. n. m.), spánek byl určitě zasloužený.
Lev

15.8. sobota
Čekali jsme po ránu sluníčko, ale nepřišlo, přišla bílá mlha, která se postupně zvedala, a když jsme v půl desátý 
vstali, dokonce jsme viděli i vesnici. Začalo nám kručet v břiše, a tak jsme se sbalili a sešli dolů do vesnice na sní-
dani. Koupili jsme v místním konzumu dva záviny a krabici hroznového Juřicu, což nám ale nestačilo a museli 
jsme si dokoupit placky a máslo a konečně jsme se zasytili. Museli jsme tam ještě jednou, abychom dokoupili 
zásoby, tím jsme získali dvě igelitky HUGO BOSS a začali jsme být IN a sušili jsme vlhké věci u místní cerekve, 
což naše zásoby ponožek již potřebovali. Když se naše žaludky znovu ozvaly, sbalili jsme se a vydali se na oběd 
do restaurace, kde jsme se s pomocí servírky vybrali. Teď očekáváme až přijde znova, abychom si objednali 
kafe a čokoládu. Nepřišla. Tak platíme a odcházíme. Předtím ještě všichni využíváme místní WC. Na trhu na-
kupujeme ovoce na cestu a chleba k ukrajinským Yum-yumkám, které budou dneska k večeři. Odcházíme po 
silnici směrem na Rachiv, tím směrem má být stará cerkev. Cestou nám radí děda na kole, že po silnici je to tak 
2 km. A má pravdu, narážíme na lávku, přes kterou máme jít. Pod lávkou si umýváme nohy, které to opravdu 
potřebovali. Kousek od nás místní bagrotraktory spolu s zilem čistily koryto řeky. Přesouváme se o kousek dál k 
cerkvi, kde dáváme hrušky a potkáváme ta skupinku českých cyklistů. Pak pokračujeme dál do pekelného kop-
ce. Celou dobu přemýšlíme, jak dělají ty vysoké kopy sena. Konečně jsme vylezli nahoru, kde dáváme vrcholové 
sušenky a kocháme se maleb-
nou krajinou. Pokračujeme 
po cestě směrem na Bliz-
nici, což je hora, na niž 
míříme. Cestou potká-
váme dva chlapce s 
motorovkou, kteří 
nám dobře radí 
jak k cíli. Na-
jednou proti 
nám jdou 
krávy a malý 
tak 6letý chlapec, 
který vedl krávy domů 
a mlátí je mikinou. Potká-
váme skupinu Čechů, kteří 
jdou z našeho směru, ale  trochu ji-
nou trasou. Procházíme Dragobradem, 
v němž vládne čilý stavební ruch. Za vesnicí 
se ukládáme ke spánku, nacpaní Yum-Yumkami, 
čteme Epochu a jdeme spát. 
Perník
 
16.7. neděle
Probudili jsme se do nádherného, slunečného rána, což nás skvěle naladilo na náš dnešní výstup na Svidovec. 
Po nabrání vody, snídani a zubech jsme začali stoupat od Drahobratu směrem k sedlu mezi vrcholy Stohy 
(1704m.n.m) a Bliznica (1881 m.n.m). Cestou se zcela nepokrytě chechtáme vodníku Kebuli, protože jeho 
mlha stačí tak na údolí pod námi. Na nás je prostě krátký... U jednoho z předvrcholů Bliznice necháváme 
batohy a bereme si jen jen pasy, H2O, foťák, stativ, mobily a bonbóny s veverkou, které jsme koupili včera v 
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Jasině a vyrážíme na Bliznici nalehko. Cestou obdivujeme výhledy všemi směry (hřeben svidovce, Hoverla +  
Pietroš, Drahobrat), skalní štíty a stádo ovcí. Okolo desáté hodiny dopolední jsme dorazili na nejvyšší vrchol 
Svidovecké poloniny Bliznici (1881 m.n.m). Fotíme se nejdříve před a poté i na železné konstrukci značící 
vrchol. Veverka nezklamala a lískooříšková příchuť je skvělá. Po cestě dolů řešíme, co vše Google nabízí oproti 
konkurenci. U batohů dáváme svačinku- chleba s máslem ze včera, což je lahoda. Poté se vydáváme po hřebeni 
Svidovce. Cestou naší pozornost upoutá množství vozidel všeho druhu a typu. Zvlášť u jezera pod vrcholem 
Unharhjska (1707) můžeme spatřit několik nivek, ze kterých duní ukrajinský popík. Když odpočíváme na vr-
cholu, vyškrábou se do příkrého svahu dvě nivy a řidič jedné z nich nám vysvětluje: „Je neděle, a tak Ukrajinci 
jezdí chlastat vodku do hor!!“ A to i s dětmi... Bavíme se s ním ještě o Praze a naší další cestě, scházíme z kopce 
a obědváme chléb s výborným sýrem. Studený vítr nás zvedá z trávy a my jdeme dál s nádhernými pohledy do 
údolí. Jdeme po vyježděné cestě, kterou vyjezdila terénní auta místních. Nejvíce nás dostává kamion značky Zil 
vozící ukrajinské turisty do hor. 
Ve chvíli, kdy jsme scházeli po kamenité cestě z kopce, nás dojely tři čtyřkolky, uhýbáme na stranu, ale první z 
nich zastavuje a ptá se ukrajinsky na cestu. Koukáme dost bezradně a zpod helmy se ozve: „Češi?“ Přikyvujeme 
a za chvíli už se velmi živě bavíme s dvojicí Čechů a jedním Ukrajincem z Čech, kterému říkali Vasil... Některé 
hlášky mluví za vše:
1. Houby domorodci! Češi! Tak ty nám asi cestu neporaděj! (nakonec jsme cestu věděli lépe než oni:) )
2. Poté, co zjistili naši trasu: „To musíte jít aspoň 5 tejdnů!“ My (po pravdě a se smíchem): „Ne, 5dní!“
3. „Vy máte nevýhodu, že nemůžete nosit holky na zádech jako my je  včera vozili.“
4. Jeden z čtyřkolkářů ukazuje polorozpadlou botu s odlepenou podrážkou: „A to my tu jezdíme a tyhle 
šílenci jdou pěšky!“
5. Na téma, jak se dostat z Ukrajiny, aniž by museli řídit: Vasil:„ Jede autovlak, přímák do Prahy“ - „Za 
kolik?“ - „To máš v ceně.“ - A v jaký, ty vole!“(výbuch smíchu)
6. Na otázku kolik mají ještě před sebou: Vasil: „15 km“ - „To abych si nachcal do nádrže!“

-hlášky jsou -jak je jasně patro- přepsány tak, jak zazněly!
Nakonec si s nimi dáváme naprosto luxusní vodku Nemiroff a loučíme se. Vysmátí z tohoto setkání a odhod-
lání nekoupit nic jiného než Nemiroff pokračujeme a hledáme pramen, ze kterého bychom doplnili tenčící se 
zásoby vody. Po chvilce cesty opravdu narážíme na potůček a za chvíli už stavíme stan. K večeři máme rýži se 
salámem, česnekem a dvěma cibulemi, které nám daly tak zabrat, že došlo i na slzičky. Zajídáme cibuli vever-
kou a zapíjíme posledním Becherem a jdeme spát. Samozřejmě nesměl chybět článek z Epochy - tentokrát o 
míčích.
Kosťa

17.8. pondělí
Ještě než jsme vstávali, cítil jsem nepříjemně těžký žaludek a že mi dnes nebude moc dobře. Ostatní probudilo 
sluníčko okolo sedmé a čekal nás dlouhý sestup do Lopuchova. Nemohl jsem skoro jíst, a tak jsem bez energie 
postupoval pomaleji a s častějšími pauzami. Potkali jsme několik bačů, pomohli s otočením motorky, která 
málem zavalila svého (podle stylu jízdy asi ne úplně střízlivého) majitele a pozorovali, jak se po suché cestě 
ztěžka šine SUV VW Tuareg s českou RZ – uvnitř byli ale samozřejmě Ukrajinci, kteří tvrdili, že to máme 8 km 
a muselo to být alespoň 15. Pak jsme dorazili k altánku, který byl okupován turisty z vyhlídkového náklaďáku 
v barvách národního parku, který zde u pramene zastavil. Jeho řidič nám potvrdil spotřebu „1 na 1 čili 100 na 
100“ a že jezdí na benzín 95 oktanů (po silnici prý jen za 50-60l/100km). „Super mašina!“ Když odjeli, dali 
jsme si zde svačinku. Pokračovali jsme a kolem druhé jsem stopl jiný vyhlídkový náklaďák, což bylo první auto, 
které dnes jelo dolů. Nabízel, že nás vezme až do Koločavi, ale nakonec jsme mu vysvětlili, že chceme opravdu 
jen do Lopuchova. Uvnitř seděla jen jedna bábuška vracející se z borůvek. Jak jsme se rozjeli, začala zpívat a 
vyprávět a že u ní musíme přespat. Cesta byla tedy opravdu veselá, navíc jsme ve výmolech tentokrát skutečně 
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nadskakovali i přes půl metru a dopady do sedaček byly tvrdé. Po více jak půl hodině jízdy v této s Matějskou 
neporovnatelné atrakci jsme byli na místě a bábuška křičela a ťukala na řidiče, ale ještě chvíli trvalo, než to v 
kabině přes řev motoru zaregistroval. Vystoupili jsme s vyklepanou duší a já šokem téměř vyléčen od žaludeč-
ních potíží. Pak nás bábuška skoro donutila jít do krámu a asi ve tři jsme byli u ní na zahrádce. Byla moc milá, 
vyprali jsme si všechny věci a i se stanem dali sušit. Bylo opravdu vedro, takže to šlo rychle. Pak jí volala dcera, 
která je vdána do ČR a chtěla mluvit se mnou česky. Ptala se, co děláme, jak se nám tu líbí atd. a byla hrozně 
nadšená – stejně jako bábuška. Začali jsme jíst sušenky, ale bábuška nás zatáhla na výbornou fazolovo-kopro-
vou polévku s chlebem, kterou mezitím uvařila. Poté nám dávala poctivé šťávičky z různých lesních plodů – bo-
růvky, brusinky, maliny, jahody,… které měli skvělou chuť a obrovskou energetickou hodnotu. Pak jsme sledo-
vali fi lm o Lopuchově, který jí věnovali fi lmaři, protože tam zpívá (měla DVD přehrávač) a prohlíželi fotky její 
rodiny a hor s vyčerpávajícím komentářem. Následoval odpočinek a k večeři ohřátá polévka, která by prý jinak 
zkysla. Ukazovala nám také ukrajinské a ruské Bible, které rozdává chudým. Říkala, že stále přijímá návštěvy, 
turisty a hosty a na oplátku, že máme děkovat Bohu, ona nic nepotřebuje. Vpodvečer jsme šli na procházku ke 
kostelu varováni, že za tmy tu byly nějaké rvačky s Poláky, ať se vrátíme za světla. Kostel byl nádherný, střechy 
zlaté, zdi bílo-modré a dveřmi byl vidět obrovský oltář se zlatem a ikonami a u každé lavice dvě precizně vyšité 
korouhve. Perníka zaujal také velký reproduktor nad dveřmi. Zpátky jsme to vzali po hlavní oklikou, potkali 
několik neosvětlených náklaďáků, vytuněných žigulů a spoustu motorek – vzadu svítil opravdu málokdo. Když 
jsme přišli, byla už skoro tma a sedmdesátiletá čilá bábuška nás už vyhlížela ve vrátkách. Ukládali jsme se ke 
spaní a kocourek se stále dobýval na koňský salám, tak jsme ho uklidili dovnitř. Když jsem pak zavíral stan, tak 
to bral jako hru a i přes plachtu mě sekl do malíčku až mi tekla krev, ale nic vážného. Na posekaném trávníčku 
se nám spalo krásně celou noc a bylo i teplo, takže jsme mohli dostatečně větrat.

