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Vážení a milí čtenáři!

Rok se s rokem sešel a Vy opět držíte v ruce 
Knihu KEYA. Tentokrát z roku 2007. Co v ní 
všechno najdete? Letos jsme se pokoušeli během 
roku zaznamenávat všechny oddílové akce a vytvořit 
tak průřez celým rokem 2007 v našem oddíle. Bohužel, ne 
každý zápis se nám podařilo zachovat až do dnešních dnů. 
Tímto se tedy všem omlouváme, že zde nenaleznete všechny 
příspěvky, které tu bylo možno očekávat. Nicméně doufám, že i 
tak Vám obsah Knihy Keya 2007 přinese spoustu radostných chvil při 
vzpomínkách na prožité akce. Pojďme se tedy rychle s otočením stránky 
vrátit do uplynulých akcí a osvěžit si mysl unavenou všedními dny něčím, 

doufáme, že i pro Vás milým a příjemným. 

SeSLe a srdečným pozdravem
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Tábor 2007 aneb Rytířské klání

Letos tábor začal poněkud netradičně, neboť nezačínal stavebkou. Ta se uskutečnila již poslední školní týden. 
A proč to? Před naším táborem byl ještě tábor říčanského oddílu. Místo konání tábora bylo na louce u Dolního 
Mlýna nedaleko Hořepníka.

Stavebka tedy byla společná s Říčankama. Odjíždělo se autobusem z Roztyl 25.6. 2007.
Hodný pan řidič nás vyhodil přímo u Dolního Mlýna mimo zastávku a tak to na louku bylo jen co bys kamen-
em dohodil. A koho bylo možné na louce najít? Kosťu, Kryštofa, Krtka, Mývala, Perňu, Goldu, Myšku, Šárku, 
MaruŽku, Babču, Michala, Fréďu, Kuře, Klubíčko a Punčochu. Muže se to zdát jako zástup lidí, ale když se 
vezme v úvahu, že ne všichni tam byli na celou dobu – např. Perňův rychlý odjez po „zdařilém“ nabrousení 
kosy – byl počet takřka nedostatečný. Protože jsem ale skauti – a ti něco vydrží, tábor v požadováném termínu 
stál. Co se dělo na stavebce asi každý ví a kdo ne, uvítáme ho na ní přístí rok! :-)

Sobota 14.7.
Samotný tábor začal 14.7. na Roztylech na autobusovém nádraží. Tento řidič nebyl tak hodný a zavezl nás 
až na řádnou zastávku, tedy do Samšína. Že by to bylo tím, jak nás musel celou cestu poslouchat?? Na louce 
jsme se akorát stihli rozloučit s Říčankama, dali si obídek a už nám dorazily věci. Letos nám je vezl Mášek 
náklaďáčkem až na louku. Místo klasického dostavování se tentokrát dalo mluvit spíše o přestavovaní, neb 
jsme si tábor přestavovali ku obrazu našemu. 
Vlastním začátkem tábora byl sněm, který se konal večer. Kromě úvodních ofi ciálních informací bylo k vidění 
i uďovské divadlo – Zajetí krále Richarda Lví Srdce, čímž byla odstartována etapka. 

Neděle 15.7. 
Den začal spešnou cestou do kostela v Hořepníku a zpět. Po návratu na tábořiště jsme si dali k obídku Boloňské 
špagety a po poledním klidu jsme se vrhli do etapky - námětem je knížka Ivanhoe. Cílem první etapky bylo 
získat erby v boji s papírovými koulemi. Vzešly z ní čtyři starodávné a vážené rody: Grysperkové z Grispa-
chu, Lobkowitzové, Kapounové ze Svojkova, Březničtí. Večer byl ve znamení Cechů – Taneční, Lukostřelba, 
Šerm, Trubadůři, Heraldika, Mykologie. 

Pondělí 16.7.
Dopoledním programem byla etapka nazvaná Hierarchie. Jednotlivé hodnosti, např. pasáček vepřů, král, 
šašek,  rytíř, panoš,… získávali předměty doličné. Polední menu: houskový knedlík s rajskou omáčkou. Celé 
odpoledne probíhala PPPPPPPPPPPPPPP…. Tentokráte po vyrovnaných skupinkách. Večer jsme se sešli  po 
družinkách v týpku.

V noci byla noční  hra – pozorovali jsme podezřelá individua sedící u ohně v lese. Kolem nich byly k vidění 
různé věci, které jsme se snažili identifi kovat a zapsat. Nebylo to však tak jednoduché, úkol nám ztěžovali 
trempíci tím, že se nás snažili poznat a když řekli naše jméno, museli jsme se vrátit do tábora.

Úterý 17.7.
Vedro již od rána, počasí nám zatím přeje a tak jsme si dopoledne sbalili do malých batůžků pití, svačinu, 
plavky a ručník a vyrazili jsme na celodeňák. Směřovali jsme na přehradu Želiv u Červené Řečice, kde jsme se 
po obědě vykoupali. Odpoledne jsme měli na Řečici malou exkurzi na zvonici v místním kostele. Právě když 
jsme scházeli z věže, uviděli jsme před námi dvorní dámy a rytíře, kteří nás zvali na hostinu na místní zámek. 
Před samotnou večeří proběhla hra o pevnost Boyard.
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Jednotlivé etapové skupinky se snažily co nejlépe obstát v různých disciplínách a získat tak co nejvíce klíčů od 
pevnosti. Museli se překonat následující překážky: lukostřelba, hlavolam Tangram, lanová překážka, hledání 
klíčů v písku a kýblu s hradními zbytky a Opičí dráha. Skupina, které se podařilo získat všech 6 klíčů, pak 
pokračovala k otcovi Furo, který směnil klíče za indicie k hádance: Za pomoci lucerny bojuje s tmou. Po 
rozluštění si vítězové za zvuků fanfáry doběhli do jedné ze zámkových chodeb pro poklad. Nádvoří bylo 
osvětleno loučemi, hudba hrála, prostřené stoly, nezbývalo tedy nic jiného než usednout a pustit se do velké 
žranice – kuřata, chleby, dresinky, zelenina, opojné nápoje, sladké i slané pamlsky… Jako ve středověku jsme 
jedli rukama. Po jídle jsme si každý vyzvedli svůj batoh, spacák a karimatku a šli spát na 3. nádvoří. Nestrávili 
jsme tam, bohužel, celou noc, někdy kolem 4té hodiny ráno se začal zvedat vítr a vypadalo to na pořádnou 
bouři, přesunuli jsme se tedy dovnitř do místnosti na zámek. 

Středa 18.7.
Pomalu se probouzíme, snídáme a odcházíme zpátky na tábořiště. Zasedáme opět ke stolům a pouštíme se do 
těstovin se špenátem… Následuje polední klid a po něm další etapová hra – tentokráte se vyzbrojují rytíři a 
krášlí dámy jejich srdcí. Vše pouze s využitím přírodních materiálů. 
Po večeři přichází na řadu slibové přípravy a popravy.

Čtvrtek 19.7.    
Budíček, mytí, bodování a snídaně proběhly jako vždy. Tím však výčet obvyklostí končí a přichází malé 
překvápko, jsou vyhlášeny manévry. Přes mnohé protesty a poznámky nezbývá nic jiného, než aby si každý 
sbalil svých 5 švestek (nejnutnější věci na bivak, jídlo, mapu, buzolu, papír, tužku…) a spolu se svou družinkou 
vyrazit na trasu. Kam? To všem prozradila první šifra. Ještě jedna drobná změna - Žmlvové a Xirény nevyráží 
na manévry, ale na puťák. Během dopoledne přijíždí Jenda Křížek - Námořník, v táboře odloží své věci a i 
on je nemilosrdně hnedka vyslán na pochod… Trasy jednotlivých družinek se lišily, celý oddíl se opět sešel v 
neděli dopoledne na mši v Pacově. 
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Pátek 20.7. a Sobota 21.7.
V táboře zůstavá skupinka marodů a „hlídačů“, zvolna pracují na táborových vychytávkách  – staví saunu, 
teepko, hlídkují a vyspravují škody po nočních bouřkách. V noci přichází první přepad: Jakub Šlegl se svým 
kamarádem. Ke své smůle ale zjišťují, že je tábor prázdný, mění tedy svoje plány a odchází na přepad holčičího 
oddílu z Vinohrad tábořících cca 0,5km proti proudu potoka. O víkendu přijízdí ještě jedna návštěva – Bárty 
a Šimon Biskupovi.

Neděle 22.7.
Již v 9 hodin dopoledne se podezřele zaplňuje pacovské náměstí – postupně se schází všechny družinky 
a jdeme na mši. Poté na nás čeká malé překvapení v podobě svačinky – koblihy a nektarinky od našich 
dobrodinců. Cestou domů byla Dáda před zraky ostatních násilím narvána do auta a odvezena. Jednalo se o 
malý ftípek Sluncete s Jardou, kteří nám pak na tabořišti prozradili, že i oni v noci přepadali, leč, bohužel/ 
bohudík?, jiný tábor (opět se jednalo o holky z Vinohrad). Pak byla rekonvalescence a rekonvalescence a 
rekonvalescence a…..

Pondělí 23.7.
Dopoledne se bojovalo s Xenou bojovnicí na kládách přes potok. Kdo ji- v našem podání tedy spíš ho – pora-
zil, mohl přejít na druhou stranu potoka a tedy vyhrát. Po luxusním rizůtku byla polední pauza a odpoledne 
trocha pohybu při honění zvířátek = medvědi. Pozdě odpolední příprava táboráku jasně vypovídá, v jakém 
duchu se nesl dnešní večer. K vidění byly epesní scénky z manévrů. 

Úterý 24.7.
Dopoledne jsme hráli medůzky a probí- 
haly kluby. Bramborové placičky naší milé 
Helničky a Aničky. Velká pauza a hurá na 
běh za růžovými fáborky! Závod s krásnou 
trasou nebyl náležitě oceněn a program se 
protáhl až do večera. Paralelně probíhala 
ještě Olympiáda. Večer se otvírala krčma 
pro všechny hladové a zábavychtivé rytíře 
a dvorní dámy. Hazard vládl našemu ležení 
až do pozdních nočních hodin ;-)

Středa 25.7. 
Ranní hra nazvaná dle našeho kamará-
da Petra Kafky zabrala celé dopoledne, 
protože se nejedná o hru nikterak jedno-
duchou, neb záleží hlavně na štěstí. Po 

šošovici pauza na trávení a odpoledne netradičně pojaté PPPPPPPPPPP...  Dvojice vzešlé z kombinace Xi-
rén a Žmlvů si rozebraly jednotlivá stanoviště, která absolvovali mladší členové oddílu. K večeři jsme si po 
etapkových skupinkách vařili pstruhy, které jsme po vzoru světoznámých kuchařů krásně naaranžovali a po 
ohodnocení uďama konečně snědli. Večer probíhala příprava na slib.

V noci proběhl výsadek. Tedy vzbuzení Žmlvů a Xirén o půlnoci, vydání vody a nejnutnějšího proviantu, 
zavázání očí a rozvoz na neznámá místa po předem určených skupinkách. Jejich úkol je jasný – vrátit se co 
nejrychleji do tábora. Aby to ale nebylo tak jednochudé, dostali pouze mapu z roku 1852 a podmínku, aby je 
vidělo co nejméně lidí.  Jsou skvělí a všichni se vrátili domů v pořádku a v dobrém čase. 