Lev

18.8. úterý
S úderem 7 hodiny jsme se vzbudili zatímco bábuš-
ka už něco kuchtila v letní kuchyňce. Vylezli jsme 
ze stanu a jali se balit. Poté co jsme zabalili naše 
saky paky a stan, pozvala nás bábuška na snídani. 
Což byly tvarohové pelmeně s vajíčky. Bylo to straš-
ně mastné a dobré, kam se hrabe tradiční anglická 
snídaně. Zapíjeli jsme to malinovou šťávičkou. Když 
jsme se rozloučili a skoro odešli, napadlo nás ještě 
udělat společné foto. Protože chceme udělat bábušce 
radost, vzali jsme si od ní adresu, že jí fotku pošleme. 
Překvapivě je v azbuce a je to kalba až to pošleme, 
snad dojde. Opravdu odcházíme, je 08:15, kolem pily 
a po bývalém československém železničním náspu se 
dostáváme na hlavní ulici, která je v celém Lopucho-
vě krásně skoro výstavně vyasfaltovaná, ale čím více se 
blížíme ke kraji vesnice, tak z ní ten asfalt mizí. Ten-
to stav - spíše zpevněná cesta - trvá až do Úsť Čorné. 
Cestou míjíme rekreační areál, bývalé lázně, benzínku 
a pilu, kde ředitel má černé kalhoty a bílou košili – kýč. 
Když přicházíme do Čorné, vidíme rozcestník, který až 
moc připomíná ten český. A taky jo, o kus dál je infor-
mační tabule v jazyce ukrajinském a českém o stavu zna-
čení a historii okolí. Obnova značení je spolufi nancována 
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vládou ČR skrze organizaci Člověk v tísni. Tomuto domáckému zákoutí dominuje postava lesoruba vyvedeném 
ve stylu socialistického realismu s výškou 5 m. Odcházíme po žluté a modré značce směr Kolčava posilněni 
místními sušenkami. Jdeme po silnici nekonečnou vesnicí. Míjíme zaparkované Zily plné dřeva. Přepadáme 
si jak z fi lmů o divokém západě, tři cizáci jdou prostředkem hlavní třídy a místní je probodávají nepřátelskými 
pohledy, jen saloon chybí. A tak aspoň využíváme obchod, kde jsme koupili pravou ruskou zmrzlinu v naději, 
že zmírní  vedro, které nás sužovalo. Po téhle silnici jsme šli asi 2 h, už bylo po poledni, čím dál větší vedro a 
hlad. Protože nás pořád obklopovala vesnice, tak jsme přebrodili řeku, která nás doprovázela už od Úsť Čorné. 
Měli jsme chleba se salámem. A poté jsme si ve stínu dali asi na dvě hodinky šlofíčka. Lev konečně dopsal vče-
rejší zápis a asi 3x si musel jít ulevit, holt břicho si nedá poručit, nakonec jsme tam skončili všichni. Ke konci 
pauzy jsme vykonali SMS rituál a poslali všem domů info. Brodíme zpět a pokračujeme dál po silnici. Cestou 
potkáváme skupinku 4 Čechů – dvě holky a dva kluky, kteří šli stejným směrem. Necháváme je za sebou, mí-
jíme most přes řeku, přes který máme jít, ale my jdeme rovně. Po chvíli si naši chybu uvědomujeme a vracíme 
se. Češi nás už stihli předejít, ale odpočívají, a tak je znovu předcházíme. Cesta vede cestou necestou, takže se 
Lev musel přezout ze sandálků do pohor, a tak nás předešli znova. Posilněni čokoládou vychlazenou v kaluži, 
aby nebyla v kapalném stavu a provázeni hřměním, jsme se vydali dále po žluté. Cestou přišel vlahý letní deš-
tíček, my jsme však v obavě nandali bundy a pláštěnky a vydali se dál. Lev při vyndavaní bundy z batohu našel 
svůj ztracený Eon nožík. Z údolí byl slyšet tutající Zil a bučící krávy. Scházíme zpět na větší cestu (z které se 
žlutá odpojila), cestou vede částečně potok. Pořád stoupáme. Lev si znovu odskakuje. Přicházíme do krásného 
sedla, kde se rozhodneme utábořit. Během vaření čaje přichází osamocený Polák, který má v plánu přejít celé 
Karpaty až do Bratislavy, má na to 2 měsíce. Borec. Po čaji děláme těstoviny s omáčkou. Jsou dobré. A jdeme 
spát.
Perník

19.8. středa
Probudili jsme se snad do nejkrásnějšího rána za celý puťák. Sluníčko právě vylezlo nad hory a osvěcovalo Ko-
ločavu pod námi. U stanu se popásali dva koně. Asi ta krása nás donutila sbalit a nasnídat se neobvykle rychle. 
Ještě nabrat vodu a můžeme vyrazit do údolí. Cesta vede v serpentýnách až k prvním dřevěnkám, které, zalité 
sluncem, poskytují vskutku malebnou podívanou. To už ale přicházíme do vsi a podél potoka jdeme skrz ni. U 
obchůdku si na chvilku sedáme a dáváme sváču - chleba s kečupem a salámem. Zdravíme se s dvěma cca 30 le-
tými Poláky, kteří dostali podobný nápad jako my + si dávají ještě pivo. Bavíme se o cestě a o plánech. Loučíme 
se a my pokračujeme dále. Všímáme si, že většina lidí, ačkoli není neděle, je ve svátečním a  nepracuje. Záhada 
se vysvětluje, jen co dorazíme k místnímu kostelu, kde probíhá bohoslužba a před kostelem se koná trh. Do 
kostela jen tak nakouknem (vzhledem k našemu vzezření) a trh mineme téměř bez povšimnutí. Zato šipku k 
muzeu „Staré Seno“ následujeme bez váhání. A rozhodně nelitujeme. Vešli jsme do skanzenu plného dřevěnek, 
které jsou velmi podobné těm, které jsme viděli v horách. Mnohem více nás zaujalo kolejiště s restaurovanou 
soupravou lesních železnic, které zničila povodeň v roce 1998. Když se pokocháme, vyrážíme dál. Za nějaký 
čas narážíme na hospůdku, a protože se blíží poledne a slunce pálí, rozhodujeme se zaskočit na pivo. Uvnitř 
sedí trojice místních chlapů.  Bavíme se s nimi o českých horách, městech, pivu, vodce atd. atp. Jeden z nich je 
učitel dějepisu a stěžuje si na plat. Dáváme jim dva pohledy Prahy, platíme a místo drobných nazpět dostává-
me balík sušenek. Ty jíme již za pochodu, hledajíc nějaké místo, kde by nám i uvařili. Naděje nám svitla, když 
jsme dorazili k asfaltové silnici. Bohužel v žádné z hospod nevaří a tak pokračujeme dál. Míjíme pomník Ivana 
Olbrachta s nápisem: „I. Olbracht - klasik české literatury“ a to česky i ukrajinsky. Po 500 metrech narážíme 
na proslulou hospodu „Četnická stanice“. Před ní sedí parta Čechů, která nás vítá slovy: „65“ - Počítají Čechy, 
které potkali od pátku. Dáváme jim rady ohledně cesty, protože mají podobné plány jako my. Zkoušíme ještě 
jednu hospodu o 100m dále a nakonec se s nepořízenou vracíme dát si další pivo a 2 čipsy. Trochu nadáváme 
na cenu a nakonec obědváme knäckebroty s paštikou přímo pod sochou Olbrachta. Tím končíme naší exkurzi 
po Koločavě a snažíme se dostat do Mukačeva. Na křižovatce stopujeme a jeden Ukrajinec na nás něco křičí a 
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odjíždí o kus dál něco koupit. Doufáme, že se vrátí, když v tom na nás mává řidič minibusu značky Mercedes. 
Běžím k němu a rychle zjišťuji, že míří do Chustu, což je super varianta. Za chvilku už se vezeme a poslouchá-
me místní muziku. Cesta zabrala 1,5 hodiny a stála 45hrn. V Chustu nám jel bus do Mukačeva za 30 min. Ku-
pujeme chlazenou limonádu s infantilní etiketou a lístky. Cestu střídavě prospíme a v 18:00 jsme tam. Jdeme za 
město, u kláštera nabíráme vodu, prohlížíme si ho a poté stavíme stan v lese na kopci nad Mukačevem.
Kosťa

20.8. čtvrtek
Probudili jsme se v 7 otlačeni od tvrdé hrbolaté země a vstávat se nám moc nechtělo. Skrz koruny stromů dopa-
dali na stan první sluneční paprsky a dole bylo slyšet město. Po snídani jsme prošli zahradou kláštera, nabrali 
vodu a vyrazili podél řeky do centra. Zde jsme obdivovali starý kostelík a radnici a marně se snažili domluvit 
s jakýmsi Maďarem. Dále jsme šli hlavní třídou, kde většinu trhu tvořily školní potřeby. Zastavili jsme se na 

zmrzlině, stála 3,50 / 100g a po natočení nám byla zvážena. Tři míchané vyšli na 19 Hřiven (cca 45 Kč), ale 
byly nejvíc poctivé a dobré. Prošli jsme kolem hasičské stanice a dále drobnými oklikami až k hradu. Vstupné 
bylo 8 Hřiven za osobu, ale zato to byl nádherný velký hrad se spoustou expozic o historii hradu i celé Zakar-
patské oblasti. Na jednom z balkónů jsme posvačili zbylý šusťák s paštikou a po asi dvouhodinové důkladné 
prohlídce jsme vyrazili zpět do města hledat hospůdku na oběd. Došli jsme ale přímo k autobusovému nádraží, 
odkud jsme se okolo místa, kde jsme včera vystupovali, vraceli zpět do centra. Těsně za supermarketem byla 
sympatická zahrádka, ve které jsme se usadili a po chvilce luštění jídelního lístku jsme si s pomocí číšnice i 
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objednali. Já a Perník jsme dostali podobné výborné masové kapsy s vajíčkem a salámem, ale z Kosťovi pečínky 
se vyklubaly pečená játra. Na játra to bylo super, ale přesto ani nedojedl a běžel na záchod… (my jsme to za 
něj samozřejmě dojedli…). Každý posilněn dvěma Lvivskými pivy jsme marně sháněli paštiku v supermarke-
tu elektroniky, kde byla opravdu jen elektronika, a tak jsme šli na autobusák. Koupili jsme lístky do Jánoši a 
čekání ukrátili po náročnější domluvě pirožkami. V Maršrutce jsme všichni usnuli a po probuzení pozorovali 
starý traktůrek u silnice. Pak jsme zjistili, že jsme přejeli, ale řidič nám hned řekne, že nás zaveze těch 6 km 
zpátky. Ptá se, kam potřebujeme a vysadí nás u traktůrku… Po jeho důkladné prohlídce vstoupíme do vinárny. 
Pěkně zařízený klidný podnik s bohatou dekorací o výrobě vína a chládkem si nás okamžitě získá. Milý číšník 
se zeptá, o co se interesujeme, vysvětlíme mu, že chceme ochutnat a koupit víno a poručíme si suché. První je 
na řadě bílý ryzlink, ale je lepší než u nás. Postupně přinese další dvě bílá a dvě červená vína, která prokládá-
me skvělými preclíčky. Sladké už nechceme a poručíme si každý dvě lahve – bílé Čersagy a červené Oporto. 
Výběr byl dost těžký, neboť všechna vína byla výborná a navíc jim ani jeden z nás nerozumí, ale nakonec jsme 
s pomocí „kvalitních poznámek“ došli ke shodě. Číšník přinese 3 igelitky, každou s dvěma 1,5l PETkama a 
řekne si od každého o 60 Hřiven (necelých 150 Kč), s čímž jsme vzhledem ke kvalitě, množství a servisu více 
než spokojeni. Nakonec ještě na záchodě načepujeme vodu, která je prý „bez chuti“ a Perníkovi s Kosťou moc 
nechutná, ale snad je pitná. Celkově se tato zastávka v Jánoši – neboli Ivanovce, kterou nám doporučil průvod-
ce jako jedinečnou možnost ochutnat různá zdejší vína, více než vyplatila. Se značně ztěžklými batohy jsme se 
vydali za vesnici hledat místo na přespání. Asi kilometr za vesnicí jsme u benzínky odbočili doprava, přes pole 
směrem k lesu. Teplo, alkohol a těžké batohy nás ale zmáhají, a tak chvíli po šesté nacházíme relativně rovné 
místo na cestě asi 400m od hlavní silnice uprostřed polí. Postavíme stan a schováme se v jeho stínu. Okolo 
7. přijedou traktory a orají pole. Projíždí také povoz se senem tažený koněm. Začínáme vařit a přijde mladý 
policista v maskáčích se srandovní holí, podle Kosti řadící pákou ze Zilu. Vzájemně si moc nerozumíme, ale 
když mu vysvětlíme, že zítra zase odejdeme, rozloučí se a jde za traktoristy. Pak ještě dvakrát projde okolo, ale 
už se nezastavuje. Po večeři rychle zalézáme do stanu před dotírajícími komáry (jsme dnes ve výšce asi 100 m. 
n . m.), čteme Epochu a zapíjíme endiaron „pořádným douškem vodky“, jak pravil Kosťa. Je teplo a nefouká, 
takže kromě síťky vůbec nezapínáme stan a okolo 10. usínáme.
PS: V době psaní deníku bylo teprve půl desáté, ale byl jsem si jistý, že usneme a to se také potvrdilo.
Lev