Čtvrtek 26.7. 
Barevný to den! Neboť jsme ho celý probatikovali. V průběhu se udála i etapka – průchod temným lesem 
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Sobota 28.7. 
Ranní očista byla dneska důkladnější než obvykle – museli jsme se totiž před příjezdem rodičů malinko zkul-
turnit, smýt ze sebe 14ti denní špínu, aby nás vůbec poznali . Po nástupu se na louce objevují auta přivážející 
první nedočkavce. Kuchyňský stůl se postupně začíná zaplňovat rozličnými dobrotami a pamlsky, naše srdce 
radostí nad shledáním s rodiči. K obědu klasický buřtguláš – tentokráte byl prý úúúplně nejlepší buřtguláš za 
dlouhá léta. Stavbou katapultů jsme se přehoupli do druhé půlky dne. Hodnotila se přesnost a délka dostřelu. 
Po svačině následoval tradiční uďo-rodičovský souboj ve volejbale. Srdceryvné loučení jsme zaháněli veselým 
křepčením kolem býčího srdce a zpívandou. 

Neděle 29.7.
Během dopoledne jsme vyrobili dřevěný kříž, oltář a ambon, což je jasnou nápovědou odpoledního programu- 
polní mše. Po poledňáku Jarda - kněz z Kunratic, skutečně dorazil a mši odsloužil. Odpolední terénní golf se 
i přes nepřízeň počasí setkal s úspěchem. Večer jsme si konečně pořádně zazpívali, neboť se konala zpívanda 
s Goldou místo jukeboxu. 

Pondělí 30. 7.
Tento den byl v rukou velké rady. Dopoledne bylo vyrábění a v noci noční hra- šlo se po odrazkách.

Úterý 31. 7.
Dopoledne bylo sportovně hrací převážně na hřišti. V poledne jsme se posilnili čínou s rýží a po poledňáku 
jsme vyrazili do lesa hrát Pašeráky – přenášení kontrabandu přes území se snahou nenechat se chytit celníky. 
Večer byl odchod na samotky a cechové aktivity. 

pod vedením vrchního cestáře Perni. 
Po pudinkovém potěšení proběhla 
prima pařba při pobíhání pralesem, 
přenášení předmětů. Pak pauza! 
Večeře byla tentokrát družinková 
– pečení buřtů v týpkách. V noci se 
Žmlvové vydali na přepad – jeho 
dopad Dáda pocítila na vlastní kůži 
(spíš spánek!), když ji přepadané 
holky přišly ve 3h ráno vzbudit, aby 
si vyjasnily nějaké rozpory!!!!!!!!!

Pátek 27.7. 
Dopoledne jsme strávili na hřišti – 
různé sporty, hrátky. Odpoledne etap-
ka – stopovačka rozličných materiálů 
s plněním důležitých úkolů. Po opa-
kovaných zdravotních obtížích byl 
Humr nucen (a to doslova) nás na 
zbytek tábora opustit. Večerní táborák 
připraven za pomoci Bubákovy moto-
rové pily, takže zásoby dřeva stačily 
dostatečně i na další den.
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Středa 1.8. 
Ráno se vstávalo brzo, neboť je to právě 100 let, co se konal první tábor na ostrově Brown See. A po celém 
světě se v 8:00 místního času konalo obnovení skautského slibu na nejvyšším kopci v okolí. Nejprve jsme 
ještě za tmy absolvovali připomínku důležitosti skautského zákona v našem životě a na kopci Strážiště při 
východu slunce, stejně jako miliony ostatních skautů, obnovili náš skautský slib. Po návratu do tábora byla 
pro dobrovolníky snídaně a dopolední dospávání spánkového defi citu. Po obědě probíhalo vyvražďování v 
přilehlých vesnicích. Večer byla poslední slibová příprava a příchod ze samotky – Trol, Kuře, Perňa.

Čtvrtek 2.8.
Po nástupu byly etapkové skupinky dovedeny na určené místo, kde jim byla odevzdány úvodní zašifrované 
zprávy. V nich obdrželi instrukce a vyrazili na pokladovku. Postupovali od zprávy ke zprávě, občas plnili 
úkoly – např. počítání odpočívadel na vysílači, kulátení pneumatiky cca 500m,... Zprávy je dovedly do 
opuštěné budovy JZD, kde se proháněl už jen vítr. Zde si vybrali poklad a dorazili zpět do tábora, kde je k 
večeři čekala koprovka s knedlíkem.

V noci byl nepovedný přepad Říčanek, neboť museli jet do nemocnice s poraněným okem. Přesto se jim 
však podařilo ukořistit boty z týpka Opiček. 

Pátek 3.8.
Dopoledne byla interaktivní přednáška s Ignácem o zdravovědě. Hra s Ignácem byla tudíž zaměřena zdra-
votnicky. Každý představuje červenou krvinku a musí obhospodařovat svůj orgán (např. plíce, srdce,..) 
– zásobovat ho kyslíkem a odnášet oxid uhličitý. Cestou jednotlivé krvinky chytaly volné radikály,  které 
krvinkám velmi škodí. Odpoledne jsme stavěli hranici a jinak připravovali táborák, jehož tématem byla: 
Reklama na skauting! Každá družinka pojala ztvárnění různě, ale všechny výkony stály za shlédnutí. Ať 
už se jednalo o vlaječkovou náborovou akci či o Ulimate Scouta… Vyhlašovaly se všemožné výsledky 
– bodování hradních věží, drsňák,…a hlavně ETAPKA!  Spaní u ohně se zpěvem a povídáním se protáhlo 
dlouho do noci…ostatně jak se na poslední táborák sluší a patří! 

Sobota 4.8.
Poslední
snídaně, bourání, po-
slední oběd, loučení s 
miminářema a odjezd 
domů, do Prahy, do 
Podolí, do…prostě k 
rodičům. Letošní tábor 
proběhl i přes některé 
komplikace velmi zdárně, 
mnohé věci se vydařily a 
snad si z něj každý něco 



  Anketa  k  táboru  u  Samšína,  L.P.2007

1. Co říkáte Hradní kalbě na Řečici?
Super, skvělá (Xirény), ta žranice byla super (Punča), ale Slepejš si to asi moc neužil (Bára), skvělá kalba 
(Veverka), bomba, skvělý, vynikající (Žmlvové), no, mohlo to bejt lepší (Fík), příště by to masíčko mohlo 
bejt ve větším množství (Ufík), aby příště nebylo masíčko z Tebe (Krtek), nóóó…to by moc masíčka neb-
ylo!! (Fík), bezva (Brtník), super duper!!!(Vývar- ječí), ono to být nádherné (Vykač-taktéž ječí), bylo to 
výborný (Humr), dobrý jídlo (Matýsek), skvělá hra (Špunt), skvělýspaní a super nápad (Monkey), všechno 
dobrý (Netopýr), ozdoba jídel (Nezmar), mohlo se jíst rukama!!! (Matýsek)

2. Jak se změnil váš vztah k vosám?
Jde to s ním od desíti k pěti…zabít, rozsekat, vykuchat!!! (Xirény), ještě větší manželka od prasete na 
pět, než loni!!! (Žmlvové), je to takový žlutočerný (Pipin), fuj, hnusáci jedni!!! (Vývar), nesnášel jsem je 
předtim, nesnáším je ani teď (Vykač), nevim, proč jsou tak hloupý, že skáčou do vody, i když neumí plavat 
(Brtník), nevadí mi (Humr), nebojím se jich (Námořník), hraju s nima cvrnkanou (Nezmar), hrozný (Kačka), 
blbý hovada (Monkey), nezměnil se, jsou to vyťapaný blbci (Špunt), jsou v pohodě, ale když štípnou, je to 
blbý (Matýsek), pruděj (Netopýr)

3. Které jídlo bylo výborné, ale už byste si ho znovu nedali?
Bramboračka (Klubko, Kačka), bramborová kaše z pytlíku a fi lé (Bára, Kiki, Králík), kaše se zelím (Punča, 
Klubko),  těstoviny s tuňákem a dvěma tunami kukuřice (Fréďa), pánové, važte slova! (Krtek), staročeská 
lepenice (Žmlvové-zvláště mazáci z AG, kde je tato pochoutka předkládána pravidelně), buřty (Chřestýši), 
spálenej poridge (Opičky)

4. Který rytíř byl nejudatnější a která dvorní dáma nejkrásnější?
Koko a Punča (Králík, Klubko) a Delfínek taky!!! (Xirény), nejsem kanec (Ufík), jóóó!!! Nejudatnějších 
moc nebylo, zato nejsmradlavějších byl hafec!!! A krásné dámy? To jste si spletli tábor, ne? (Žmlvové), 
nekrásnější? Máří! A nejudatnější…Perník! (David, Vývar, Brtník), Máří a Delfín (Náměsíčník), Delfín 
určitě…a Máří (Humr), nejkrásnější byl Slepýš a nejudatnější Máří! (Vykač), Delfín (Opičky a Vlci), 
Punčocha (Kačka), Bára (Monkey), Kokosák (Špunt), Punča, Bára a Krtek (Nezmar, Matýsek, Bětuška), 
Dáda!!! (Krtek)

5. Nejzbytečnější věc, kterou jsem si na tábor vzal/a?
Vlastní houbičku (Králík), bundu (Xirény až na Klubko, která v ní jednou spala), mýdlo a kartáček na zuby 
(Fík, Dave, Trol, Ufík), čekala jsem nějakou pikantní odpověď v podobě hygienických potřeb (Krtek), asi 
spíš to mejdlo (Pipin, Kuře, Fréďa), toaletní papír, vůbec jsem ho nevyužil (Vývar), meč (Námořník), Ty 
krávo!...jako to hru (Bára), šestý a sedmý pár ponožek (Vykač), desátý pár ponožek (David), druhý převlek 
(Brtňa), rovnátka (Mates), sladkosti, hned mi je vzali…béé (Námesíčník), kartáček a pastu (Opičky), 
botasky (Kačka, Netopýr)

6. K čemu je kekel?
Ke kekelu a na huu ky (Xirény), na kekel (Fréďa), já bych to řekl jednoduše, ale radši pomlčíme (Žmlvové v 
čele s Fíkem), k čištění zubů (Vývar), k ztracení se (Brtňa), k zatracení (Vývar), do latry (Námesíčník), jako 
smrt v městečku Palermu (Vykač), k velmi kuriózním věcem (Humr), k ničemu (Netopýr), ke kekelování 
(Opičky a Vlci), ke kydání (Matýsek)

7. Jaký kus oblečení jste na sobě měli nejdéle?
Tričko (Xirény, Kačka, Bětka), kalhoty na spaní (Klubko), kraťasy (Kuře, Dave), já jsem měl ponožky tak 
dlouho, že pak byly úplně tuhý (Ufík), Trole, přiznej barvu!!! (Žmlvové), maskáčové triko (Fréďa), spodky 
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(Náměsíčník, Vývar), trenýrky-5 dní (Vykač, David), fi alové triko (Humr), KEYA tričko a kroj (Chřestýši), 
spodní prádlo (Námořník), kroj (Matýsek), fusky (Monkey)
 
8. Nejhezčí stavba tábora
Hřiště (Kiki, Humr), sněmák (Bára), Xiréní týpko (Veverka, Punča, Bára, Králík), trojnoha na mytí rukou 
(Klubko), Delfínův koutek a Žmlví týpko (Žmlvové), houpačka (Vývar), latra (Náměsíčník, Špunt), umývár-
ka (Námořník, Brtňa), Opičí týpko (Opičky), kuchyň (Kačka)