21.8. pátek
Probudilo nás slunce. Venku bylo krásně a krásně se i spalo. Po snídani a sbalení se vracíme na cestu a dáváme 
se směrem k Berehovu. Napravo od silnice vede štěrková pěšina, která nás dovede až na okraj Berehova. Sa-
motným městem je to dlouhá štreka. Párkrát se poptáme na cestu k železnici. Cestou projdeme trhem a jsme 
na nádraží, kde Kosťa a Lev zjišťují, kdy jede vlak. Jede asi za hodinu, ale s přestupem. Bereme to. Cesta pro 
nás všechny vychází asi na 18 UKH pro všechny. Pohoda. Zatímco  čekáme na vlak, dějí se v kolejišti zajímavé 
věci. Přijíždí dlouhý nákladní vlak, kterému nejdříve odpojí posledních asi 20 prázdných vagónů, poté jede k 
výhybkám a tím blokuje přejezd a na zadní kolej odstaví zbytek. Nabere dva vagóny, které tam již stály a připojí 
zpět vagóny se dřevem. Cisterny tam nechá stát. Dřevo přesune na ještě zadnější kolej, kde ho nechá. Vrátí se 
pro cisterny a s nimi k těm 20ti vagónům. Tato operace mu trvala asi 30 minut. Byly to takové větší puzzle. Při-
jíždí náš vlak. Nastupujeme. Je super. Přirovnáváme ho k metru. Jen jede pomalu. Jsou tam „čisté“ záchody a 
tekoucí voda. Kupujeme si od babky pirožky s masem, to je naše svačinka. Občerstvení jak v EC. Vystupujeme 
v Baťevu, kde podle plánu budeme čekat asi 1 h a 15 min na přímý spoj do Užhorodu. Dáváme oběd - knoc-
kebroty s paštikou a uk. sýrem. Když dojíme, akorát přijíždí náš vlak. Nastupujeme a usazujeme se. Je docela 
volný. Klimbajíce dojíždíme až do Užhorodu. Jen s malou příhodou a to totálně ožralým UK, kterého ještě 
jeho kamarádi napájej tuplovanými panáky vodky. Vystupujeme a na nádraží si dáváme batohy do úschovny a 
vyrážíme do centra. Cestou nahlížíme do spousty kostelů. Našli jsme i jeden římskokatolický! až se dostáváme 
k hradu, za jeho expozici by se nemusel stydět žádný český hrad. Staré hudební nástroje, zbraně a vycpané 
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místní zvířectvo. Když odcházíme z hradu, zjišťujeme, že nám zbývá už jen 6 hřiven, takže musíme jít vyměnit. 
Dojdeme k tomu, že vyměníme 20€, část bude i na soukromé nákupy. Dáváme si místní Chod doh (hot dog) a 
shodujeme se, že na Míráku je lepší. Poté se u mostu dáváme Kvas a pirožky a vracíme se zpět na nádraží pro 
naše věci. Protože nemáme žádnou vodu, jdeme si jí opatřit na nádražní záchodky, ale když odcházíme s plný-
ma, místní zaměstnanec nám řekne, že není pitná. Odcházíme z nádraží. V plánu je vydat se po pravém břehu 
řeky a někde najít plac. Držíme se správného směru. V kavárně natáčíme pitnou vodu, ta nepitná mizí v kanále. 
A jdeme dál. Míjíme vršíček s kostelem. Co kdyby? Jdeme tam. Kolem kostela se rozkládá ohromný hřbitov a 
spousta toulavých psů. Já se unaven svezu na lavičku, celý den mě totiž bolí kotník, který jsem si zvrtnul na 
táboře. Lev a Kosťa se šli kouknout po nějakém místě na spaní. Po chvíli se vrací Lev s vynikající zprávou, že 
viděl zatopený lom, v kterém se koupe spousta místních. Je jasno. Konečně se vykoupeme. Chtěli jsme to už 
dávno. Párkrát jsme se museli zeptat na cestu a jsme tam. Voda je hluboká a teplá. A čistá! Plavou v ní ryby a 
vidíme si na nohy, když se v ní narovnáme. Užíváme si pocit smytého čtrnáctidenního potu. Odcházíme. Hle-
dáme tábořiště, které nalézáme na třetí terase. Je z ní dobrý výhled na lom a místní hospůdku, v které se paří. L 
a K jí šli obhlédnout hlavně kvůli záchodům. Právě se vracejí. Hospoda jim zavřela těsně před nosem, naštěstí 
záchody byly venku. Děláme yum-yumky. A jdeme spát, dobrou. 
Perník

22.8. sobota
V noci kolem našeho ležení prošly asi 2 skupinky lidí, ale na rozdíl od komárů si nás moc nevšímali, takže jsme 
se probudili v našich tradičních 7 hodin. Za chvilku jsme se již koupali v lomu osvětleném ranním sluncem. Po 
důkladné očistě vyrážíme se skvělou náladou vstříc poslednímu dni na Ukrajině. Vracíme se do centra Užhoro-
du a nakupujeme neuvěřitelné a mocné zásoby - vodku, Lvivské pivo, kvas, sušenky, čokoládu, je toho opravdu 
hodně. Docela se tou smějeme a smích nás nepřechází ani když zjišťujeme, že nám pěkně ztěžkly batohy. Ale 
kdo by to byl čekal, že? Během čekání u batohů se zbavuji i své kopějky na odhánění žebráků :).
Každému nám zbylo ještě pár drobných, které nemá smysl měnit (nehledě na změnu kurzu), a tak jdeme dát 
ještě svačinku k mostu. Pirožky s kvasem. Poté se snažíme sehnat taxi zn. Volha, bohužel žádné nejede ani po 
15 minutách, tak bereme Ladu Samaru 110 a míříme k hranicím. Za chvíli jsme u přechodu, fotíme se u impo-
zantní sochy ukrajinského vojáka a pak už směr hraniční přechod. (Připomínám, že nemáme 2. část imigrační 
karty a tudíž se můžeme těšit na komplikace). Ovšem hned první voják nám říká, že to je jen automobilový 
hraniční přechod, čemuž se Lev diví, protože když tu byl před třemi lety, tak prošel pěšky v pohodě. Nakonec 
nám nezbývá než přijmout nabídku pohotového Slováka, že nás převeze k pěšímu přechodu. Od něj se dozví-
dáme, že před dvěma lety zrušili pěší část přechodu kvůli cikánům, kteří převáželi hromadně cigarety. Vůbec je 
to zajímavá cesta. Řidič tvrdí např. že Hitler neměl vyhladit Židy, ale Cikány a nadává na situaci na Slovensku 
a na Maďary... Vysazuje nás na hraničním přechodu a odjíždí. První na řadě jsou Ukrajinci - kupodivu ani moc 
nechtějí vidět obsah batohů. Zato legrace začíná u pasové kontroly. Horko těžko vysvětlujeme, že jsme druhou 
část opravdu nedostali. V jednu chvíli dokonce vyhrožuje, že zavolá do Užhorodu a ověří si, jestli jsme ji oprav-
du nedostali. Když mu znovu a znovu opakujeme to samé, trochu si povzdechne a dá nám razítka. Následuje 2. 
kolo na slovenské straně. Rám a poté vtipná celnice, která mi nechce věřit, že nekouřím a když v mém batohu 
opravdu žádné cigarety nenachází, dochází na ostatní v podobném duchu... Nakonec si ještě přátelsky popoví-
dáme se Slovenským celníkem u pasové kontroly a jsme na Slovensku. Bez jediného úplatku!! Což ovšem není 
úplně výhra, protože netušíme nic víc, než že jsme jižně od Užhorodu. Protože s prázdnými žaludky se špatně 
přemýšlí, obědváme a rozhodujeme se jít směrem na západ po silnici a pokusit se něco stopnout. Z tabule 
zjišťujeme, že jsme ve Velkých Slemencích. Při průchodu vsí se nám snaží poradit nějaký klučina maďarsky, 
jenže mu nerozumíme opravdu ani jedno slovo. Jelikož nám nic nezastavuje, trmácíme se v poledním horku 
skrz Ruskou a Budince. už jsme pěkně utahaní, když tu nám zastavuje Slovák s Peugotem Partner a hází nás do 
Veĺkých Kapušan a z hlavy přidává i jízdní řád vlaků do Košic. Na nádraží ovšem zjišťujeme, že dnes žádný vlak 
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nejede, zato  že 5 minut pěšky je autobusák. Jdeme tam. Na celém, poměrně velkém, nádraží jsou dva autobusy 
a věřte nebo ne, jeden z nich jede za 10min do Košic. Podle pohledů místních vypadáme asi hodně zdrchaně. V 
16:45 dorážíme do Košic, řešíme vyúčtování, svačíme a prohlížíme fotky alespoň z displeje foťáku. Ve 20:00 již 
odjíždíme autobusem SA do Prahy, kam přijíždíme v 5:15. 
Kosťa 
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Operace Chessmaster 1943
Na konci října se družinka Žmlvů opět 
zúčastnila netradiční airsoftové akce, 
která navazovala na minulý velmi úspěš-
ný ročník. Sraz byl v pátek na Nádraží 
Braník. Celkem nás bylo 8. Já(Fredkin), 
Kuře, Fík, UFO, Trol a tři Protěžáci Prou-
žek, Márty a Šmoula. Po chvíli čekání do-
razil také George (vedoucí od Protěže) a a 
řekl nám, ať jdeme za ním. Sešli jsme k sil-
nici a tam už na nás čekal bílý tranzit. Na-
házeli jsme do něj batohy, nastoupili a jeli 
jsme. Po chvíli jízdy nás začal George po 
dvojicích vysazovat v malých vesničkách. 
Já jsem byl vyhozen s Fíkem ve vesnici Nová 
Ves pod Pleší nedaleko od Dobříše. Chcete 
vědět, jak dopadl příběh spojeneckých vý-
sadkářů, jež v roce 1942 zničili důležitou 
německou továrnu? Čtěte dál! 
 Už rok tady trčíme. Poschováváni po různých vesnicích a zapadákovech. Od té doby, co jsme my, čes-
koslovenští elitní vojáci, momentálně pod vlajkou Velké Británie, zničili německou továrnu na výrobu tajné 
zbraně, která mohla rozhodnout tuhle strašnou válku, nám nikdo nedal vědět. Spojenecké velitelství na nás asi 
úplně zapomnělo. Gestapo po nás ustavičně pátrá a my musíme jen doufat, že nás nikdo neudá. Až dnes se po 
dlouhém čekání zase něco děje. Pošťák nám doručil dopis s instrukcemi. Celá parta, jež společně prošla nej-
tvrdším výcvikem jak v Československu tak i na Britských ostrovech, se má zase sejít. V instrukcích stálo, že se 
máme co nejrychleji dostavit na místo, kde kdysi stála ta továrna, kterou jsme vyhodili do vzduchu. Tam na nás 
má čekat naše spojka. Nechápu proč zrovna tam, poslední dobou se to v té oblasti totiž skopčákama  jen hemží. 
No, co se dá dělat. Oblékáme si své maskáče a z úkrytů vytahujeme dlouho nepoužívané zbraně. Vyrážíme na 
cestu. Rozhodli jsme se vydat nejprve po silnici do Voznice. Dorazili jsme tam až za tmy, nicméně podařilo se 
nám najít žlutou turistickou značku, po které se vydáváme. Po 7 zdolaných kilometrech konečně dorážíme na 
palouk, v jehož středu jsou ještě zřetelně patrné ruiny bývalé tajné továrny. Vtom vidíme světlo. Jdeme k němu 
a doufáme, že to jsou naši. Naštěstí ano. Narazili jsme na 4 další členy z naší party. A taky na spojku, jež sem 
byla shozena s padákem z letadla Britských Královských vzdušných sil (RAF). Chybí nám už jen Trol a Márty. 
Zatím si rozdělujeme munici, dvě lékárny, dalekohled a rozkazy z našeho velitelství. Po chvíli dorážejí i posled-
ní dva členové. Tentokrát je naším úkolem zabít generála polního maršála Wernera Keitela. Je to velmi vlivný 
člověk, který pracuje v těžkém utajení a je jedním z nejužšího velení fašistů. „Bude to složité, ale my se nevzdá-
me!“ tvrdíme všichni svorně. Podle plánu A by se měl Keitel zdržovat u nedalekého Dolního rybníka. Tam 
máme dorazit a identifi kovat ho a popřípadě pokusit se ho odstranit. Vyrážíme. Jenže zrada. Mapy, které máme 
ještě z minulého roku, jsou zastaralé a mnoho polních cest vede poněkud jinudy, než jak jsou značeny. Naši 
situaci ještě zhoršuje, teď už velmi hustá tma. A tak k nedalekému rybníku dorážíme po dlouhém bloudění. 
Když jsme se k němu konečně dostali, sundáváme batohy a chystáme se na akci. Dobíjíme zbraně a vydáváme 
se vpřed. Na druhé straně rybníka svítí světlo. Tam se určitě bude německý generál ukrývat. Rozdělujeme se na 
dvojice a postupujeme. Bohužel jsme nebyli dost obratní a generálova početná ochranka nás zpozorovala. 
Padlo pár výstřelů z obou stran a pak se generál vypařil. Měl to dost jednoduché. Ve tmě nebylo vidět a tak jsme 
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ani netušili, kterým směrem se mohl vydat. Plán A selhal. Nepodařilo se nám generála odstranit ani identifi ko-
vat. Rozbíjíme stany a rozhodujeme se zde přespat. Na radu naší spojky, která má krycí jméno Kos, držíme 
hlídky. Moje hlídky byla ještě celkem klidná, ale jiní to štěstí neměli. Okolo šesté ráno jsme byli napadeni. Jen 
horko těžko se nám podařilo ubránit. Při této bitvě se nám podařilo získat klíčky od německého transportního 
auta značky Volkswagen. Došli jsme do nejbližší vesnice, kde jsme ho hravě našli. Nasedli jsme a začali probí-
rat plán B, který jsme obdrželi, pro případ že by plán A selhal. Byli jsme odvezeni do vesnice Chaloupky, odkud 
jsem měli obejít 6 míst, které nám měli pomoci se zabitím generála Keitela. Abychom všechno stihli, rozdělili 
jsme se do týmů. V prvním šli UFO s Fíkem, jež měli nejdelší trasu a na starost měli 2 místa. Jako další šli Trol, 
Proužek, Márty a Šmoula, jež měli stihnout taktéž 2 stanoviště a v 11:30 se měli srazit se mnou a Kuřetem. My 
jsme měli udělat jedno stanoviště a pak se připojit k Trolově skupině, abychom společně zvládli nejtěžší stano-
viště, které bylo oproti ostatním pohyblivé. Když jsme s Kuřetem dorazili na místo našeho prvního úkolu, nic 
jsme nenašli. Prohledali jsme tam všechno, ale prostě jsme nic nenašli. Zavolali jsme na helpline a tam nám 
operátor sdělil, že tam prostě nic není a že máme pokračovat podle svého plánu. Tak jsme pokračovali směr 
pojízdné stanoviště. A na to jsme čirou náhodou narazili. Když jsme se přesvědčili, že kolem hlídá velké množ-
ství vojáků, zalezli jsme do nedalekého houstníku a šli jsme zavolat Trolovi. Bylo totiž už po době, kdy jsme 
měli sraz. V telefonu nám Trol potvrdil, že by mohl přijít se svoji skupinou do půl hodiny. Nestalo se. Po 45 
minutách se situace stala ještě zoufalejší. Dva vojáci šli na obhlídku a spatřili nás. Okamžitě zahájili palbu. 
První dvě kulky jen tak proletěly kolem nás, ale třetí už našla svůj cíl. Kuře to schytal. Viděl jsem jak z něj stříká 
krev a neváhal jsem. Zvedl jsem se a začal utíkat pryč. Ačkoli jsem kličkoval a pokoušel jsem se palbu opětovat 
bylo jen otázkou času, kdy to do mě našijou. Pak jsem ucítil takové drobné bodnutí do zad a s výkřikem jsem se 
skácel na zem. Probral jsem se asi za dvacet minut. Ošetřil jsem se a šel jsem se podívat, kde je Kuře. Ležel na 
tom místě, kde jsem ho viděl naposledy. Naštěstí stále žil a tak jsem ho probral. Po chvíli odpočinku se v nás 
opět vzedmulo odhodlání zaútočit. Tentokrát jsme se dostali poměrně blízko pojízdnému velitelství, bílému 
tranzitu, ale náš útok byl odražen. Když jsme se vzpamatovali, uviděli jsme, jak se Němci chystají k odjezdu. 
Naskákali do auta a zavřeli za sebou dveře. „To je naše poslední šance!“, pomysleli jsme si. A rozhodli jsme se 
podniknout další, tentokrát rozhodující pokus. Bylo to všechno, nebo nic. Doběhli jsme pár metrů a začali to 
pálit do auta. Bohužel bylo pancéřované. Nicméně, dva Němci vyskočili z auta a začali se bránit. Řidič vyskočil 
a neozbrojen začal utíkat. Začala přestřelka. Skrývali jsme se za stromy a stříleli jak o život. Zepředu nás zasy-
pával ranami německý voják Kosťa a jeho parťák Perník nás začal obcházet, s tím že nám vpadne do zad. Stál 
jsem za stromem a věděl, že jestli se něco nestane, brzo nás dostanou. Vtom se Kosťa vyklonil zpoza stromu, za 
kterým se kryl, aby na mě mohl vypálit. Také jsem vykouknul, natáhnul a pečlivě zamířil. A vyplatilo se to. Kos-
ťa to dostal přímo doprostřed hrudníku a padnul. Už zbýval jen Perník. Byl pod naší neustálou palbou, ale ze-
jména díky dobrému krytí se mu dařilo unikat našim střelám. Pak ovšem udělal chybu. Zůstal jen malou chvi-
ličku odkrytý a Kuře toho bez váhání využil a našil to do něj. Dostali jsme je. Doběhli jsme k autu. Na místě pro 
spolujezdce ležely nějaké papíry. Vzali jsme je a šli se podívat po Trolovi. Našli jsme ho a zjistili jsme, že chyba 
nebyla tak úplně na jeho straně. Celou dobu jsme totiž s Kuřetem mysleli, že Němci stojí přímo na místě našeho 
plánovaného srazu, Ale nebylo tomu tak. Trola a jeho partu jsme našli, jak si pochutnávají na jídle, které na 
svém stanovišti vybojovali. Nudu zabíjeli děláním blbostí s balíčky instančního jídla americké armády, jež zís-
kali. Po chvilce hádání se o tom, kdo vezme odpadky, jsem se naštval, vzal jejich odpadky a s Kuřetem jsme 
odešli. Tím jsme je donutili, aby zvedli svá líná těla a taktéž vyrazili na místo srazu. Tam jsme měli být ve tři 
hodiny odpoledne. Já s Kuřetem jsme nasadili ostré tempo, ale přesto jsme na horu „Ve Vrchu“ dorazili se zpož-
děním větším jak jedna hodina. Trol, Šmoula, Márty a Proužek byli ještě daleko za námi a to i přesto, že jsme 
vyráželi ve stejný čas ze stejného místa. Na místě srazu naopak už byli UFO s Fíkem a taky naše spojka. UFO s 
Fíkem stihli oba své úkoly. Dobyli a vyplenili muniční sklad a také získali fotografi e a plánek nákladního nádra-
ží v Milíně. Podle dokumentů, které jsem s Kuřetem ukořistil, se právě tam od 17:00 do 19:00 měl zdržovat na 
inspekci generál Keitel. Tam jsme zamířili. Trolova skupina na místo srazu nedorazila, takže jsme jim museli jít 
naproti. Potkali jsme je až pod kopcem v malé vesničce Buk. Vyrazili jsme do Milína. Asi bychom to nestihli, 
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nebýt toho, že nás na místo převezli tranzitem. Věděli jsme, že pokud neuspějeme teď, bude náš úkol, zabít 
Keitela, už jen těžko splnitelný. Ovšem, hned první útok dopadl absolutním fi askem. Byli jsme krvavě odraženi. 
Téměř půl hodiny jsme si ošetřovali své rány a vymýšleli strategii dalšího postupu. Pak jsme se odhodlali k 
dalšímu útoku. Já, Fík, Kuře a UFO jsme šli po jedné straně hustými křovisky a zbytek (Trol, Šmoula, Proužek, 
Kos a Márty) se vydali po poli. Po dlouhém prodírání se nám podařilo obsadit silnici. Postupovali jsme po dlou-
hém mostě, očekávajíc co přijde. Byli jsme velmi opatrní. Přeci jenom už byla tma a nepřítel nás mohl kdykoli 
napadnout. A tak se také stalo. Najednou na nás začali nabíhat zezadu Němci. Já, Trol a Márty jsme přeskočili 
svodidla a skutáleli se po svahu dolů, pod most. Tam žádní nepřátelé nebyli. Prošli jsme pod mostem a otevřel 
se nám pohled na staré nádraží. Tady se měl odehrát klíčový boj. Došli jsme k malé budově a prohlídli jsme si 
jí. Nikdo tam nebyl. Pak jsme začali postupovat nástupištěm. Byli jsme tři a každý se vždy kryl za jedním slou-
pem. Vtom na nás zaútočili. Byli jen dva a stáli na druhém konci nádraží. Začali jsme nabíjet a střílet. Pálil jsem 
jednu kulku za druhou. Měl jsem pocit, že ta přestřelka trvá věčně. Ale nikdo zatím nebyl zraněn. Vtom tam 
začali nabíhat další lidé. Propukl strašlivý zmatek. Útočili na nás zepředu i ze strany. Neměli jsme šanci. Nej-
dříve jsem to schytal do nohy. Pak do druhé. Neudržel jsem se na nohou a spadl. Naštěstí ke mně přiběhl náš 
medik a ošetřil mi obě má zranění. Pak jsem uslyšel výstřel a víc si nepamatuji. Probral jsem se až když na ná-
draží ohlásili: „Za dvě minuty probíhá transport!“ Došlo mi, že máme posledních 120 sekund k provedení 
atentátu. Vtom jsem si všiml malé skupinky nedaleko ode mě. Naštěstí to byli naši. Trol, Kos, Proužek a Márty. 
Rozhodli jsme se, že vyčkáme u malé budovy na kraji nádraží. Skryli jsme se za ní, ale začali na nás nabíhat. 
První to schytal Kos. Trol s Proužkem začali lézt po žebříku nahoru, na střechu. Já jsem skočil za roh a lehl jsem 
si do trávy. Slyšel jsem, jak jen pár metrů ode mě probíhá zuřivý boj Proužka s Trolem proti německé přesile. 
Přikrčil jsem se a nahlédl jsem za roh. A podíval jsem se přímo do tváře Němce. Lekl jsem se a instinktivně jsem 
se zvedl a začal prchat od budovy. Říkal jsem si, že se skryji kousek od centra boje a pak se vrátím. Mé plány 
narušila dvojice jdoucí proti mně. Třikrát za sebou jsem namířil a vypálil. Trefa! Jednoho z těch lidí jsem se-
jmul. Ale neradoval jsem se dlouho. Hned vzápětí jsem dostal zásah, jež mě vyřadil z boje. Ležel jsem v trávě. 
Ten Němec, kterej mě dostal, si naštěstí myslel, že je po mně. Vtom jsem uslyšel voláni: „General ist tot, Gene-
ral ist tot!“ V překladu: „Generál je mrtev, generál je mrtev!“ Vtom mi to došlo. Ti dva Němci, jež jsem potkal, 
byl generál polní maršál Werner Keitel a jeho osobní stráž. Němci zaskočení zprávou o smrti jejich velitele za-
čali zmatkovat a vrhli se na ústup. Z posledních sil jsem zavolal na medika, aby mě přišel ošetřit. Naštěstí ne-
stál daleko a pomohl mi na nohy. Společně s ostatním jsme došli na místo, kde začínal náš útok. Tam čekali Fík, 
Kuře, UFO a Šmoula, kteří z důvodu zranění nemohli zasáhnout do boje. Spojka nám předala informace, jak 
se máme dostat zpět do Velké Británie. Podle nich jsme měli nasednout zde v Milíně na vlak jedoucí do Zdic. 
Lístek si kupovat nemusíme, průvodčí je náš člověk. Ze Zdic jsme se měli dostat na nádraží Praha-Vršovice. 
Odtamtud dojít na Čechovo náměstí, kde v č.p. 15 máme byt, který můžeme využívat. Domovnice nám dá klíče 
a nebude se na nic vyptávat. V sudou středu v měsíci přijde pošťák a předá nám zásilku, kterou obdržíme pod 
heslem „Skleněnka“ a pošťákovi musíme dát 300Kčs, které jsou zašité v koberci pod oknem. V zásilce bude 
lístek na vlak do polského města Štětín. Vystoupit však máme už v Casekowe, kde v dopoledních hodinách na 
pokladně číslo sedm máme zažádat o zpáteční lístek do Francie. Pokladní nám dá klíčky od skříňky, ve které 
najdeme další instrukce. Tento plán však zkrachoval už ve vlaku směr Zdice. Tam nám průvodčí řekla, že jedem 
jen do Rejkovic a že máme vyjít na horu Plešivec a dorazit ke Smaragdovému jezírku. Všichni jsme už byli vel-
mi unavení, ale nevzdali jsme to a s batohy jsme se za tmy vydrápali na Plešivec. Výhled stál za to. Nicméně 
času nebylo nazbyt, takže jen co jsme se pokochali pohledem na noční Brdy, tak jsme vyrazili směr Smaragdo-
vé jezírko. Tam jsme se sešli s jedním partyzánem, který nás nechal u sebe přespat a dal nám najíst. Po vydatné 
večeři jsme zalezli do stanů a šli spát. Ráno nás ten partyzán probudil, s tím že na nás útočí Němci. Vstali jsme 
a šli bránit své životy. Partyzán nám ještě řekl, že kdyby ho Němci zabili, tak máme jít po zelené na vrchol a 
odtamtud po červené až na místo kde kříží silnici, tam na nás bude čekat auto. Své životy jsme se nám sice 
ubránit podařilo, ale odvážný partyzán v boji padl. Už velmi unavení jsme se vydali na místo. Možná i proto 
jsme omylem šli po červené na druhou stranu, než jsme měli. Nakonec pro nás auto přijelo a my jsme odjeli do 
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Příbrami. Tam jsme navštívili mši a vydali se do Prahy. I přes technické problémy jsme tam nakonec dorazili. 
Byli jsme šťastní, že se nám opět povedlo splnit náš cíl a pomohli tak spojencům ve válce proti Němcům. Jen 
malou kaňkou na dobře provedené práci bylo, že se nám zatím nepodařilo dostat se zpět do Británie. Třeba 
příště.... 