9. Kterou píseň chcete zařadit do oddílového zpěvníku?
Tři cikáni od Assonance (Punča), Čarodejnice z Amesbury (Veverka), Alisan Gross (Kiki), Tenhle krumpáč 
(Králík), holky, co to je za songy??? (Krtek), to ja taková písnička (Xirény), Every breath you take (Klubko), 
Tábor, tábor a Brambory (Žmlvové), Námořnickou (Fík), MILIONÁŘ!!! (Fréďa, Dave, Trol, Ufík), všechny 
(Pipin), Náš králíček čenich má a taky Flusanec (Vývar), Ohníčky (Humr, Brtník), Sirka (Náměsíčník), Dál, 
dál, dál (Námořník), Plivanec (Matýsek), V neděli v pět deset (Netopýr), Topoly (Monkey), Lidi (Kačka), 
Skákal pes (Nezmar), Renesance (Špunt)

10.Závěrečné téma: Název letošního tábora? 
Rytířské klání (Brtník), Nechtěj vědět nebo Tramtará (Bára), Vosí hnízdo (Dave), Dál, od latry dál (kdosi z 
chřestýšů), Smradi bez týpek (Pipin), Buzerace XXL (Fík), Extreme 007 (Fredkin), Louka plná hovad…a 
taky Louka plná ho…vad (Žmlvové), U rozpadlého mostu (Humr), U díry v mostu (Vývar), Nejlepší 
(Matýsek), Dobrý (Kačka), Kekel nebo Příšerový (Námořník), Monstrózní (Špunt), Bezpřepadový kekel 
(Klubko, Punčocha, Veverka), Na ovádí louce (Náměsíčník)

Jako BONUS: Perličky!!!
Trol o bodování tee-pee: „S Xirénama to bude asi vyrovnanej boj, leda, že by si někdo všimnul, že nemaj 
týpko.“
Kuře: „Ideální místo na samotku je takový, aby nebylo v houstníku, ale všude kolem byl houstník.“
„Trole, jsi chlípník?“ „Nepopírám to, ale nejsem.“
Xirény: „To je mi tedy kekel!“

Děkuji všem respondentům za pohotové a vtipné odpovědi. 
Dále děkuji těm, kdož pomohli s vymýšlením sofi stikovaných otázek (Dádě, Supovi, Bluma-novi, Janičce & Friend). 
Anketa provedena dne 4.8.2007 na tábořišti. Necenzurováno!!! 
Krtek



POČASÍ NA LETOŠNÍM TÁBOŘE

NEJ NEJ NEJ… 

Víte, že absolutně nejvýšší teplota byla v úterý 17. července ve 14 hodin – rovných 32 °C? Pokud mě mé 
záznamy neklamou, tak v tento velký den se konal celodenní výlet zakončený hostinou a přenocováním na 
zámku Červená Řečice.

Naopak největší zimu si užily hlídky i promrzlí Uďové v noci z 1. na 2. srpna, kdy se ranní   (v 7:00) teplota 
pohybovala jen kolem 5°C.

Se srážkami nebe během tábora příliš neplýtvalo, nejhorší bouřka byla ve čtvrtek 19. července, v době manévrů. 
Těm co zbyli v táboře asi nemusím připomínat půlhodinové vylévání vody z kuchyňské plachty….

Slepýš

 Jistě si každý udatný rytíř všiml, že 
letošní počasí bylo opět velmi teplé…. 
Zejména v prvních dnech tábora se 
pohyb v těžkém brnění stával pravým 
utrpením a na své si přišly jistě i 
urozené dvorní dámy, jimž ani bohatě 
vykládané vějíře nebyly s to zajistit 
trochu chladu. V těchto dnech, kdy se 
téměř ani lísteček nepohnul (velmi 
málo foukalo, a pokud, tak zejména vítr 
západních a jižních směrů – jak je vidět 
z grafu) a jedinou útěchou se stávala 
perličková lázeň v příjemně chladném 
potoce. Ta ovšem posléze musela 
ustoupit budování gigantického 
elektrárenského díla, aby si Uďové 
mohli o uďovinách posvítit na psaní 
programu na příští den… 

Z jakých světových stran foukalo 
nejčastěji?
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Přepady dle některých dvorních dam

Byla noc a všichni spali, ale najednou jsem se probudila. 
Najednou slyším jak šustí plachta.Říkám si, že probudím Koka. Strašně
jsem se bála.
Ráno jsem se probudila a nemohla jsem najít svojí jednu botu a Matýsek a
Míček taky ne. Večer jsme se šli mejt a naše boty vyseli na stromě nad
umivárkou. Byl to přepad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                       Monkey

Na letošním táboře se předpokládalo asi 
9 přepadu nakonec přepadal Jakub Šlegl
a Šárka z Řican. Jakub přepadal když
jsme byli na manévrech. Matyska to trosku 
naštvalo a ještě k tomu když přepadaly Říčanky 
tak jí Monkey a Nezmarovi pověsili boty v umejvárce
na strom v umejvárce a když jsme je sundavaly 
tak jenom její spadla do potoka. 
    Špunt

I na manévrech jsou přepady
Je před bouří a my se snažíme schovat v boudě (na starých pánských záchodech), kterou nám poskytl jeden 
muž ve stále dobré náladě – Honza. Jen tak tak, jsme stihly dát všechno do boudy a zachránit večeři a spusti-
la se ohromná bouřka. Když jsme se najedly těstovin, podívaly jsem se ven a tam bylo krásně. Brouzdaly 
jsme se loužemi a uživaly jsme si to!! Šly jsme spát a v noci přišly dvě návštěvy.Ten muž s kamarádem a 
kamarádkou nás zahrnovali pověstí o tom, že tu straší nějaká ženská. Ještě nás přišli navštívit Žmlvové s 
Mývalem a dělali strašidla. Zkrátka jsme se moc nevyspaly. 
       Punčocha

Tábor

Hned jak jsem přijela na tábor, mě zaujala houpačka u potoka, tak jsem ji musela vyzkoušet. Lítala jsem do 
vzduchu a točila jsem se na ní, ale ze začátku mi dělalo problém na ni vylézt. 
   Zajímavé bylo, když měla naše družinka službu. To jsme musely ráno vstát dřív a namazat chleby pro celý 
tábor. Po obědě jsme umyly nádobí a jako jediné na táboře se mi líbil budíček, který byl pro ostatní otřesným 
zážitkem. Hned po něm jsme museli vylézt z tee-pee na rozcvičku – ta se mi taky moc líbila. Co se mi ale 
nelíbilo, bylo večerní koupání ve studeném potoku, při kterém se mi vůbec nechtělo do vody. 
   Hrozné bylo, jak nám z tee-pee ukradli v noci boty a pověsili je na strom u potoka, byly tak vysoko, že 
jsme musely poprosit Xirény, aby nám je sundaly. Při vyvražďování jsem ušla móóóc kilometrů a na pokla-
dovku se mi pak vůbec nechtělo. 
   Na konci celého tábora byl TÁBORÁK. Přijel tam i Golda, aby nám zazpíval a zahrál na kytaru. Hranice 
byla obrovská a zapalovali ji čtyři rádci. Pak se skládaly sliby. A nakonec přislo i vyhlašování etapky, vy-
hodnocení úklidu tee-pee a různých her. My jsme vyhrály ve hře „golf“. Pak se zpívalo, zpívalo, zpívalo a 
zpívalo. Následovala večerka a kdo chtěl, mohl spát u ohně. Kde se zpívalo až do rána. Já jsem šla spát do 
tee-pee. Ráno, no spíš dopoledne jsme uklízeli tábor, bourali kuchyň… Pak jsme šli na autobus a jeli domů 
za rodiči.
 
       Kačka



Na táboře se mi nelíbili latry, protože jim pořád padalo opěrátko. Byli dobrá jídla a hezky vymyšlené hry. Já 
jsem měla velmi hezky rozmístěné hlídky. Manévry nebyli špatné. Nelíbili se mi hovada zvyklá na repelent. 
Měli jsme hezké tee-pee. Byli jsme 3. v bodování. Málem jsme se do týpka nevešly. Byl to asi nejlepší tábor, 
který jsem zažila.
  NEZMAR

Zážitky z tábora
Letošní tábor byl můj první. Uskutečnil se v Dolním mlýně u Hořepníku. Na táboře jsem byla jen 14dní, 
přesto se mi stýskalo po rodičích. Ještě že bylo pořád co dělat. V mém oddíle Opičky jsme měly zbrusu 
nové Tee-Pee. Nejhorší zážitek pro mě byly manévry. Se zátěží jsme šlapaly čtyři dny. Už jsem myslela, že 
nedojdu, a najednou jsme byly v táboře. Nejlepší zážitek byl návštěvák, když přijeli všichni rodiče, hlavně ti 
moji.
 Ještěrka - Anežka

Kalba na zámku
Jedna z nejhezčích akcí na táboře byla „kalba na zámku“ v Červené Řečiči. Na zámku jsme hráli hodně 
dobrých her – hledání klíčů atd..Na konci byla skvělá hostina. Podávaly se jedny z nejlepších jídel – kuřata a 
dobré pití. Noc jsme přespali také na zámku a ráno byla snídaně také na zámku. A tak to skončilo. 
             Humr

Můj milý tábor
Co je lepšího než dobrý tábor? Nic!Co však bylo nejlepší, to byl den před koupáním v Želivce a samozřejmě 
den, kdy jsme měli ten celodenní výlet. (den poté). Ten první den jsem měl pramizernou náladu. A myslím, 
že jsem nebyl sám. Večer jsem se ale rozradostnil. A ráno jsme se probudil dokonce ve čtyři a celou dobu 
jsem byl při veselí. Ráno jsme vyrazili do Hořepníka a odtamtuď do Červené Řečice a odtamtud k přehradě. 
Většina se tam naučila plavat, většina se topit a většina ostatních potápět. Pak odešel Kryštof, s tim, že jde 
na houby. Požírali jsme mravence a pak jsme se vydali do Řečice. Nejdřív na zvonici a pak…na zámek! 
Skvělé uvítání, geniální interiér atd..Hráli jsme etapku a pak byla hostina. Připíjeli jsme si opolným pitím, 
někdo z nás (pamatuji si, že jsem to byl já) požádal krásnou dvorní dámu o tanec (brtníka).Pak se šlo spát. 
Noc na zámku byla skvělá.
   Kámen
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Výsadek
byla krásná noc,všichni sladce spali, když tu někdo vešel do týpka se zlým úmyslem všechny vzbudit,vyhnat 
ze spacáků do studené noci a téměř násilím nastrkat do kuchyně. Přesně to se stalo Žmlvům a Xirénám.Udové 
nám řekli, že si máme sbalit do batohů věci a teple se obléct.Když jsme tak učinili dali nám každému jídlo.
potom nás se zavázanýma očima nastrkali do tranzitu a rozjeli se.Po nějaké době vždy vyhodili jednoho Žmlva 
a jednu Xirénu,dali jim mapu z roku...psanou německy,buzolu a řekli že mají dojít do tábora. Já jsem byla s 
Pipinem,který mlčel.Takže naše cesta byla o to zajímavější. Zrovna když jsme šli po silnici kolem které byl 
jen temný les,ozvalo se v křoví dupání a štěkot, že je to divoké prase bylo hned jasné,ale ono si to naštěstí roz-
myslelo a zdrhlo kamsi do lesa.Asi v půl páté jsme dorazili do tábora a nadšeně vklouzli do svých spacáčků.
             Veverka
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Tábor
Byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl 
super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl su-
per, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, byl super, 
byl super, byl super,….
  Kdosi z Chřestýšů