poznámka autora: Tento text se zakládá na pravdě, jen malé detaily byly poupraveny. Děkujeme všem organi-
zátorům jak z oddílu Keya tak z Protěže. Pro zvědavce přidávám ještě pravidla hry:
Kdykoli se během Chessmasteru bude bojovat, budou platit následující pravidla:
Jsou dva druhy zranění při zásahu: 
Prvním je zásah do končetin horních i dolních a zadku; takový zásah není smrtící, ale rozhodně člověka oslabí. 
Proto se po zásahu do takového místa chovej (v rámci možností), jako kdybys měl zasaženou část těla opravdu 
zraněnou. Např. pokud dostaneš zásah do nohy, můžeš např. kulhat. Je to tzv. „lehké“ zranění. 
Druhým typem zásahu je zásah „smrtící“. Tedy zásah do hlavy, krku a trupu.
Každý tým má dva zdravotníky, kteří mohou ošetřovat lehká zranění. Ošetřovat budou pomocí pásky, kterou 
přilepí na zranění místo (jako) obvaz(u). Kdykoli je kdokoli ošetřen zdravotníkem, je jeho lehké zranění vylé-
čeno a on je celý provozuschopný.
Lehkých zranění je možné mít i více, ale člověk by se měl podle toho chovat.
Pokud je člověk smrtelně zasažen, je vyloučen z bitvy až do chvíle, kdy jeho družstvo nevyhraje či neprohraje , 
nebo se nevzdá. Pokud vyhraje, křísí se z něj všichni mrtví. Pokud prohraje, opět se křísí všichni mrtví, útok na 
to samé místo je možné provést až za 20 minut. Pokud se vzdá, postupuje se, jako kdyby prohrálo. 

Celá akce byla skvěle připravená a probíhala s manuálními kuličkovými zbraněmi.
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13.8.2009 čtvrtek
 Po mnohých změnách a dohadech jsme letos zvolili Rumunsko. Sestava byla do poslední chvíle nejas-
ná. Nakonec na svazích hory Petreanu právě odolává náporu buzimušek Šupina, Blecha, Krtek, Koko, Michal, 
Delfín, Šárka a Sup. Ale začněme od začátku.
 V šest byl sraz u Čížků, první přišla Šárka v půl sedmé. Postupně dorazily i Krtek s Blechou. Rozdělili 
jsme si jídlo, dali salát a vyrazili na Florenc. Tam se s námi přišla rozloučit Myška a dorazil Delfín ze Slo-
venska a Michal z večeře. Autobus tu z Ně- mecka byl v klidu a včas. Na pohodu jsme za zbytek 
banku koupili zmrzlinu a vrhli se na za- vazadlový prostor. Ten byl ale úplně plný. Řidič 
nám začal tvrdit, že má zapsané na listině pouze dva lidi, nás je ale samozřej-
mě 8! Nastává zuřivá hád- ka, při které řidič tajně a podvodně strčí 
Delfínův lístek ke mně do kapsy. Do hádky zapojujeme i fajn 
chlápka z kance- láře Eurolines na Florenci a česky 
mluvícího Rumuna. Nejprve to vypadá, 
že do- opravdy neodjedeme, pak 
s e ale ukáže, že v busu je 
m í s - ta dost, jen se za-
vazadly je maličko problém 
Řidič totiž zad- ní část busu oddělil 
záclonou, zabloko- val tak asi 10 sedaček, na 
které si uložil poklad z Německa, prý za 20.000 eur. 
Se slovy, že za všechno může pražský shit, narval bágly dolů 
a na záchod, posunul záclonu a pohodlně nás usadil do busu. Takže 
jsme vyjeli! Měli jsme fakt radost. Tro- chu jsme se obávali, že se bude v Brně 
situace opakovat, už bylo ale vše OK, takže jsme se mohli beze strachu položit do ne-
pohodlí a neklimatizované noci v busu. 

14.8.2009 pátek
 Jelikož jsme noc trávili cestovně, ráno jsme se tedy vzbudili na hranicích s Rumunskem, kde po nás 
chtěli pasy. Moc to ale nehrotili a poté, co se rumunský celník pobavil česky s Delfínem, aby ukázal, že oprav-
du umí, tak už ani zbylé pasažéry vidět nechtěl a jelo se dál. Kolem desáté jsme dorazili do Aradu, kde se celý 
autobus rozdělil do dvou a každý pokračoval jiným směrem. Ten druhý do Brašova a ten náš směrem na Devu. 
Autobus byl poměrně luxusní a tak jsme snídali či dále podřimovali. Přesně v 13.00, úplně na čas jsme byli vy-
klopeni v Devě. Nad autogara  se tyčil krásný hrad, ale jinak žádná sláva. Nicméně město se snaží a už tu roste 
druhá nová nádražní budova. Po včerejší zkušenosti jsme se rozhodli ověřit si naše zpáteční jízdenky, nicméně 
ouha, bohužel budník Eurolines tu byl zrušen, tak jen budem  doufat, že to dobře dopadne. Pánové se šli ještě 
podívat, kdy nám jede nějakej busík do Hategu, blíže k horám. Měli jsme štěstí, hned za půl hodinky. Nasád-
lili jsme se tam a pak zhruba tak opět půl hoďky čekali, než se bus doplní. Bylo tam brutální vedro, klimoška 
vyplá, pražící sluníčko, no prostě paráda. Z Hategu jsme ještě potřebovali nějaký taxík, který by nás dovezl 
ještě asi 40 km pod hory. Když jsme ale vystoupili, tak všude kolem chcípl pes. Na místním autogara  nestál 
ani jeden taxík, což nás šokovalo. Ale opět se na nás nakonec usmálo štěstí. Nakonec  jeden taxík přijel. Řídil 
ho usměvavý týpek a po kratší domluvě, kdy jsme trochu usmlouvali cenu, pak zavolal kámošovi a tradáááá do 
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hor. Dvě totálně nacpaný auta. Dovezli nás ale úplně tam, kam jsme chtěli a ještě se nabízeli, že tak do 10 km 
to krosnou po tý horský cestě. To už se nám ale nezdálo, takže díky a čau. Byly asi 4 hodiny, což nás velice mile 
překvapilo a tak jsme s chutí začali stoupat. A stoupalo se náramně. Široká cesta a příjemné serpentiny. Jen ty 
baťohy jsou trošku moc naducaný, ale už budou jen lehčí a lehčí. Počasí bylo docela přívětivé. Sice mraky, ale 
nakonec bez deště a ještě se začaly objevovat výhledy, paráda.   Po cestě bylo mnoho zajímavostí a zvláštností, 
jako třeba kraví noha v zatáčce. Šli jsme asi 3 hodiny až velecesta skončila u záhadného betonového tunelu do 
podzemí, který byl uzavřen úplně novou dřevěnou bránou. Jelikož dále už byla jen neprostupná buš a naděje na 
nějaké spací místo mizivá, zakempovali jsme tedy zde. Každý si tedy nalezl pohodlné rovné místečko a začali 
jsme rozbalovat 4 stany. Nu a čekalo nás překvapení. Kamenitá cesta jen trochu pokrytá hlínou nebyla zrovna 
ideální terén na zabodávání stanových kolíků. Po chvíli lopotní jsme se shodli, že pršet určitě nebude a tak jsme 
to trochu vzdali a třeba náš stan nebyl zrovna vyplý, ale spát se tam stejně bude náramně. Pak jsme se sešli na 
večeři, každý ještě co měl z Prahy a na závěr večera přišel hlavní bod programu, čtení. Bleška přivezla Dudáky 
a vlčí hlavy a hned první povídka stála zato. Poté ještě Šárka vybalila kostky a propadli jsme hazardu. Ale pak 
už jen vyčistit zuby, podívat se na výhledy a spát.  Dobrou noc.

15.8.2009 sobota
 Dneska jsme vstali po sedmé a obloha byla krásně modrá, nikde ani mráček. Posnídali jsme vločky se 
zeleným ananasem, který vypadal nebezpečně, ale byl moc dobrý. Po výživné snídani jsme zabalili a kolem 
deváté vyrazili. Cesta pokračovala pěšinou k potoku kolem kravských střev, ale velmi brzo se ztratila v nepře-

hledné, vlhké, pálivé a silně aromatické džungli všech možných polních květin, často tak vysokých, že jsme 
v nich málem nebyli vidět. Po prvotním prudkém kopci se objevila jakási pěšina, která však skončila u první 
polorozpadlé salaše, odkud jsme zase pokračovali džunglí. Naštěstí jsme se dostali na lesní cestu vyježděnou 
od dřevařských traktorů. Přes potok jsme se vydali do stráně a pokračovali stále proti proudu potoka, až jsme 
se nakonec s několika přestávkami na pití dostali k další salaši. Ta byla sice v lepším stavu než ta první, ale 
obydlená nebyla, a tak jsme pokračovali po louce směrem na hřeben. Na úpatí jsme nabrali plný stav vody, což 
jsme trochu nepříjemně pocítili v zádech, protože nás čekal poslední kopec na vrchol, který stále nepřicházel. 
Nakonec jsme ho přeci jenom dosáhli a ozbrojili se kameny proti nedaleko štěkajícímu ovčáckému psu, který 
však nás nakonec nepotkal. Přesunuli jsme se na vrchol Petreani (1893), kde jsme uspořádali hostinu sestá-
vající z chleba, zbytku sýra a pomazánkového másla. Chvilku jsme si i odpočinuli a protože už bylo docela 
zima, pokračovali jsme po hřebeni dál. Přes několik menších sedel a skalnatý vršek jsme přišli do sedla pod 
vrchol, kterým začíná nejvyšší hřeben pohoří. Protože jsme nedaleko pod sebou viděli vodu, rozhodli jsme se 
doplnit stav. V prvním prameni byla bahnitá louže a více odpadků než vody, ale druhý, trochu níže, byl docela 
obstojný. Měli jsme strach, že dál nepovede cesta a bude nás čekat prodírání se klečí, ale nakonec byla pěšina 
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hezky prošlápnutá. Na vrcholu jsme ochutnali kávové sušenky, jejichž chuť byla umocněna výtečnou náplní 
– alespoň podle pokynů výrobce. Chvilku jsme obdivovali malou dřevěnou věžičku, která označovala vrchol, 
a nemohli se shodnout na jejím účelu. Po vrcholové fotografi i jsme pokračovali v cestě, která vedla pěšinou v 
kosodřevině, místy připomínající spíše tunel vhodný pro lezení po čtyřech. Trošku jsme poničili karimatky, ale 
byli jsme odměněni nádhernými výhledy do překvapivě strmého liduprázdného údolí.  Po chvíli jsme objevili 
plantáž borůvek a všichni jsme odcházeli s úsměvem bonny bordeaux. Po delší chvíli jsme v 17.50 objevili trs 
uschlé kosodřeviny, což v nás vzbudilo neodolatelnou touhu rozdělat oheň a utábořit se u tohoto nekonečného 
zdroje dřeva, aby Pavel mohl bez obav plýtvat. Za chvíli byl tábor rozbit a po několika neúspěšných pokusech 
se povedlo zapálit kosodřevinu a uvařit rýži a po ní i čaj. Následovaly dvě vtipné povídky, kde jsme se dozvěděli, 
kterak schopná statná Chodská hraničářka při divokých přástkách vyházela ze dveří 16 mládenců a s úsměvem 
na rtech šli spát. Počasí se nakonec nevybralo – je mlha, ale třeba bude ráno azuro….

16.8.2009 neděle
 „Je ráno, vstávejte“ – všichni vylezli pomalu ze stanu a za chviličku se už sedělo u snídaně. Počasí se 
tak střídalo, sluníčko, mraky …… ale celkem příjemné. Po snídani se vyrazilo na vrchol Pietresany. Proběhlo 
další vrcholové foto a pokračovali jsme dál. Cestou bylo vidět krásné jezírko (bylo hrozně daleko), lákalo nás 
ke koupeli, ale jeho hloubka nás odradila... Také se hádal „kvíz“ – odlouplé mačkátko od čelovky. Když se hlad 
ozýval a my hledali místo pro to ho namazat, už jsme věděli, že koupání přeci bude – další jezero se po chvíli 
zase ukázalo. Lahve na vodu, ručník, plavky a šlo se! Seběhli jsme moc veliký kopec a šlo se na věc. Kluci jen 
tak lehce, holky tam rovnou skočily.  Ukázalo se i sluníčko, takže zima nebyla. Po koupeli jsme zase moc velký 
kopec vylezli a dali si dlouho očekávaný oběd. Pokračovalo se dál, samozřejmě až po příběhu (těšili jsme se 
na něj už od včerejška) o H Aničce Šimonové. Dost jsme odpoledne klesali, cestou jsme také potkali prvního 
živáčka, hned dva tedy – pásli stádo ovcí. Jeden měl na krku zavěšené rádio – velké – docela :-). To, co jsme 
sestoupali, to se poté zase vylezlo. Ale bylo příjemné počasí, tak se stoupalo pěkně. Zase se ozýval hlad a už se 
stejně všichni těšili (od minulého dne) na dnešní večeři – bylo to fakt dobrý – těstoviny, omáčka, sýr! Po večeři 
další příběh – Jetelec – a jdeme spát…. Jsem zvědavá, jaké bude zítra počasí.

17.8.2009 pondělí
 Dnes jsme se probudili slunečními paprsky, které nás příjemně šimraly skrz plachtu. Bohužel během 
snídaně se zatáhlo a celý den pak bylo spíš pod mrakem. Stany byly úplně mokrý a jelikož sluníčko opravdu 
zalezlo, museli jsme se zabalit ve 
formě slizáků. 
 Vyrazili jsme zdolávat další 
vrchy a vrcholy. Už dopoledne jsme 
potkali první stádo, samozřejmě 
hlídané několika (zhruba 10) čok-
ly. Vyzbrojeni šutry a pepřáky jsme 
prošli jámou lvovou bez sebemenší 
úhony. Měli jsme štěstí. Oběd se 
odehrával ve svahu, protože tam 
míň foukalo, zatímco stany a ka-
rimatky jsme nechali proschnout 
nahoře na planině. Najednou se 
na úbočí objevili další čoklové. Ne-
chali nás ale na pokoji. Po obědě 
jsme četli další úžasné příběhy – o 
zvířecí válce a o potrestání dudáka. 
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A zase jsme vyrazili vstříc novým dálkám. Občas jsme v dálce pozorovali stádo, někdy jsme zaslechli štěknutí. 
Viděli jsme i stáda krásných koní, jedno dopoledne, druhé vpodvečer. Po výtečných vyhlídkách a sušenkách 
jsme si brousili zuby na sedlo, kde by se dalo utábořit. Jenže jsme tam nebyli jediní. Bačové tam měli ohradu, 
v ní podzemnicový – igelitový stan, stádo a …. čokly. Původní nápad zkusit dojít pro mlíko nebo sýr se rychle 
rozplynul v hrůzném vrčení, štěkotu a pěně u huby jednoho obzvlášť pekelnýho zabijáka, jehož síla byla ještě 
umocněna trnovým obojkem. Ale zase jsme měli štěstí, prošli jsme sedlem a nic se nestalo. Vyšplhali jsme se 
na horu, odkud se nám stádo zdálo zas jen jako shluk bílých mikrotin. Krásný výhled, sráz dolů, vrcholové foto. 
Pak už jsme jen kousek popošli a zvolili si za dnešní tábořiště plácek nad sedlem. Nádhera – rovná zem s trá-
vou, rozhled široko daleko. Jenomže – nad vrchem nad námi se objevilo několik povědomých tvorů…..štěkot 
psa zněl, když jsem se smál. Za nimi stádo a dva bačové. Postavili jsme stany, Michal obstaral kameny a vyčká-
vali jsme. Čoklové se blížili, za chvíli byli u nás. Bačové hnali stádo přímo k nám. Nakonec z toho byl rozhovor 
asi na půl hodiny. Moc jsme nerozuměli a oni zdá se také ne, ale byla to velká legrace. Jeden z bačů sliboval, že 
v noci přijde za Aničkou do stanu a bude dupat jako medvěd, pak si se zájmem prohlížel Marušku, občas hodil 
hůl po psech, pak je pohladil…. zkrátka veselá kopa. Do toho začalo pršet, naštěstí ne nijak dlouho. Po rozlou-
čení s bači a stádem, jehož součástí bylo i malinkaté jehňátko, jsme se vrhli do přípravy večeře. Mňam, už nám 
pěkně vyhládlo. Během večeře – výtečné rýže se salámem, cibulkou, česnekem, provensálskými bylinkami a 
pozor, s olivami!, se sice opět ukázalo pět čoklů, ale řevem jsme je relativně snadno odehnali. Po jídle jsme si 
ještě uvařili výtečný čaj a už ve stanu si přečetli pověst o muzikantech. A pak už se šlo do hajan. Dobrou noc! 

18.8.2009 úterý
 Ráno se na nás usmívalo slunko. Hřejivé paprsky nás šimraly do rozespalých tváří. Již na nás  čekal ho-
tový poridge ke snídani, stačilo se jen vybatolit  ze stanů. Dnes byl poridge obzvláště dobrý, protože v něm byly 
sušené švestky a více sušeného mléka. Po sbalení našich pěti švestek jsme vyrazili vstříc novému dni, novým 
horám, novým svahům a novým výhledům. Na našem putování nás celou dobu provázelo slunko díky větru, 
který byl občas velmi silný, ale který kdykoliv přišel nějaký mrak, hned ho zase rychle odvál. Dopoledne jsme šli 
kolem salaše a tak jsme se těšili, že si koupíme sýr. Stádo bylo tou dobou pryč na pastvě a my doufali, že i hafani 
budou pryč se stádem. Jak jsme se začali přibližovat, rázný štěkot nás vyvedl z omylu. Od salaše na nás vyběhlo 
nejméně pět pejsanů. Rychle jsme zapomněli na sýr a raději se vydali svou cestou z pohoří T,sarcu do pohoří 
Godeanu. Na jednom ze svahů jsme si doplnili zásoby vody, dali bílou Studentskou pečeť, rozvedli debatu o 
čokoládách, bonbónech, jaké jsou nejlepší a jaké bychom slupli na posezení a pokračovali dál v putování. Oběd 
jsme měli již v pohoří Godeanu. Jako místo pro polední dýchánek jsme zvolili loučku u říčky. Voda lákala svým 
klokotem po kamenech a my jsme se ani nenechali dlouho přemlouvat. Nejprve hygiena, až pak oběd. Sluníčko 
svítilo, u říčky ani moc nefoukalo, a tak koupání bylo velice příjemné. No a po koupeli to chce dobré jídlo. Chle-
ba s paštikou tyto požadavky výborně splnil. Na dobré trávení nám ještě Helinka přečetla příběh z Dudáků a 
vlčích hlav. Pak už jsme museli vyrazit. Přebrodili jsme říčku na náš potřebný břeh a počali jsme stoupat. Stou-
pali jsme. Stoupali. A zase stoupali. Na jedné skalce před toužebným cílem jsme chtěli dát sušenky, ale nakonec 
musely počkat až na vrchol, neb jsme zjistili, že Michal se do stoupání rázně opřel a již je nahoře na hoře. Přeci 
nebudem dávat sušenky bez něj! Vítr k nám občas zvuky harmoniky. To nás Michal lákal lahodnými tóny vzhů-
ru. Asi se už také těšil na sušenky. V pět hodin odpoledne jsme všici stanuli na vrcholu Virful Godeani 2.229 
m.n.m.. Kromě toho, že tam strašlivě fučelo, tam byl i nádherný, úžasný a velkolepý kruhový výhled. Opravdu 
krása. Všude, kam oko dohlédlo, další hory a pohoří. Nikde ani živáčka. Nanejvýš v dáli salaš. Jen my uprostřed 
rozlehlých hor. Došlo i na dlouho očekávané sušenky. Tentokráte se stihla debata celkově o jídle a o tom, jestli 
je dost čočky na večeři. Padl i návrh, že pro dobro žaludku bychom mohli obětovat sušenky z posledního dne. 
Ten už bude z části v civilizaci a tam už se dá jídlo sehnat. Ovšem co když bude někdy ještě hůř, a tak se návrh 
zamítl. Noční ležení jsme si udělali hned na prvním místě pod horou, kam se vešly čtyři stany Hannah. Čočky 
k večeři bylo akorát a pro příjemný pocit jsme si ještě dali dezert ve formě bonusových polomáčených sušenek. 
Po krásně prožitém dni se ukládáme ke spánku. Ještě příběh na dobrou noc a sladké sny!
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19.8.2009 středa
 V noci přestal foukat vítr, pročež jsem se vzbudila horkem, po sundání jedné vrstvy už se spalo dobře. 
Ráno nás Sup vzbudil obvyklým „Vstávejte, snídaně! a ještě dodal “je krásný den“.  A opravdu nebe zcela vyme-
tené, sluníčko svítilo a po tradičním poridge tentokráte s broskvemi počalo balení. Než jsme s ním byli hotovi, 
ozvalo se odněkud halekání. A to už se k nám blížili „koňáci“, kteří měli dvě klisny s hříbaty a jednoho mladého 
hřebečka. Nechali se vyfotit a dali Supovi své adresy, aby jim tu fotku poslal. Pak už nic nebránilo, abychom 
vyrazili. Šlo se hladce až do místa, kde jsme odložili batohy a jen tak nalehko vyrazili na vrchol Gugu 2.290 
m.n.m.. Na něm dali bonus žužu bonbony, vrcholové foto a pak zase zpátky k batohům, kde jsme dali oběd – 
chleba se smetanitem (tav. sýr). Dopili jsme vodu a tak se vydal Sup s Michalem dolů pro vodu. V mezičase 
jsme si stačily udělat hromadně manikúru.
 Kousek jsme se vrátili, abychom přes pohoří Godeanu došli na Retezat. V dálce se objevily nějaké po-
stavy – že by první turisté?? Ukázalo se, že ano, protože nás zanedlouho dohnali. A byli to dokonce Češi!! 
Chvíli jsme podebatovali nad mapami a pak šli dál. Tedy oni. My dávali zrovna sůši – citronové zlaté oplatky a 
ten nejlepší z dudáckých příběhů: O strašlivém zaříkání.  Další cesta už nebyla dlouhá. V sedle jsme sledovali 
stádo, kde se prali berani a jedna ovce byla nesena bačou, neb nemohla chodit. Zamávali jsme Čechům kou-
pajícím se v plese a zakufrovali na plácku těsně pod vrcholem. K véče byla výtečná rýže s boloňskou omáčkou. 
Ňam! Pak ještě dáváme čajík a jedny dudáky, pozorujeme krásný západ slunce, čistíme zuby a někteří jdou 
spát, zatímco jiní hrají ještě partičku karet (s čelovkou). A při hvězdičkách už všichni spí…..

20.8.2009 čtvrtek
 Milý deníčku, to byl zas den. Já už se z toho asi zbláznim. Začalo to už ráno. Vzbudila jsem se a venku 
mlha jako prase, to byla síla. Tady na Chodsku, než se člověk dostane do školy, tak to trvá fakt dlouho, takže mi 
bylo jasný, že příjdu pozdě a Šrůta bude prudit. Vyrazila jsem z baráku v 9:10 a ujel mi bus. Vzala jsem to tedy 
pěšky, přes Micusu (2.162 m) a Galbeau (2.194 m). Dorazila jsem fakt pozdě, takže jsem dostala pozdní pří-
chod a navíc jsem si umazal svoji skoro úplně novou sukni. A pak mi ještě Říhová řekla, že jsem kráva a každou 
přestávku se pak bavila s Kubou, jako by nevěděla, že po něm koukám Já. Mně to ale nevadí, každej stejně ví, že 
kráva je Říhová a že Kubík bude můj. Trochu jsem si pak spravila chuť, protože jsem měla k svačině 2 čokolády. 
Kolem dvanáctý se udělalo hezky a já si řekla, že pudu na oběd do bufáče u Paltiny (2.149). (Kubík tam taky 
chodí). Cestou se to ale zase podělalo a já tam šla v mlze. Nejhorší bylo, že mi rodiče dali zas málo peněz, takže 
jsem si před Kubou mohla koupit jenom trapnej chleba s paštikou. To byl trapas. Teď  si o mě určitě myslí, že 
jsem nějaká socka, co nemá ani na teplej voběd. Nechápu, proč zrovna já musim mít ty nejnemožnější rodi-
če na světě. Asi uteču z domu. Ze školy jsem to vzala oklikou malej Retezat, protože Gábina řikala, že někde 
četla, že kalcium je dobrý na beďary. Trošku jsem tam ten vápenec voblízla tak snad už nebudu mít obličej jak 
struhadlo na brambory. Doma rodiče začali hned prudit, kde že jsem tak dlouho a co že prej hodlám dělat s tou 
mojí školou…… myslela jsem si, že se pominu. Večer jsem si ale aspoň trochu spravila chuť. Přišly totiž mý 4 
nejlepší kámošky: Verča, Julča, Zdenča a Hanča, udělaly jsme si táborák a k večeři skvělý testoviny s houbama, 
čaj a výborný kafíčko. Skvěle jsme si pokecaly. Teď už ale půjdu spát a budu myslet na Kubu. Zítra si vedle něho 
třeba sednu na obědě. Hlavně si ale musim vzít víc peněz.