Keya Výsadek 2007
Je poklidný středeční táborový večer. Ležím na posteli a snažím se usnout a najednou se ozve: „Vstá-
vat, vemte si pevný boty do batohu nejnutnější věci pro přežití, šátek a přijdtě do kuchyně!“ řekl Delfín. 
Zpočátku jsem byl zmatený a tak jsem rychle splnil Delfínovi požadavky a dostavil se do kuchyně. Tam se 
vyfasoval jídlo. Pak jsme si měli zaváazat oči šátkama. Když jsme tak učinili utvořili jsme řetěz navzájem 
se držících lidí. Chvíli jsme šli. Potom nás nemilosrdně naházeli do tranzitu. Po pár mintách jsme se rozjeli. 
Udělali jsme pár koleček a vyrazli pryč. Asi po půl hodině jzdy jsme zastavili a někdo mě vystrčil ven z 
tranzitu. Chvili mě vedl a potom mi položil ruce na strom a řekl: „5 minut tady počkejte, pak si sundejte 
šátky a urychleně dojděte do tábora. Pokud možno ať vás vidí co nejméně lidí. Čekali jsme asi 3,5 minuty. 
Pak jsem si kvůli tomu, že mě dešně talčili brejle sundal šátek. A co nevidím? Vedle mě stojí Klubko. Máme 
mapu z roku 1852 a buzolu a obsolutně nevíme kde jsme. Poté jsem si uvědomil, že mám mlčet. Bylo 1 
minuta před půlnocí. Vydali jsme se na blízkou polní cestu. Párkrát jsme odbočili, ale za chvíli jsme se 
záhadně ocitli na místě, ze kterého jsme vyšli. Vyšli jsme na druhou stranu a po chvíli jsme se napojili na 
hlavní silnici. Poté  jsme došli do Pacova odkud jsme došli asi v půl třetí do tábora. 
           Fredkin

Poznámka autora: Bohužel jsem se ten den o 
poledňáku prokecl

Tábor
Boyard byl dost chladnej
Byl jsem v zadek padlej
Sněd sem snědé kuře
Spalo se mi húře

Pak sem snědl picu
Spalo se mi v hicu
Sněd sem si pak tousty
Zvracel jsem pak ousty

Pil jsem mléko tatru
Neztihl jsem v altru.
Jel jsem autem k doktorovi
Z matek se pak staly vdovy
Delfínova stopětka 
Dostala to dost ztěžka

Manévry nás bavily
bouřky na nich zuřily
Pršelo celou noc
Promokly jsme moc a moc.

Ťapy, ťapy po silnici
Kámen hrabal v popelnici
Na návštěvák bylo buchet dost
měli jsme velkou radost
stavěli jsme katapulty,
a než byli prázdné pulty 
kolem bejčáku všichni tancovali
a na hrnce bubnovali
když končil třetí tejden
uďové řekli: Už jedem
tak ahoj, už končíme
na příští rok se těšíme
   Chřestýši a Máří
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Golf
Bylo to skvělé. Nejlepší byla lávka. Furt nám padal míč do vody. Museli jsem dokonce stahovat pod most 
aby nám dal míček. Byli jsme sice první v cíli ale měli jsme nejvíc pokusů. 
          ???

Terénní golf
Vyrazili jsme po družinkách. Až k mostku to bylo jednoduchý. Mostek jsme překonali až za dlouhou dobu, 
míček pořád padal do potoka. Lesem to bylo celkem těžké. Když jsme byli skoro u konce, rozpršelo se. Zv-
ládnout poslední branku – kroužek visící ze vzduchu – bylo těžší než mostek, ale nakonec jsme to zvládli.
             Sovička

Na táboře se mi nejvíc líbily noční bojovky. Jedna byla taková, že loupežníci nám ukradli jídlo a ještě 
nějaké věci a my jsme je měli v lese najít a napsat si, co ukradli za věci a ti loupežníci, když nás uviděli, tak 
řekli nějaké jméno a když nepoznali, kdo jsme, tak jsme tam zůstali, ale když nás poznali, tak jsme se museli 
vrátit do tábora. Šli jsme po etapkových skupinkách. V celé etapce jsme byli na druhém místě. Tábor se mi 
moc líbil. 
  Bětka



Přepady 3.7 – 8.7.2007
Sraz byl na Roztylech kolem 17:00, bohužel Delfínovi nejel vlak- ČD, to vite, takže jsme ho viděli, jak 
dobíhá... V buse jsme byli 3: Perník, Kosťa a Vojta. Během cesty jsme viděli na dlouhou dobu poslední mo-
drohu a zuřivě jsme si psali s Delfínem, o všem možném a zvláště, kdy a kam dorazí. Po hoďce a půl jsme 
dorazili do Hořepníka a vydali se do lesa nad náš první cíl – říčanské tábořiště. Jen co jsme přisli na místo, 
začalo pršet a tak jsme vytáhli plachtu a zbudovali přístřešek, bohužel jsme byli 3 lidi  na jednu plachtu, 
takže jsme byli mokří my i naše věci. Vydali jsme se na první průzkum, kde jsme zažili první dotyk s 
„nepřítelem“, naštestní jsme zůstali skryti. Velice jsme mysleli na Delfína, který pak volal ze Samšína ze za-
stávky, že je mokrej až na kost. Asi za hodinu jsme mu vyrazili naproti doufaje, že jsou Říčky zalezlí, když 
pořád prší. Delf nás nezklamal a přišel totalně mokrej, zato s další plachtou, pod kterou se potom nastěhoval 
Perňa. Konečně jsme měli své mokré věci v suchu. Po krátké poradě, kde jsme se rozhodli pokračovaní 
podřídit počasí, jsme ulehli a Kosťa nás měl vzbudit. Kosťa se probudil, ale protože pořád padala voda, tak 
zase usnul a nechal nás chrápat dál až se větve ohýbaly. Ráno jsme se přesunuli do bezpečnějšího útočiště a 
vydali na výlet do Červené Řečice, kterou někteří znali již z Výsadku. Večer počasí vypadalo nadějně a  tak 
jsme se přesunuli do výchozího tábořiště. Po večeři jsme šli ještě jednou s Delfem obhlídnout situaci. Po 
návratu jsme udělali briefi ng, kde jsme se rozdělili na dvě družstva.  Perňa s Vojtou šli po kraji  

louky a měli vykrást tee-pka. 
Když jsme prišli na louku, 
tak akorát vyšel měsíc,ale 
naštěstí les tvořil stíny a tak 
jsme do nich hned zamířili. 
Po opatrném přiblížení jsme 
zjistili, že hlídka hlídá tak, 
aby se neřeklo. Využili jsme 
situace a odkolíkovali jsme 
tee-pko a zmocnili se části 
věcí např.: krojovka jedné 
světlušky, pláštěnka, teni-
sky, bunda, taška s něčím. 
Poté jsme normálně odešli, 
slyšíte dobře, hlídka byla 
lama a čekali jsme na Delfa s 
Kosťou, kteří šli lesem z

z druhé strany tábořiště. Ze začátku šla cesta lesem v pohodě až do té doby, kdy jsme dorazili ke srázu za 
kuchyní, kde se Kosťa zachytil o nějaký stromek a způsobil trochu štramot, po krátké pauze jsme se dostali 
dolů a pokračovali ke sklípku (Kosťa si to zpestřil i pobytem v odpadovce:)).Hlídka svítila po celém tábořišti 
a tak jsme stále věděli, kde je. Delf se rychle mrknul do sklípku a rozhodli jsme se, že on se půjde podívat, 
kudy by se dala kořist vynést ven a Kosťa že zatím počká za sklípkem. Delf zmizel a mezitím co Kosťa 
čekal, pojala hlídka podezření, že za sklípkem někdo je...Delf dal o sobě vědět ještě mocným kýchnutím do 
rukávu a pak se vystřídaly hlídky. Nová hlídka seděla v kuchyni a ani neblikla, a proto jsem si nevšiml, že 
došla pro vedoucí, že prý „za sklípkem někdo je“. Ve chvíli, kdy jsem uvažoval, jestli čekat, nebo to otočit, 
překvapil mě Mášek, a tak že jsem stihl akorát zaslechnout Delfína, jak zdrhá pryč... Mášek mě dovedl do 
tábora a Bořek mě vtipně omotal 25ti metrovým lanem... Protože už bylo ráno, tak netrvalo dlouho a dora-
zili i ostatní kluci a bavili se pozorováním Kosti zkoušejícího se dostat ze sevření nekonečného lana. Kosťa 
se osvobodil a všichni jsme dostali sqělou snídani. Děti byly odejity na „dědeček měnil až vyměnil“ a my 
jsme si dali turnaj v býčím srdci. Pak začalo zase pršet. Jen co vysvitlo slunko, rozhodli jsme se odejít, ale 
než jsme se sbalili, začalo znovu... A tak to šlo dokola asi do 16ti hodin, kdy jsme konečně, skvěle zásobeni 
a pověřeni doručením dopisu Protěžákům, odešli směr Pacov. Tam jsme nečekali dlouho a vlak do Tábora 
přijel. V Táboře jsme se rozdělili a Delfín s Vojtou jeli do Prahy, resp. Tuklat.  
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Perňa s Kosťou v parku před nádražím přepočítali zásoby a vyrazili směr Krásná Hora nad Vltavou.
Protože bylo pozdě, zakempili jsme hned za městem. Tam jsme dali studenou večeři a šli dospat minulou 
noc. Ráno jsme vstali a vyrazili do Moravče, kde nás zcela dobrovolně nabral ochotný řidič a hodil nás, 
přiblížil nás asi o 10km do Jistebnice, kde jsme doufali, že nakoupíme zásoby, ale bohužel o státním svátku 
se neprodává... Jediný úspěch jsme zaznamenali v benzínce při koupi zapalovače a navíc jsme tam potkali 
Našeho řidiče. Pak jsme pokračovali dál po červené do C(Č)unkova, kde jsme si prohlédli opravdického bi-
zona - super terénní Aero... Kousek za vsí jsme si uvařili „opravdu vydatný oběd“ - půlku těstovin s jedním 
tuňákem a spěchali dále do Sedlčan. Tam jsme dorazili a vydali se hledat supermarket.
Zajásali jsme při pohledu na Plus.
Kosťa šel nakoupit a přinesl samé do-
bré věci... Batohy nám pořádně ztěžkly 
a naším posledním cílem bylo najít 
vhodné místo na spaní, což se podařilo 
asi 2km za Sedlčany, kde jsme dali 
POŘÁDNOU večeři a okamžitě us-
nuli.
 Probudili jsme se do nád-
herného rána, dali buchtičky k snídani 
a s vědomím, že máme k cíli jen 15km 
jsme vyrazili. Šli jsme nádhernou kraji-
nou po červené do Pořešic, kde bohužel 
neměli vodu, a tak jsme pokračovali o 
ves dál, kde jsme ji konečně dostali. 
Asi v 15 hodin kousek nad Křížkovým 
mlýnem jsme zakempili, poobědvali, 
porelaxovali na sluníčku a čekali na 
tmu... Čekání jse si zpestřili výletem 
pro vodu. 
 Večer jsme se pobalili a odešli 
předpokládaným směrem protěžáckého 
tábořiště. Na kopci jsme schovali ba-
tohy a vyrazili na průzkum bez nich. 
Tábořiště jsme našli asi ve 23 ho-
din, úplně někde jinde. Takže jsme si 
přiblížili batohy a asi o půlnoci jsme 
se pod poslední lampou Vletic namas-
kovali a dodali energii v podobě Stu-
dentské pečeti a šli na věc. Na dohled 
od tábořiště jsme se začali plížit po kraji 
louky, když tu najednou se zčistajasna 
proti nám objevila dvojice postav s baterkami a prošli těsně kolem nás. Ani jsme nedýchali, ale naštěstí nás 
minuli bez povšimnutí kamsi do tmy. Zhluboka jsme si oddechli a pokračovali dál. Po cestě jsme vzali čepičky 
protěžáckých aut a plížili se směr nejbližší týpko, které jsme odkolíkovali a úspěšně zcizili Ohňovi svršky a 
spodky. Poté jsme se nerušeni vrátili zpět. A po třetí hodině ranní jsme šli spát do prázdné ohrady. Ráno byli 
v prázdné ohradě koně. Dříve vstanuvší Perňa vzbudil Kosťu.  AP: “Kosťo, vstávej jsou tu koně.“ K.: “?????“ 
KAP. Trochu jsme se opláchli v ledovém potoce a šli na snídani. Se všemi jsme se pozdravili a všechno 
poctivě vrátili a odešli zpět do Sedlčan, odkud nám jel beznadějně narvanej bus, takže jsme celou cestu usínali 
ve stoje...
Už teď můžeme slíbit, že příští rok se o podobnou akci určitě nenecháme připravit...
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Alpy
26.8. Neděle
Můj milý deníčku, po roce jsem zase tady, abych zaznamenal na Tvé stránky další putování pětice 
dobrodruhů z Prahy a blízkého okolí. Těmito byli kromě mé maličkosti (pozn. Slepýš) jistý Sup, Blecha, 
Johny a Šupina. Náš sraz byl dnes před sedmou hodinou večerní v bílém domečku u Čížků (jistě si, deníčku, 
vzpomeneš, jak jsem Ti o tomto domě již vyprávěl). Má cesta k Čížkům proběhla dobře, jen jsem se zpotil a 
ani můj deospray to nedokázal zamaskovat .
U Čížků jsme musili nejdříve vyřešit problém s mačkami, protože u dvou párů chyběly vázací řemínky. S 
pomocí šikovného Goldy (deníčku, to je ale chlap) jsme tento problém zdárně vyřešili a jali jsme nakládat 
věci do vozu Audi A4, který má barvu stejně ohnivě červenou jako moje nová rtěnka a který nás měl vozit 
po celou dobu naši výpravy. Věcí bylo mnoho… cepíny, mačky, sedáky, jídlo a tak podobně. Audi A4 je vůz 
sice poměrně prostorný, ale stejně jsme se vešli tak tak. Po vyslechnutí dobře míněných rodičovských rad 
jsme svěřili své životy ostřílené řidičce Šupině a vyjeli směrem na Plzeň…. a pak dále k hranicím. Museli 
jsme si prohazovat místa k sezení, poněvadž bolest hýžďových svalů se po pár hodinách stávala nesnesitel-
nou.
Rychlá kola našeho auta nás přenesla přes česko-německou hranici a dále směr München. Pak dále na Inns-
bruck a následně již po menších, místy opravovaných, silničkách na Kitzbühl. Zaparkovali jsme asi kolem 
třetí hodiny ranní (to už tedy bylo v pondělí) na parkovišti v obci Hinterbichl a hned jsme se uložili na beton 
parkoviště, abychom vychutnali první alpskou (nebo spíš podalpskou?) noc. 

27.8. Pondělí
Ráno nedbáme čumících autobusáků a pohodlně na parkovišti spíme až do devíti. Pak vstaneme a snídáme. 
Po snídani mocně balíme, přehazujeme věci z báglů do auta a naopak. Doufáme, že neneseme něco navíc 
(jako třeba kompot) nebo nám naopak něco nechybí. Rozhodně neseme navíc igelitku hrušek, švestek a 
okurek. Vyrážíme přes rozkošnou a typickou vesničku Hinterbichl směrem na Johannis Hütte (2116 m n.m). 
Převýšení 800 metrů. Cestou vychutnáváme super počasí, výhledy na nádherné hory a hrušky. Stoupání 
vede pohodlně podél potoka. Cestou potkáváme rakouský postarší pár, se kterým živě konverzujeme, a 
občas i nějaký maséry, kteří jdou dolů. Ve výšce cca 1000 m se nám poprvé objevuje náš hlavní cíl a to 
Gross Venediger (3674 m n.m.)! Nádherný výhled na obří horu pokrytou ledovcem. Dojídáme hrušky!!! 
Pokračujeme na Johannis Hütte, kde je spousta lidí. Dáváme oběd z vlastních zásob, což všechny dost udiví. 
Nejvíce výše zmiňovaný pár. Chlápek dokonce přijde a dá nám 15 Euro, abychom si něco koupili! Dobří 
lidé ještě nevymřeli. Dojídáme švestky i okurky, zneužijeme záchody a vyrážíme na Defregger Haus 2962, 
kde chceme spát, neboť je to ideální východisko na Gross Venediger. Cesta vede kupodivu dost nahoru, 
ale docela to ubíhá. Všichni se diví našim obřím batohům. No, když někdo nemá na chaty… Kolem šesté 
docházíme na Defreggerhaus a nad ním na kamenitém poli děláme výškový tábor, překvapivě pohodlný. Je 
pekelná kosa a přišly trochu mraky. Probíhá rychlokurs chození po ledovci, který začíná kousek za stanama, 
večeře a rychle spát, neboť zítra chceme brzy vstát a pokusit se o vrchol. Snad se to vydaří.

28.8. Úterý
Den D. Snad. Budíky řinčí před šestou. Sup a Slepýš se ještě vyrazili optat do chaty na schůdnost cesty, 
protože nebe opravdu není bez mráčku. Nastává mohutná operace, při níž nandáváme mačky, vytahu-
jeme cepíny, navazujeme se k lanu apod., čímž na chvíli zablokujeme cestičku. Nakonec se zadaří a naše 
pětičlenné lanové družstvo vyrazí v následujícím pořadí: Sup, Blecha, Johny, Šupina a Slepýš. Již záhy se 
začínají projevovat problémy s výstrojí, zvláště u Blechy, jsou to trable s půjčenými mačkami. Ty dočasně 
vyřeší další provázky. Cesta je zatím příjemná, stoupáme mírně a přeskakujeme zvesela menší trhlinky. To 
ale netušíme, co nás ještě čeká. Vlastně doslova, protože vrchol Gross Venedigeru je zahalen v oblacích. 
Časem se sklon svahu začíná zvyšovat. Člověk se lehce zadýchá, holt kyslík dochází, u některých se začíná 
projevovat výšková nemoc. Situace je vážná… No, tak hrozný to nebylo, ale zabrat to dávalo pěkně. Co 
chvíli jsme měli přestávku na vydýchání, ale když jsme na jakýmsi předělu zastavili na sušenky a sundali 
batohy, dávala se do nás zima. Prostě musili jsme vzhůru. 
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Začali jsme potkávat lidi jdoucí z kopce, mezi nimi dva Čechy, se kterými se ráno v chatě Defreggerhaus 
Sup se Slepýšem bavili anglicky o počasí. Znenadání nás povzbudilo Slepýšovo zjištění, že jsme již ve 
výšce 3600 m. Takže zbývalo něco přes 600 metrů. Stoupali jsme dál a dál dva metry za člověkem na laně 
před námi. Náhle kouknu, vlevo v mlze je docela padák dolů. Po chvíli i napravo, až se z toho stal úzký 
chodníček metr široký ze sněhu. Na chvíli se oblaka rozplynula, a daly se vidět v nedohlednu konce svahů 
– no radši nemyslet, kde by se člověk zastavil. Tu mne potěšila vzpomínka na průvodce, který pravil: na 
konci výstupu exponovaný hřebínek. A náhle stáli jsme na vrcholu. Fakt. Bylo tam pár lidí, navíc budka 
s křížem na střeše, menší kopeček – úplný vrchol pro vrcholová fota – a jinak nic. Na každou stranu díra. 
Občas se díra objevila i v mracích, a dalo se vidět něco z blízkého okolí. Pogratulovali jsme si k výstupu, 
nějaký Rakušan nás všechny vyfotil, pak jsme se fotili sami a měli jsme radost. Na chvíli jsme se i odvázali 
a pili, jedli, posílali jsme smsky domů. Na vrchol dorazila taky parta asi deseti myslivců. Zazpívali nějakou 
písničku v němčině, hrozně dlouhou. Prý něco jako že jdou nahoru, a pak vzhůru a v bratrství nemohou 
upadnout do zatracení… Sranda. Šlo jim to pěkně a byli odměněni párem tlesknutí. Asi po půlhodině 
padl povel k sestupu. Slepýš se optal na cestu. Hned za exponovaným hřebínkem jsme tedy zahnuli do- 
leva směrem na Neue Prager Hütte, ale briskně jsme zahnuli opět doleva po ledovci, čímž jsme se dostali 
na druhou stranu Gross Venedigeru. Opět jsme překonávali trhliny, tentokrát už větší, pak Sup vyšlapal 
kolečko, tam jsme všichni museli zůstat na oběd. Odvážlivci se vydali konat potřebu. K obědu byl chléb s 
máslem pomazánkovým. Po obědě jsme stále sestupovali níže a níže. Trhlin bylo čím dál tím více, ke konci 
jsme mezi nimi kličkovali a bloudili, přelejzali, až jsme se dostali ke skále, kde jsme sundali veškeré le-
dovcové vybavení. Pak už jsme lezli po šutrech po skále dál, v dálce i spatřili značku a přes četné potůčky 
a vodopády se vydali k ní. Po značce dále na Kürsingerhütte. Také začalo pršet. Tzn. pláštěnky. Pak ale 
přestalo, sušili jsme se rozvalení na šutrech, pohoda. Viděli jsme sviště, ale utekl. Nakonec jsme k chatě 
šťastně dorazili, přečkali další deštík a vydali jsme se po další značce směr Obersulzbachtörl, což je sedlo, s 
cílem najít pěknou plošinku na spaní. Při večeři (těstoviny se sýrovou omáčkou – výborné) jsme viděli kozo-
rohy, nebo něco takového, celý stádo! A pak na kutě, dobrou. Za deště opět usínáme…