21.8.2009 pátek – den nejdrsnější
 Ráno se probouzím o trochu dřív. O tuto radost se chci podělit s ostatními, za což sklidím spousty 
nevlídných slov z dívčích stanů.   Nakonec se všichni vyhrabou a po využití potůčku na geniálním tábořišti v 
údolí z jedné strany vápencovém a z druhé nevápencovém vyrážíme vstříc náročnému dni. Dnes totiž chceme 
nastoupat do Retezatu a přejít tři vysoké vrcholy až na výhodně položené tábořiště. 
 Cesta začíná stoupáním loučkou a pak pokračuje dlouhým traverzem poskytujícím krásné výhledy na 
skalnatý Retezat až na sedlo Plaiul Mic, kde hory začínají. Traverz doslova přebíháme a na sedle vychutná-
váme čokoládu a slunečné počasí. Potkáváme první turisty výleťáky, které v Retezatu očekáváme, neboť je to 
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velice navštěvované pohoří. Na traverzu dáváme žužu-sliz-zoubky. Ňam! Ze sedla začíná dlouhé převýšení 
600 m až na vrchol Cutura 2.457 m. Stoupání je velice dlouhé a Hora má 100 000 falešných vrcholů. Nakonec 
ho zdoláváme, za což jsme odměněni výhledy na super skály a jezera. Dáváme oběd, na který se těšíme už od 
začátku – rybičky. Pak dva dudáky a po lipo čočkách zas jdem dál. Cesta vede po pěkně ostrém hřebínku a 
poskytuje výhledy na obě strany v závislosti na převalujících se mracích. Celou dobu se před námi tyčí ostrá 
špice. Zabodává se do mraků a její konec není vidět. Občas laškovně vykoukne pekelně vysoko. Je to Papuša 
(2.508). Těsně pod ní se hřeben výrazně zužuje a přiostřuje. Cesta se drápe skalami a občas je třeba využít i 
ruce. Nekonečně a pekelně strmě stoupáme na ostrou špici kdesi v nebi nad námi. Po vysilujícím výkonu stojí-
me unaveni na nádherně ostrém vrcholu, užíváme sluníčka, mlhy i výhledů. Po bonusové čokoládě klesáme na 
sedlo, abychom si mohli vše zopakovat na sousední Peleagu (2.509). Na sedle se posilujeme věnečky do dvoji-
ce! Ňam převeliká! Stoupání je naštěstí výrazně snazší a kratší, takže lehce po šesté stojíme na poslední velké 
hoře dnešního náročného dne a zároveň na nejvyšší hoře Retezatu i našeho puťáku. Dole vidíme spousty stanů 
kolem jezera Bucura. Zatím jsme turisty nepotkali, takže nás stanové městečko dost překvapilo. Netuším, 
kde se všichni ti lidi přes den schovávali. Překonáme relativně dlouhé a nepříjemné klesání a najdeme místo 
na stan. Je tu kupodivu hodně Čechů. Byl jsem tu před sedmi lety a jediné, co se změnilo je, že ubylo dvě a půl 
kadibudky a přibylo sousty hromádek. Není se co divit, když tu zbyla jen jedna rozbitá budka bez dveří. Vaříme 
rejži a snažíme se nepostavit vařič na žádnou hromádku. Je to relativně obtížné.  Večeříme na karimatkách, ne 
kvůli vlhkosti…….. Unaveni, spokojeni a najedeni usínáme a necháváme si zdát o naleštěné záchodové míse s 
vyhřívaným prkýnkem.  Dobrou noc!

22.8.2009 sobota – den nejslunnější
 Dnešní ráno bylo neobvyklé. Předně jsme byli vzbuzeni až v 8 hodin. Představte si tu lábuž! A navíc 
Pavlík uvařil teplý čajík k poridgi. Byl sladký, dobrý a hlavně teplý. Poridge byl s tropickou směsí, která se vy-
značuje především barvami hýřícími ananasy a lahodnými banánky. Další ranní specialita se naskytla v podobě 
pohodlného odchodu. Nemuseli jsme balit věci ani stany, jen jsme doklady a to nejnutnější vmáčkli do dvou 
výletních batohů. Čekal nás totiž příjemný okružík a večer návrat do našeho tábořiště. S modrohou nad námi, 
sluníčkem v zádech a doprovázeni šploucháním jezera jsme vyrazili směrem na V. Judele (2398  m.n.m.)  Šlo se 
nám krásně. Batohy si střídali silní hoši a nám nic nebránilo v ladném pohybu vpřed. Nejdříve jsme se vyšplhali 
na sedlo, odkud byl vrchol už jen půl hoďky. Nemuseli jsme tam, protože naše cesta pokračuje potom ze sedla 
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na druhou stranu, ale nedalo nám to a dobře jsme udělali. Drsnějším terénem, téměř na žabku či sokolíka, jsme 
úspěšně dorazili na špici. Zde započala naše celodenní debata o různých kulinářských pokrmech. Debata to 
byla náruživá, plná humoru, zajímavostí a hlavně jistojistě výborných chutí. Nakonec jsme zjistili, že připravit 
některé pokrmy je posilovací akce. Nechte si někdy vyprávět od Blešky postup na tažený štrůdl!
 Po Judele jsme začali sklesávat k jezeru Zunoaga, nejhlubším to rumunskému jezeru (29 m). U jeze-
ra přišel čas na oběd, tentokrát chlebík se smetanitem, a po té samozřejmě pohádka, opět dost neskutečná. 
Chvíli jsme ještě pozorovali pulce v jezeře a pak se zvedli na cestu dál. Hned kousek od nás jsme minuli nově 
vypadající cabanu (chatu) a vedle pět báječných oslíků. Nechali se i hladit. Krásné počasí nás doprovázelo i na 
dalším klesání, tentokrát až k řece do doliny. Po cestě nás zdržovaly borůvky, kterým se prostě nedalo odolat. 
Rostly tu v lánech a vyloženě Ti překážely v cestě. Těžko, přetěžko se nám odtrhávalo. Nakonec se kolem nás 
začal objevovat les. Krásný, čistý, svěže zelený les. No považte, naposledy jsme něco takového viděli před osmi 
dny! Všem se nám tu líbilo. Cítili jsme se tu tak nějak doma, holt české lesy se nezapřou. Říčka byla průzračná a 
hned u ní padl tang a zlaté oplatky, smetanové. Nu a odtud nás čekalo 500 metrové stoupání vzhůru. Nakonec 
se to docela rozkouskovalo, protože se opět objevily neodolatelné lány obřích borůvek. Ani nevíme pomalu jak, 
vyloupli jsme se na kouzelné planině s báječným výhledem. Všichni jsme ztichli a jen se koukali. Co bylo také 
báječné, že ať jsme se otočili jak chtěli, po všech hřebenech jsme nedávno šli. Tohle místo se nám tak zalíbilo, 
že jsme dali ovocnou čočku a hlavně další pohádku, tentokrát o ptáčku štěstí. Kolem 6-té jsme se odebrali na fi -
nishovou cestu domů. Nejdříve ještě mírně stoupající traverz, potom malé stoupání, pak klesání k jezeru Anna, 
kde jsme se nezapomněly s Bleškou vyfotit a pak už jen poslední výstup do kempu. Dorazili jsme až v 8 hodin. 
Ale stany byly postavené, my vybalení, tak byla večeře rychle. Navíc to byla expresně rychlá bramborová kaše, 
které ale i přes počítaných osmnáct porcí bylo málo. Rozhodli jsme se, že hlad je stále moc veliký a proto došlo 
na veškeré bonusy. Rozběhli jsme se pro zbývající sušenky (2x bebe, mila, wafl e, kávěnky), ale nejvíc překvapil 
poctivý velký balík čokoládových oplatek, které až do teď Michal tajil. Bylo to vskutku mňamosní a nakonec 
jsme se i najedli. Venku už se pomalu stmívalo, doba pokročila a tak jsme po nádherném, azurovém dni zalezli 
do pelíšků. Dobrou noc.    

Neděle 23.8.
Dnes nás čekal sestup z hor kolem jezer do údolí. Proto jsme zase vstali hezky včas, užili si vločky a čaj, sba-
lili zavazadla i dokonce usušili stany, protože svítilo sluníčko, i když přicházely mraky. Rozloučili jsme se s 
campem a vydali se přes hřeben Peleagy, odtud jsme měli naplánovaný sestup. Cesta byla do kopce, ale díky 
už poměrně lehkým batohům a jen polovičnímu stavu vody ubíhala docela rychle. Na Peleaze jsme si dali čo-
koládu – poslední hořká a sestoupali do sedla, odtud jsme minule začínali výstup. Ochladilo se, a tak jsme se 
oblékli. Po obědě se nad vrcholy začaly stahovat těžké mraky, které nevěstily nic dobrého. Při obědě spadlo pár 
kapek, což nás ale zatím moc nevzrušovalo. Po jídle ale začalo drobně pršet, a tak nám nezbylo nic niž nasadit 
pláštěnky. Když jsme přecházeli poslední sedlo, už opravdu pršelo. Potom nás déšť provázel celou cestu do 
údolí. Pláštěnky se postupně zapařovaly, batohy promokaly a někomu promokly i pláštěnky. Takže když jsme 
dorazili na kamenitou silnici v údolí, byli jsme všichni docela mokří. Nakonec ale déšť ustal a už bez pláštěnek 
jsme pokračovali dolů po cestě směrem do Cabany Pietrele. Po 2 km jsme přišli k velikému potrubí přes řeku 
a nedaleko byla odbočka k vodopádům. Bylo tam i hezké místo na spaní. Parta mladíků, kteří tam na mostě 
cvičili Taiči nebo co to bylo, říkala, že jde dál, a tak jsme vytáhli stany a utábořili se, protože zase začínalo kapat. 
Brzo ale přestalo a pustili jsme se do rozdělávání ohně. Všechno bylo hrozně mokré, ale díky suchým třískám z 
prken, co ležely kolem se to povedlo, uvařili jsme hrachovku a usušili něco věcí. Blecha ještě našla dvě hrušky a 
snědli jsme i pondělní čokoládu, protože byla celá rozmočená. Ještě jsme se umyli v řece, a protože zase začalo 
silně pršet, šli jsme spát.

Pondělí 24.8.
Ráno jsme snědli poslední vločky, sbalili mokré stany a vyrazili do civilizace. Po dost dlouhé cestě jsme dorazili 
do nějaké díry, odtud jel naštěstí hned autobus o pár kilometrů dále na vlak. Ten byl dost vypráskaný a špinavý, 
ale jinak jel hezky. Dovezl nás do Simonie, kde jsme si dali párek v rohlíku a podobným vlakem pokračovali 
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do Hunedoary, kde je konečná. Cestou jsme viděli na různých nádražích spoustu vytlučených osobních i ná-
kladních vagonů – vypadalo to, že železnice má svůj vrchol dávno za sebou. Při příjezdu do Hunedoary jsme 
několik kilometrů projížděli obří nefunkční a rozpadající se továrnou, což, jak jsme později zjistili, je Mittal 
Steel – ocelárna, která obklopuje půl města. Hned před nádražím jsme se rozložili do parku, a protože svítilo 
sluníčko, vytáhli věci a stany a sušili. Dominik se Supem zatím skočili do Plusu pro jogurty a chleba a dali jsme 
si pořádnou dávku mléčných výrobků k obědu. Potom si holky zašli na záchod, sbalili jsme a vydali se na hrad. 
Hrad byl úžasný, ale měl bohužel v pondělí jen do 3 a tak jsme prohlídku odložili a šli si dát do parku zmrzlinu. 
Pak jsme se ještě trochu prošli městem a po chvilce ptaní jsme narazili na týpka, co nám doporučil Pizzerii, 
kterou jsme potkali cestou do hradu, takže jsme tam zapadli. Dali jsme si většinou kuřecí s houbami nebo na 
česneku, popř. vepřové s hranolkami a zeleninou. Bylo to výborné, ochutnali jsme několik druhů rumunského 
piva, je dobré. Při odnášení sklenic zvrhla servírka dvě piva a totálně polila Dominika, což ho dost naštvalo. 
Zbytek večera jsme strávili kartami a po půl jedné jsme se zvedli, zaplatili i za rozlitá piva a odešli. Z odpoledne 
jsme měli vyhlídnuté pěkné místo na trávě u potoka v hradním příkopě, kam jsme zamířili. Spokojeně jsme 
usnuli pod osvětleným hradem.