29.8. Středa
Ráno bylo opět oblačné a déšť byl na spadnutí. Nenechal na sebe dlouho čekat. Dnešní cíl je sedlo Ober-
sulzbachtörl (2921 m n.m.). V cestě na druhou stranu údolí nám tečou dva divoké potoky. Přeskákat je po 
šutrech dá zabrat. Kdyby tam člověk spadl, tak proud je velice silný, a těch kamenů… Podané klučičí ruce 
jsou nám oporou a tak se dostáváme na druhé břehy. Chvíli odhadujeme mezi skalisky a kamením směr 
než nalezneme značku. Ta nás vede až k prvnímu ledovci pod sedlem. Ještě musím zmínit, že celou cestu 
po skalách, kamenech a suti vydatně lilo. A aby té vody nebylo málo, tak jsme občas lezli nahoru potokem 
s vodopádky. Protože jsme dosti zmrzlí, před námi náročná cesta po ledovci a překvapení na druhé straně 
sedla, raději zastavujeme na úpatí ledovce a stavíme stany. V klidu a teple odpočíváme, zatímco Sup maže 
chleba s lučinou k obědu. Pokud se počasí do cca třetí hodiny odpolední nezlepší, uděláme si odpočinkové 
odpoledne a dobytí sedla necháme na druhý den. Po obědě je ovšem natolik vlídno, že boříme tábor a 
stoupáme vzhůru. Nejprve jdeme po napadaném kamení na ledovci, a když už šutry ubývají a nohy stále 
více podkluzují, nazouváme mačky a vše potřebné a stoupáme kolmo vzhůru po ledu. Pak se dostáváme opět 
ke skále s vodopády, takže mačky sundat a šupky hupky stále výš a výš. Na závěr stoupání opět ledovec, 
tak zase hezky mačky nazout a vpřed, výš a výš. Svah je velice prudký. Dobýváme cíle. A to překvapení 
na druhé straně? Ledovec. Ovšem cestu volíme jinudy. Nejprve obejdeme ledovec po skalnatém hřebínku, 
a pak slézáme na druhou stranu hřebene po kameno-skalnatém žebru hor. Naším novým cílem je teď opět 
Johannishütte. Když slezeme nejprudší svahy hor, nalézáme místečko na spaní. Ihned po postavení stanů 
začíná prudký lijavec, který přechází v bouřku s kroupami a nakonec se sněžením. Takže když přebíháme k 
Supovi do stanu na večeři, je všude kolem nás bílo, včetně návětrné stěny stanu. Je hrozná zima a tak teplá 
a dobrá čočka přichází vhod. Po jídle rychle do spacáků a zahřát se. Ještě předtím však musíme odházet 
ze stěny stanu sníh. V noci je opět zima a skoro pořád prší. Asi všechny nás probudila silná noční bouřka. 
Přesto však se snažíme spát a načerpat síly na další den. Sladké sny. 
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3kdy jsme se zasekli v síti přítoků k řece. Dumaje nad tím, kde by bylo nejlepší přeskočit, začalo pršet! A 
pršet nepřestalo, dokud jsme nedorazili do Johannishütte, což je chata, na které jsme už byli. Takže se nám 
kolečko uzavřelo. V předsíni – čímž se rozumí místnost vyložená dřevem a plná věšáků na boty a bundy 
– dáváme oběd (chleba s pomazkem delikates a křemenem). Přestává pršet a začínají proudit lidi, což je 
trošku problém, protože jsme skoro celou místnost obsadili. Teď ale musíme řešit daleko závažnější problém 
a to, kterým směrem vyrazit. Máme tři možnosti. Buď to už zabalit a jít k autu, nebo jít oklikou ještě přes 
jeden ledovec, anebo na druhou stranu bez ledovce. Nakonec vyhrál ledovec a tak po přeptání se na počasí a 
odložení odpadků a jiných věcí na WC, vyrážíme směr sedlo Türmljoch (2790 m n.m.). Neprší, stoupáme a 
kocháme se výhledem. Jenže né moc dlouho, protože z údolí začíná stoupat mlha a je samozřejmě rychlejší 
než my, takže jsme brzy v ní a déšť samozřejmě nemůže chybět a tak se také přidá. Rubání je to hrozný, ale 
nakonec nás ukazatel ujistí, že už jsme tu. Přestává pršet a mlha se trhá, takže vidíme, co nás čeká dál. Dáváme 
čokoládu a chvíli to vypadá, že bychom tu i mohli spát. Je tu opravdu nádherně. Spousta kamenných mohylek 
a obrovský kus skály, na který by šlo určitě vylézt. A navíc výhled na obě strany. Nakonec se ale rozhodne, že 
se přesuneme do údolí blíže hoře s ledovcem. Moc se nám nechce těch 600 m převýšení znovu scházet, ale co 
naplat. Jinak to nejde. V průběhu scházení opět slizí a prší. Dole nacházíme opravdu jen horko těžko místa na 
stany mezi bouloušema, kamením a potokem. Déšť sílí a spolu s větrem z nás vysává veškeré teplo. Posilněni 
rýží, která vskutku není „anklbens“, se snažíme zahřát ve spacácích. Snad se nám to podaří. Brou noc
31.8. Pátek
… nikomu se pořádně zahřát nepodařilo, v navlhlých spacácích to téměř nebylo možné. Venku byla v noci 
asi opravdu pořádná zima, soudě podle toho, že na kalužích v dolících a proláklinách byl led. Ale jinak bylo 
ráno krásné a celkem i teplé. V takových chvílích si člověk uvědomí, jak málo stačí ke štěstí… slunečné ráno 
a dávka poridge. Rozhodli jsme se, že by bylo škoda pěkného počasí, které se v Tyrolsku objevuje málokdy, 
nevyužít, a tak jsme stany nechali stát a jen s nejnutnější výbavou jsme se vydali zdolat zaledněné sedlo 
Maurertörl (3105). Cesta sutí se stávala stále náročnější až už jsme záhy kráčeli po ledu zasypaném kamení a 
sutí (tuším, že se tomu správně říká „glacierrock“). Záhy přišel čas nasadit ledovcovou výbavu, navázat se na 
lano a hurá ledovcem vzhůru. Bleše se však po chvíli začala podělávat mačka, a tak jsme se rozhodli nechat 
naše slečny jít zpět do tábora a my zbylí tři jsme se vydali vzhůru. V takovém počasí byl výstup radost a tak 
jsme se rozhodli jít ještě o něco výše a dobýt vrchol Grosse Geiger (3360 m n.m.). Stoupali jsme stále výš za 
sluníčkem, šlo to vcelku dobře až na pár nepříjemných trhlin. V místě, kde končil ledovec a začínal skalnatý 
vrchol, jsme sundali mačky a vydali se do boje s namrzlou a nezpevněnou sutí, což začal být problém zejména 
pro mě, reprezentanta psychicky méně odolných jedinců. Musím podotknout, že krásné počasí bylo již v 
těchto chvílích minulostí a my se topili v chomáčích ledové mlhy. Ale zvládli jsme to a za chvíli stanuly naše 
boty na vrcholu s bílým ocelovým křížem a vrcholovou knihou. Asi dvakrát se na nás štěstí usmálo a z clony 
mlh vystoupil kolos Gross Venedigeru na severovýchodní straně. Sestup po namrzlé suti byl lahůdka a protože 
po ledovci to šlo dolů úplně samo (a nečekaně rychle), mohli jsme se dole na konci ledové masy posílit pozd-
ním obědem (bylo asi 16:00). Za další hodinu skákání, klouzání a škobrtání po balvanech jsme stanuli zdrávi 
v táboře, kde už nás holky očekávaly, a spokojení, že jsme úspěšně zvládli dosud nejtěžší výstup, teď vaříme 
jídlo. Zatím neprší, ale od severu vane už zase studený vítr a pobyt mimo stan se stává silně nepříjemným…
Dívčí část cesty. Když nám chlapci zmizeli za obzorem, vydaly jsme se na náročný sestup sutí zpět do údolí. 
Kochaly jsme se výhledy, obdivovaly kameny a užívaly si příjemného sluníčka. Podél řeky jsme skákaly po 
kamenech, hodnotily, který z vodopádů je hezčí a žasly jsme nad uměleckým duchem tvůrce značek. Cesta 
nám příjemně utekla a než jsme se nadály, stály jsme mezi stany. A abychom využily sluneční paprsky, vys-
trkaly jsme co nejvíce věcí do jejich blahodárného vlivu, včetně našich bot a ponožek. Když už jsme byly tak 
pěkně zuté, šly jsme si umýt nohy. Šupina to však vzala důkladněji a vykoupala se v ledové ledovcové vodě 
celá. Pro zahřátí a pro radost jsme si pak šly zatančit. Našly jsme si co nejméně kamenitý plácek a bosé tančily 
židovské tance. Nádhera! Podle slunce bylo jasné, že čas pokročil, takže jsme začaly vyhlížet, zdali se nám 
chlapci nevracejí. Také nás začal dohánět hlad a nemaje nože, hledaly jsme u kluků ve stanu a to způsobilo, že 
rázem byli tu. A zatímco chlapci vyndavali spacáky do posledních paprsků slunce, my jsme si vychutnávaly 
na kameni chleba s paštikou. 
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1.9. Sobota
Ráno bylo plné zjištění: 
1) kupodivu v noci nikoho nesnědli svišti
2) Slepýš celý puťák nese CD, která zapomněl nechat v autě, stejně tak i Šupina nese sušenky na celou akci
3) opět je zataženo a drobně močí
Při snídani pozorujeme tři chlapíky v zeleném, kteří pozorují dalekohledem naše stany ze vzdálenosti 
několika metrů. Bojíme se, že jsou to bystří ochranáři, kteří nás po dvoudenním lopotění s dalekohledem po 
dolině konečně našli. Pak se ale ukázalo, že jsou to myslivci a jdou obsadit průsmyk, kudy vede značka, aby 
ho bránili před dotěrnými turisty. Protože je krásně hnusně, rozhodli jsme se strávit ještě jeden den v této 
deštivé dolině a

užít si tak typického Tyrolského počasí. Necháváme stát stany, bereme jen dva batohy s pláštěnkami a 
obědem a vyrážíme. Nejprve kolem chaty Essener-Rostocker Hütte (2208 m n.m.) na horu Rostocker Eck 
(2745 m n.m.). Cestou se však ukáže, že Slepýš v base campu zapomněl chleba. Vrací se pro něj mocným 
během. Není to úplně blízko a je to dolu a nahoru. Není tedy divu, že cestou bloudí, proto ho s Johnym 
navádíme a povzbuzujeme. Holky si tak tak stačí dojít na záchod, než se z kilometrového běhu po složitém 
terénu Slepýš vrací. Pak již bez problémů dorážíme na horu, kde kromě sluníčka sněží. Celou cestu se 
ozývají výstřely myslivců úporně bránících průsmyk. Myslím, že rodinka s mnoha dětmi v ponožkách, 
jeanách a s plyšáčky proklouzla. Když se Blecha dostatečně nasměje a vyřídí i ostatní smsky, dáme věnečky 
a pokračujeme po cestě přes horu okruhem zpět k chatě. Cestou dáváme oběd, jsou rybičky, které slouží jako 
reklama na měkké kovy, proto je téměř nemožné se do nich dostat, aniž by krabička nebyla zdeformována. 
Odrážeje útoky krvelačných svišťů dorážíme přes drobné bažinky až k chatě, odkud si ještě zajdeme k plesu 
Simonysee. Dáváme čokoládu a žabkami se snažíme vyburcovat potvoru spící v jezeře. Kocháme se výhledy 
na okolní ledovce, mraky, sluníčko a v dálce i Dolomity. Probíhá kurs házení žabek pro Blechu, jejíž dosa-
vadní rekord je 1. Podařilo se zvýšit ho na 2. Když už žabky rozličných velikostí a tvarů vyburcovali příšeru 
tak, že nám vypila tang, je čas vrátit se ke stanům. V naší dolině je opět krásné počasí, nad námi modro a 
ledový vítr nám mete do obličeje déšť. Svišti ubránili naše stany před hladovými turisty, takže nám nikdo 
neukradl smradlavé ponožky, i když v mém stanu se objevila zápalná láhev. Nakonec se ukazuje, že je to 
Johnyho impregnace na boty. Zalézáme do stanů a čekáme až bude čas dělat večeři. Venku prší o 106, i svišti 
jsou v depresi zalezlí v dírách a tiše nadávají na počasí a špatně naimpregnované kožichy. 
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Myslivci přešli z obrany v útok na sviště. Až k nám se občas snese chomáček chlupů. Pak přijde ten pravý 
čas, uděláme rýži, Šupina dopije vodku (nuceně, pozn. od Šupiny), takže musíme dát i slivovici a za deště a 
holčičího řehotu jdeme spát. 

2.9. Neděle
V noci přestalo pršet a trochu se ochladilo. Když jsme se ráno probudili, okolní vrcholky byly zasněžené. Po 
poriči jsme zbořili náš base camp, kde jsme překonali 3 noci, rozloučili se se svišti a kolem chaty Essener u. 
Rostockerhütte (opět, a jak jsme zjistili, jsou to vlastně 2 chaty těsně vedle sebe) vyrazili dolů do údolí. Viděli 
jsme mezinárodní přeshraniční spolupráci myslivců – Češi radili Rakušanům, jak lovit sviště. Cestou dolů 
jsme se probíjeli stádem krav, dlouho úspěšně tarasily cestu. Též jsme potkávali mnoho navoněných turistů, 
většinou důchodců, všichni šli nahoru proti nám. Slezli jsme do vesnice Ströden a po silnici to štrádovali 
do Hinterbichlu, kde mělo být zaparkováno naše auto. Nakonec také bylo. Všichni jsme si zuli boty a holky 
začaly mazat chleby sýrem. Slepýš zahodil babu, všichni jsme se myli. Přičemž v první rundě, kdy jsme se 
myli my, kluci, dohlížela na nás jakási rakouská slečna, sedíce na břehu říčky pod parkovištěm a cpouce se 
sušenkou. Museli jsme tedy vytáhnout naše nejhorší odháněcí fusky, aby jsme měli klid na práci. Holka měla 
výdrž, dlouho vesele dál odolávala, teprve až když si Sup začal mýt hlavu napůl svlečen ne v řece, ale ve vedle 
ústícím kanálu, rychle nazula boty a zmizla. Dále nebyl problém, jen snad s teplotou vody. Holky se pak tam 
koupaly asi hodinu. Opravili jsme zvuk – repráky v autě a za zvuku Rammsteinů jsme mohli vyrazit. Opět 
desetieurovým tunelem na Mittersill. Cestou nás měřili hrozně maskovaní policisté. Málem jsme je přehlédli, 
jak tam jen tak stáli u krajnice s radarem vedle policejního auta. Namířili jsme to na Krimml, nechali auto na 
parkovišti za 4 Euro a vydali se k „jednomu z nejvyšších vodopádů světa“ Krimml Wasserfalle. Tři stupně, 
dohromady asi 380 metrů vysoké, jsme obdivovali, fotili, obcházeli po zic-zac chodníčcích s vyhlídkami. Vítr 
vodu rozfoukával, že místy skoro pršelo a byla zima. Ale zážitek krásný. Dole spousta suvenýr šopů a přehršel 
turistů po cestě. Jo a za vstup do národního parku Hohe Tauern jsme museli zahlen 1,8 euro na osobu. Teď 
jsme na odpočívadle s vyhlídkou na vodopády, je čtvrt na devět, zima, kousek pod průsmykem, hrozný hlad a 
čekáme na to, až budou hotový brambory s gulášem. Teď je teď. Sup říká: „Spadl list. Letí komár. Ze stromu 
stádo prudibuzimušek.“ Slepýš se vrátil z toalety. Je tma. 

3.9. Pondělí
V noci kupodivu nepršelo. Ráno se probouzím s vycházejícím sluníčkem. Kolem parkoviště už projíždí spou-
sty aut s pracujícími, kteří po nás divně koukají. Asi neviděli nikdy stany na odpočívadle. K snídani jsme si 
pochutnali na poridge se švestkovým kompotem. Bylo to výtečné! Dobrou chuť nám popřál i německý pár, 
který využil odpočívadla i s informačními tabulemi o vodopádech. Slepýš s nimi hned zapředl hovor a tak 
se dovídáme, proč nejspíše všici kolemjedoucí tak vykuleně na nás hledí. V Rakousku se nesmí nikde spát, 
ani v autě, pod pokutou 120 euro na osobu. No, tak už jsme plně informováni a večer raději budeme spát už 
v Lichtenštejnsku. Vyrážíme tedy směr Innsbruck. Johny náležitě řeže zatáčky, takže vzadu docela lítáme. V 
Innsbrucku parkujeme skoro až u centra. Prohlížíme staré náměstí, kostely, chrám sv. Jakuba, nábřeží Innu. U 
fontány, kde na soše sedí obrovská, asi šesticentimetrová můra, obědváme chléb a tavený sýr. Potom se vy-
dáváme zpět k autu, neb parkoviště máme jen do 13. hodiny a 21. minuty. Slepýš ještě koupil v Bille pánům 
pivo v plechovce k večeři. Protože my, dámy, alkohol nerady, koupí nám džus. Také jsme si každý dopřál 
kopeček zmrzliny. (Slepýš si raději koupil čokoládu a skoro celou ji najednou snědl.) Opouštíme město směr 
hranice a Vaduz. Kousek za Innsbruckem ve městečku Stams ovšem spatřujeme krásný a obrovský klášter, 
takže děláme ještě jednu kulturní zastávku. Na hranicích s Lichtenštejnskem nám seberou pasy a nařídí nám 
zaparkovat stranou. Obáváme se, že budou chtít otevřít kufr a vyvalí se na ně všechen smrad z ponožek a 
pohor doprovázený řinkotem padajících prázdných PET fl ašek. Raději neriskují, vrací nám pasy a my se 
dostáváme do nové země. Důležitá informace o změně počasí. Opět vydatně prší! Ani nevíme jak a jsme ve 
Vaduzu. Asi začíná hned za hranicemi. Zaparkujeme u kostela, který si jdeme prohlédnout. Za intenzivního 
deště děláme poznávací vycházku po hlavním městě tohoto knížectví. Jsme promoklí, a tak vyjíždíme najít 
místo na nocleh. Při této příležitosti, najít plácek pro 2 stany a auto, projíždíme téměř celou zemi. Nakonec 
jsme úspěšní a u Malbunu nacházíme odpočívadlo přímo pro nás jako stvořené. Protože stále silně prší, vaříme 
rychlou večeři, 
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 takže bramborovou kaši se salámem. Je výtečná a opět, jako snad každý rok, je jí málo. Zájemci se 
dorážejí zbylou půlkou chleba s paštikou. Pánové vypijí svá piva vychlazená v potoce, my dáváme džus. 
Je nám opět zima, takže zaplujeme do spacáků a příjemnou deštivou noc v Lichtenštejnsku! 

4.9. Úterý
Kromě toho, že v noci silně pršelo a sněžilo, navštívila nás také policejní hlídka. Přijeli ve čtvrt na dvě, 
vzbudili Johnyho, který spal v autě, a chtěli vysvětlení, co že tu pohledáváme v noci na odpočívadle 
ve stanech a v takovém lijáku (asi nechápali, proč nejsme v nějakém hotelu). Svítili nám baterkami 
do stanů, až jsme se báli, že budeme muset ven, ale Johny to s nimi diplomaticky vyjednal. Ráno 
samozřejmě stále pršelo, takže jsme poridge s meruňkovým kompotem jedli opět u Supa ve stanu. 
Balení v dešti a při 4°C byl dost humus, ale zdařilo se. Náš vůz nás vyvezl ještě kousek výš, až na 
konec Lichtenštejnska, kde jsme si prohlédli krásný kamenný kostel a čerstvě zasněžené vrcholky 
hor. Když jsme se vraceli k autu, přijela policie, takže Sup usoudil, že nám při vjezdu do země dali na 
auto GPS a teď sledují každý náš pohyb. Což tak skutečně vypadalo, protože jen jsme vyjeli, policajti 
vyjeli také. Ale nakonec jsme je setřásli! Teď jsme měli namířeno ke hradu. Jenže byl v opravě a navíc 
nám paní u okénka řekla, že se na něm stejně neprovádí, takže jsme si ho prohlédli alespoň zvenku 
a opustili Lichtenštejnsko přes Rýn do Švýcarska. Tam jsme si spravili náladu rozsáhlou prohlídkou 
zámku Werdenberg a přilehlých historických budov. Přitom nám dost vyhládlo a tak jsme se u auta 
naobědvali (čerstvý chléb se sýrem Apetito). A že při tom všem průběžně stále pršelo, už snad ani 
nemusím zdůrazňovat. Nuže vyrazili jsme směrem k Bodamskéhu jezeru. A co se nestalo! Podařilo se 
nám vyjet z pršícího mraku a, světe div se, dokonce svítilo sluníčko! Takže, když jsme zastavili u jezera, 
nejenže jsme se nádherně pokochali výhledem, ale také se nám podařilo usušit mokré stany. Ještě jsme 
kousek popojeli, prošli se po nábřeží a prohlédli dva kostely, a pak jsme vyrazili hledat místo na spaní. 
Projeli jsme spoustu vesnic, zatáčeli vpravo i vlevo a stále nic. Nakonec však jedna z polňaček neměla 
zákaz vjezdu, a tak jsme na ní zabočili. Zaparkovali jsme až u lesa a začali vařit večeři (bramborové 
knedlíky s vepřovým gulášem). Ale co se nestalo, začalo opět pršet! Takže to znamenalo rychle sklidit 
všechny věci, které jsme dali mezitím ven větrat. Naštěstí nepršelo dlouho, a tak jsme si večeři vychut-
nali venku v klidu. Pak ještě lichtenštejnské pivo (tady Blecha taktně zamlčela, že si daly i holky, pozn. 
přepisovatele / jenom jeden lok na ochutnání, pozn.holek), a protože nám byla dost zima, uvařili jsme 
ještě teplý bujón. Postavit stany bez deště bylo dílem okamžiku, a tak teď hurá do nich a do spacáků!!!

5.9. Středa
Předem se omlouvám osobě, která bude tenhle zápis přepisovat do PC podoby, protože tyto řádky píšu 
cestou autem a moje ruka není tudíž příliš jistá…
Noc patřila k těm lepším, to znamená že nepršelo a ani nebyla moc zima. Po skvělém poridge se 
švestkami jsme se vydali směrem, kde se dávalo tušit město Konstanz (česky Kostnice). Opravdu jen 
tušit, protože při hledání noclehu předešlého dne jsme hledali opravdu jen nocleh a ne cestu.
Ve Švýcarské části Kostnice jsme ještě koupili dva bochníky čerstvého chleba na oběd. Měli jsme menší 
konfl ikt s celníkem, který nás z nepochopitelných důvodů slovy: „Weg, weg!“ vyhnal z parkoviště – asi 
měl zrovna špatný den.
Pak jsme přejeli švýcarsko-německou hranici, která prochází samotnou Konstanzí, a ujížděli po silnici 
do nitra Německa a zároveň do centra města. Trošku nás proto zaskočil fakt, že jsme se po pár stech 
metrech ocitli opět na německo-švýcarské hranici. Museli jsme se proto otočit a projet něčím, co se 
tvářilo jako pěší zóna, ale nebyla. Vůz jsme nechali na placeném parkovišti (1 euro na 120 minut – po-
hoda) a vydali se na tour po místních katedrálách. Jsou zde dvě a jedna měla pěkné podzemní prostory. 
Navíc byla postavena na zbytcích římského castella, jehož pozůstatky byly „vystaveny“ pod skleněnou 
pyramidou na náměstí před chrámovým portálem. Potkali jsme skupinku Čechů na kolech, jejichž 
největší starostí bylo kam a jak kola co nejlépe přivázat…. že by (zlo)zvyk z domova? 
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V pekařství jsme koupili různé druhy pečívka a ostatní šli na věž katedrály. Říkám ostatní, protože já jsem se 
vydal k autu prodloužit parkovací čas o další dvě hodiny. 
V bance Sup vyměnil 50 zbývajících švýcarských franků zpět na eura a dokončili jsme prohlídku města. U auta 
byl oběd – chleba s tou trochou paštiky, co nám ještě zbyla. A jeli jsme dál – podívat se na okrasné zahrady 
na ostrově Mainau – zážitek především pro budoucí návrhářku zahradní architektury Blechu. Po prohlídce již 
nastal čas otočit volant k domovu, a proto jsme zamířili do přístaviště trajektů na okraji Konstanze a nechali se 
přepravit za 17 euro přes Bodamské jezero na druhou stranu do přístaviště Meeresberg. Vlasy nám na trajektu 
čechral vítr a atmosféra i nálada odpovídala první (té nekatastrofi cké) části fi lmu Titanic. Potkali jsme Čecha 
z Opavy, který na trajektu pracoval coby výběrčí poplatků od cestujících. 
Na druhém břehu jsme již namířili čelní světla na město Lindau, odkud by měla vést dálnice až do Prahy. 
Zbytek cesty proběhl bez problémů, auto jelo bez nehody. Na bezejmenném parkovišti jsme uvařili výbor-
nou rýži s maďarským gulášem (5 lidí, mezi nimi i Šupina, která nejí téměř nic, snědlo 9 varných sáčků rýže 
– celkem úctyhodný výkon) a kolem druhé hodiny ranní jsme již byli v centru matičky Prahy. TAK to dobře 
dopadlo. Tak zase, možná, snad příští rok. 