Úterý 25.8.2009
Ráno po veselé karetní noci nás vzbudili kluci radostným zvoláním „snídaně!“, kterou nakoupili za rozbřesku, 
což bylo od nich tuze krásné. Ještě zalezlé ve stanech jsme tušily, že to bude něco neobyčejného. A na mou duši, 
bylo tomu tak. Voňavé rohlíčky se sladkou náplní, čerstvý chléb, máslo a mlíčko! Snídali jsme na našem plácku 
pod hradním mostem a užívali si slunečních paprsků. Pak jsme všechno zabalili a vyrazili ke hradu. Prohlídku 
jsme volili samostatnou, protože zaplatit guida by stálo celé jmění. Hrad byl částečně v rekonstrukci, takže se 
tu míhali dědýsové dělníci a vysmátý restaurátorky. I tak byla k vidění spousta zajímavostí- sloupový sál s trů-
nem, rytířská jídelna, truhly s nádhernou řezbou nebo třeba německé pivní mázy. Po prohlídce jsme vyrazili na 
bus a lehce sardinkózním stylem (ulička přecpanýho mikrobusu) jsme zdolali vzdálenost Hunedoara-Deva. Na 
nádraží začalo loučení s Šárkou a Delfínem, kteří měli namířeno do Turecka. Poslední foto, pohled pro Myšku, 
zamávání… Popřáli jsme jim hodně štěstí na další cestě a vydali se na honbu za krčmou, která by v ideálním pří-
padě měla splňovat tato kritéria: mít v nabídce TOČENÉ pivo a VAŘIT tradiční rumunskou kuchyni. Bohužel, 
v Devě se toto zadaní jevilo jako neřešitelné. Skončili jsme v PIZZERII s LAHVOVÝM  pivečkem, ale naštěstí z 
jídelních lístků úplně nevymizely čorby, takže jsme přece jen okusili něco národního. Oběd byl výtečný, Michal 
s Aničkou během přípravy zaskočili do kanceláře Eurolines, protože po předchozích zkušenostech s touto spo-
lečností není radno něco ponechat náhodě. Pak jsme s Kokem zašly do supermarketu nakoupit jídlo na cestu-
ovoce, cookies, sýr v buřtíkovym balení, chleba a zmrzlinu. Na rozdíl od pražského odjezdu se ten devský usku-
tečnil v klidu a bez vyjednávání. Rozloučili jsme se s Pavlem, ten se šel na několik hodin kamsi uklidit a pak ho 
čekala cesta do Bělehradu. Byla před námi pouť Rumunskem s přestupem v Aradu, pak Maďarsko, Slovensko 
a naše drahá domovina. Nabírali jsme čím dál tím větší zpoždění. Nejen díky kolonám, ale třeba i kvůli prostoji 
na autobusáku v neskutečnym zadku uprostřed polí nebo dvěma hodinkám na rumunsko-maďarské hranici. 
Přišel hlad, zásoby se tenčily. V Maďarsku na pumpě proto Aninka vykoupila poslední bagety a troufám si říci, 
že tím opět zažehla jiskřičku života v našich rozsezených tělech.

Středa 26.8.2009
Přes všechny peripetie se nám podařilo přijet do Prahy včas, někdy okolo půl osmé ráno. Na Florenci nás čekal 
moc příjemný uvítací výbor ve složení David a Slepejš. Všichni jsme se vyjádřili pro společnou snídani někde 
v kavárně, přičemž jsem byla zvolena průvodkyní těmito končinami, a dovedla jsem skupinu do pekařství Na 
Pořící. Drahé, ale zatraceně dobré… Pak nastala chvíle loučení a díků. Tak pa příště a díky!
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 V pondělí 29.6. jsme se Johny a já (Sup) srazili na Dejvický, nasedli na 119, 

dojeli na letiště a odlítli do Londýna, tam jsme si zašli do čínský restaura-
ce a odlítli do Sao Paula v Brazílii. Tam Johny zůstal, protože pro 

něj neměli v navazujícím spoji letenku do peruánské Limy, 
stejně tak jako pro dalších 14 lidí. Brazilské aerolin-

ky TAM jim zařídily v Sao Paulu hotel a do 
Limy přilítli další den. Já jsem zatim 

i se svym báglem na zádech a 
Johnyho báglem v podpaží za-

řídil hotel a prošel se po Limě. 
1.7. dopoledne jsme se šťastně se-

šli v hotelu a hned prchali taxikem 
napříč zacpanou osmimilionovou Li-

mou na bus do městečka Pisco vzdále-
ného asi 350 km na jih od Limy po pobřeží 

Pacifiku, odkud jsme další den podnikli vyjížďku lodí 
na nádherné skalna- té ostrovy Islas Ballestas, kde žije milion ptáků 
včetně pelikánů tučňáků a kormo- ránů a taky tuleni. Kromě tučňáků se zvířata moc 
nestyděla, takže jsme si je prohlídli docela z blíz- ka. Ještě jsme zajeli na poloostrov Paracas, kde jsou 
nádherný útesy a nejsušší místo světa – prší tu 5 minut jednou za 6 let (poušť Atacama). Na pobřeží jsme viděli 
strašně krásný supy, co si roztomile pochutnávali na chcíplym tulenim mláděti. Radost pohledět.
Ještě večer jsme se přesunuli do rušného a minitaxíky přeplněného města Ica, odkud jsme druhý den vyrazili 
do oázy Huacachina, kde jsme se projeli na čtyřkolkách po dunách.
Nočním busem jsme se přesunuli do městečka Chivay, které již leží v srdci And v nadmořské výšce 3600 me-
trů. Kromě kaňonu Colca, který je ofi ciálně až 3400 metrů hluboký, a kde jsme viděli kondory, jsme navštívili 
přírodní termální prameny a podnikli aklimatizační dvoudenní vycházku ke gejzíru ve výšce 4400 m, kde jsme 
strávili noc. Celou dobu byly výhledy na fascinující krajinu, kaňon a šestitisícové velehory.
Dalším busem jsme se přesunuli do Cusca, což je údajně jedno z nejhezčích měst Jižní Ameriky plné španělské 
koloniální architektury i prastarých inckých staveb. Odtud jsme vyrazili na legendární Machu Picchu, které 
leží v nadmořské výšce 2500 metrů již v džungli, a které nás přes jeho obrovskou turistickou popularitu moc 
mile překvapilo.
Z Cusca jsme přejeli k jezeru Titicaca, kde jsme navštívili obydlené plovoucí rákosové ostrůvky. Po břehu jsme 
přejeli do bolivijského poutního městečka Copacabana, odkud jsme další den vyrazili na Sluneční ostrov, kde 
se údajně zrodil první Inka.
Dále jsme pokračovali do La Pazu, hlavního města Bolívie, které se rozkládá v nadmořské výšce 3800 – 4200 
metrů pod 6439 metrů vysokou horou Illimani, je plné přecpaných autobusíků a drobných stánků. V Bolívii je 
velice levné jídlo, což jsme si zvlášť v La Pazu moc užili. 
Z metropole jsme vyrazili busem na sedlo La Cumbre položené 4700 metrů nad mořem, odkud jsme vyrazili na 
třídenní trek přes 5000 metrů vysokou bezejmennou horu dolů do džungle. Procházeli jsme přes mnoho bio-
logických pater, začali jsme pouze na šutrech a přes louky a řidčí les jsme se dostali až do postupně houstnoucí 
džungle, kde bylo spousty vodopádů, opic a papoušků. Po třech dnech jsme dorazili do vesničky ve výšce 1200 
metrů, odkud jsme se vrátili do La Pazu.
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Z La Pazu jsme vyrazili na jih do malého městečka Uyuni, které leží uprostřed jižního Altiplana, náhorní ploši-
ny, ve výšce 3600 metrů na okraji pouště Atacama. Město je neustále bičované silnými větry ženoucími pouštní 
prach, velkou zimou a nedostatkem vody, která teče jen tři hodiny denně. Město je východiskem k fascinující 
krajině a k největšímu solnému jezeru na světě – 10000 km2 velkému Salar de Uyuni, které je půl roku vyschlé. 
Dno vyschlého jezera tvoří absolutně rovnou bílou plochu, po které je možno vcelku bez problémů jezdit au-
tem.
V Uyuni jsme si se dvěma Kanaďanama a s Britem a Britkou zaplatili třídenní výlet offroadem po solnym jezeru 
a celkově po úžasný krajině jižní Bolívie. Viděli jsme různě barevný jezera (červený, zelený,…) poušť, šestime-

trové kaktusy, plameňáky i divoké lamy, jeli jsme nadmořskou výškou přes 4800 metrů, spali v hotelu ze soli a 
celkově si to moc užili, protože spolucestující byli moc fajn, takže jsme po večerech hráli karty a povídali si.
Z Uyuni jsme přejeli do důlního města Potosí, které je pod ochranou UNESCO, navštívili stále funkční šílený 
doly na zinek, odpálili dynamit a přesunuli se zpět do La Pazu.
Z La Pazu jsme obratem odjeli do chilské Arici. Cestou jsme projížděli úžasnou krajinou, kolem nejvyšší hory 
Bolívie (Sajama  - 6542) a učebnicové sopky Parinacota, symbolu Chile. Ze sedla vysokého přes 4300 metrů 
jsme za pár hodin sklesali pouští Atacama až k Tichému oceánu, kde jsme se vykoupali.
Chile jsme brali pouze tranzitně, takže jsme z Arici odjeli hned zpět do Peru do města Arequipa, kde jsme se 
pokusili vylézt na horu Chachani (6089), odkud nás vyhnal metr prašanu a zima. Takže jsme strávili dvě noci v 
nadmořské výšce 5200, odhazovali přibývající sníh a dvakrát to otočili v cca 5400 metrech.
Po prohlídce krásné Arequipy jsme přes známé nazca linie dorazili do Limy, odkud jsme vnitrostátním letem 
odlítli do Iquitosu, městečka na břehu Amazonky. Zde jsme si zaplatili na pět dní průvodce do pralesa, viděli 
jsme spousty super zvířat jako je lenochod, sup, papoušci, opice, kajman, piraně, tarantule, škorpioní pavouk 
nebo stromový mravenečník, který měl zrovna smůlu a ze stromu spadnul, užili si dvě noci v houpací síti přímo 
v džungli a navštívili domorodou vesničku.
Z Iquitosu jsme dolítli zpět do Limy, odkud jsme se opět přes Sao Paulo a Londýn vrátili domů plni překrás-
ných a nevěřitelných zážitků.
Sup & Johny 
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To je konec

Závěrem...

       WANTED!!!!

Obracíme se s prosbou na všechny, kteří by znali nějakou ochotnou duši, jež by se chtěla ujmout (společně s 
Kokosákem) vedení družinky skautek s příznačným názvem Opičky. Pro ty, kdo s touto skupinkou ještě neměli 
tu čest, uvádíme, že se jedná o pět „hodných polodítek“ ve věku 12-13 let. V případě zájmu o tuto pozici kon-
taktujte, prosíme, Krtka (helga.tumova@email.cz) nebo Kokosáka (anna.cizkova@email.cz). Uvítáme samo-
zřejmě i typy na vhodné uchazeče. Děkujeme! 
         S přáním všeho dobrého, vedení Opiček

Také poptáváme malé světlušky, které by rozšířily řady Příšerek. V případě zájmu kontaktujte, prosíme, Klu-
bíčko (a.mankova@seznam.cz). Děkujeme! 

Dále hledáme starší auto za drobný peníz! V případě kontaktujte, prosíme, Káju (kajavitek@gmail.com). Dě-
kujeme! 

Tento čin byl spáchán v klubovně v Modřanech na 
softwaru Adobe InDesign CS3, Illustrator CS3 a 
Photoshop CS3 a taky Microsoft World.

Nainštalován byl pak na: 
Vojtovo PC - 1,83GHz AMD Sepron, 1,5GB RAM,
U3ho mašina - 1,8GHz Intel P, 768 MB RAM,
Vojtovo_nb - 1,6GHz AMD Atom- 1GB RAM
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Na tvorbě časopisu se podíleli, aneb redakce 09:
Grafi ka: U3, Vojta
Zlom: U3, Vojta
Korektor: Myška
Fotky: Everyone
(a taky Zikmundova návštěva)

První vydání - prosinec 2009.
Tisk - Hubert & Huberťák
 