Ještě informace na úplný závěr: když jsme přijeli do Modřan, kde jsme vyložili Johnyho, zvedl se vítr a začalo 
strašně pršet…sečteno a podtrženo - jen 2 dny z celého puťáku byly bez deště…
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Bulgaria 2007 Stara Planina
Michal, Kokosák, Krtek, David, Myška, Sup
Hustověc

12.8.07 Ne
Poté, co jsme s Aničkou (Koko) nakoupili jídlo a rozdělili ho do úhledných hromádek, začli se sjíždět 
lidi. Puťák začal nad mísou švestek, které se na akci neobjevily naposledy. Když už jsme měli v sobě 
modrých plodů dost, rozjeli se všichni domů, sbalit a spát. 
   První den proběhl úspěšně, švestek se snědlo dost.

13.8.07 Po
V 8:15 sraz na Florenci na čtyřce! Měníme bank v eura, dokupujem poslední jídlo na cestu a nasedáme do 
vysokého a hranatého autobusu společnosti Touring. Bulhaři jsou profíci, takže přesně v 9:30 vyrážíme. 
Autobus je poloprázdný, všichni pospávají natažení na dvousedačkách. Cesta probíhá pohodově, takže je 
čas se vrhnout do prvních švestek. V Brně přistupují další lidi a do Bratislavy jedeme pro jednu slečnu. 
Neustále soupeříme s konkurenční společností Group, která vyjela z Prahy do Sofi e o půl hoďky dřív, je 
dražší, má horší autobus a my chceme ještě dokázat, že je i pomalejší. Dáváme další švestky a vjíždíme 
do Maďarska, objíždíme Budapešť, dáváme švestky a míříme do Srbska. Když dostaneme razítko a dáme 
poslední švestky, uložíme se ke spánku těšíce se na Bulharsko.  
Kromě paní s obřím kovovým závažím na krku se akce účastní Krtek, Myška, Koko, Sup, David a Mi-
chal.

14.8.07 Út
V šest hodin místního času nás vítá sofi jské nádraží s množstvím bister, směnáren a rudě blikajícím sex 
shopem. Marně se snažíme rozměnit 20 leva na drobný, kvůli záchodu. Pavel zakoupí lístky na vlak a 
přesouváme se vedle na vlakové nádraží, které se může pochlubit stánkem s elektrickými spotřebiči a 
spícími dědýsky na lavičkách. V 7:20 jede vlak do Gabareva – teda podle plánu máme vystoupit někde za 
Karlovem, kde přestoupíme a dojedeme do Gabareva. Jenže báby na nádraží to zvořou, paní průvodčí jen 
udiveně vykřikne „ Gabarevo??!!“  a dopadne to tak, že vystupujeme v Karlově. Vlak se trochu podobá 
našemu, ale je o poznání jetější. V kupé sedí dědýsek, kterej mele a mele, ke konci mu už docela ro-
zumíme. Z Karlova jedeme autobusem do Kaloferu (podle toho se jmenuje celá oblast). Tam po složitých 
machinacích nasedáme do tranzita k barmanovi a mafi ánovi, který nás za 18 leva dovezou na polňačku 
pod hory. Obědváme a pak se vydáváme na chyžu Sokolna (asi 1400 m. n. m.). Na Sokolně se Bulhaři 
snaží udat kde co, straší nás před nocí v horách. Odoláváme chuti na pívo a pokračujeme dále. Zalomíme 
to na větrné hůrce s bouloušema, vaříme rejži s klobáskou a čteme si o KRNAPU z Nejkrásnější sbírky. 
Máme za sebou první den v horách, tak se těšíme na první noc. Dobrou! 

St 15.8. 
Ráno nás vzbudil Pavel hlasitým pokřikem: „Vstávejte, snídaně!“ Vysoukali jsme se tedy ze stanů a 
zasedli k připravené snídani – první vločky s meruňkama a jabkama. Sluníčko svítilo, ale vítr ani ráno 
neutichl, pořád fi čelo o stošest a tak jsme se na spacím místě moc nezdržovali, rychle sbalili sebe i stany 
a vyrazili vzhůru do kopců. Začali jsme ponejprv traverzovat a pak přišlo brutální stoupání na Zlý vrch – 
2197 m. n. m. Tam jsme dali malou svačinku – kádičku, část z nás si ještě odskočila na výstup k patníčku 
na vyvýšenější vrchol a pak jsme pokračovali dále do sedla pod vrch Gollam Kademlija – druhou to 
nejvyšší horu Staré Planiny. Batohy jsme si nechali v sedýlku a vydali se vstříc 2276 metrům. 
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Nahoře na nás čekalo několik polorozpadlých/ rozestavěných budov (o tom se strhla debata), jedna Lada 
Niva, vojenský Gazík a jeden týpek – dělňas k tomu. Udělali jsme vrcholová fota a spěchali rychle k batohům 
→ k jídlu → k obědu. Chleba, křemen a česmen! Dobrota veliká! Pak následovaly dva Nevrlého příběhy o 
Šumavě a NP Podyjí. Po příbězích jsme na chvilku usnuli, ale když Supa probudila malá létající sestřenka 
vosilka, museli jsme vyrazit dále. Sestupovali jsme po silničce, šlo se příjemně. U svačinky – sušenek najed-
nou koukáme, jak se na protějším svahu vynořila parta jezdců, koní a opatrně sestupují směrem k nám. Čelo 
výpravy tvořil cowboy s pravýma americkýma kalhotama s třásněma a s širákem na hlavě. V pelotonu za 
ním bylo 8 jezdkyň (nejspíše německých) a celou skupinu uzavíral druhý cowboy v červené košili a ani jemu 
nechyběly na kalhotách třásně. Po malém zpestření následoval opětovný sestup do Teži. Dole jsme se ještě 
jednou potkali s jezdeckou výpravou, nabrali vodu v chajdě, která měla být ostře střežená dvěma psy, leč ti 
se projevili naštěstí velmi mírumilovně, takže natočit pod kohoutkem plné petky nebyl problém. Následoval 
krátký pochod údolím podél potůčku a krav, některé byly pěkně vykrmené, zvonečky jim vesele zvonily a 
telátka s bučením doháněla svoje maminky. V místě, kde červená značka odbočuje z údolí a zvedá se strmě 
vzhůru, se nám podařilo najít krásně bivakové místo. V okolí se nalézají i nějaké stromy, takže sehnat suché 
větve na oheň nebyl problém. S pomocí suchých lejn a suché trávy se nám podařilo ohýnek rozdělat. Zaned-
louho se uvařily těstovky, přidal se k nim tuňák, kukuřička, koření, cibule, česnek a večeře byla na stole, resp. 
v kotlíku na zemi. Bylo to výtečné a za chvilku po jídle nebyly žádné stopy. Využili jsme otevřeného ohně a 
uvařili ještě i čajík. Jeho vypití bylo naprosto luxusowy díky Davidovu hrnečku. Po tropicanu okolovala jako 
tradičně vodka. Během večera nás otravoval jeden čokl – smeták malej podivnej, kterej při sebemenším našem 
výhružném pohybu a pohledu rychle svěsil ocas a zdrhal. Když se po chvilce vrátil a koloběh se opakoval, 
zvolil pozorovací strategii. Se setměním odešel snad už nadobro neznámo kam. To poznáme během noci, 
popř. ráno. V náš prospěch hovoří klacky ležící mezi stany, o kterých čokl samozřejmě nemá žádné tušení. 
Dalším večerním společníkem byl ještě jeden pes ležící nedaleko, který však o nás nejevil pražádný zájem.
   Když se dočetl příběh o Lužických horách, zjevilo se pod námi stádo ovcí, pes a bača navrch. Bača si to 
namířil rovnou k nám k ohni a zapínaje si bundu pronesl bulharsky cosi o tom, že je už dost zima. Nato se 
vrátil ke stádu a hnal ovečky vzhůru do kopce nad nás. Zima skutečně byla velká a proto, když dohořelo 
poslední dřevo a byly vyčištěné zoubky, šli jsme spát. Tma a zima mi nakonec zabránily v dopsání mého 
povídání venku u ohně, činím tak tedy ve stanu se zapůjčenou čelovkou. Vedle mě už spokojeně oddychuje 
Krťousek, kterej má na boulích ustláno a i já se již odebírám do říše snů a zhasínám lampu. Dobrou noc a 
těším se na zítřek.  
   
ČT 16.8. 07
Je mi ctí zmínit se několika slovy právě o tomto dnu, neb není ledajaký. Výstup na nejvyšší vrchol Botev (2376 
m. n. m.), setkání s místními turisty a nepřekonatelné věnečky Opavia poukazují na výjimečnost této etapy. 
Hora Botev byla již v průběhu minulého dne přejmenována českým ekvivalentem se stejným počtem písmen, 
jinými slovy, výšlap na vrchol není žádná botev. Lesknoucí se kapky rosy v ranním slunci předpověděly krásný 
jasný den. Zhruba v půl deváté jsme vyrazili a začali stoupat. Mohutné hřebeny hor, které se tyčily vysoko nad 
námi, naháněly strach z úmorného a zdlouhavého výstupu. Poměrně rychle jsme se však vyšplhali do prvního 
sedla, kde nám chladnější klima umožnilo snazší pokračování. Zhruba po čtyřech  hodinách chůze od našeho 
nocležiště jsme došli do sedla pod Botevem, kde jsme byli obšťastněni krásným výhledem na strmé severní 
svahy a již očekávaným obědem. Během pauzy nám bylo dopřáno potkat několik bulharských autoturistů. 
Nyní mi dovolte věnovat pár řádků tomuto fenoménu. Pokud máte terénní vozidlo dvoukolé nebo čtyřkolé, 
staňte se bulharským auto/mototuristou. Takový turista brázdí horské svahy uzavřen v plechové obludě. Občas 
si vyjede na vrchol, kde pořídí exkluzivní foto, nebo vybalí sváču a pojí u rozkládacího stolečku, který je 
určen přesně pro tyto účely. Rychle ale zpět k našemu putování. Ze sedla už zbýval závěrečný výšlap na vr-
chol. Pomalým tempem kráčeli jsme k vytouženému cíli až se náhle vynořilo podivné cosi na vrcholu Botevu. 
Kruhy spekulantů by mohly dojít k závěru, že jde o roztodivnou vesmírnou základnu. Až později jsme se 
dozvěděli, že dvě věže připomínající rakety jsou televizní a radiový vysílač a že budovy okolo slouží jako 
meteorologická stanice. Místní nadšený pracovník nás srdečně pozval a pohostil v útrobách budovy, která byla 
svědkem nejen pádu minulého režimu. Spolu s námi usedlo kol provizorního stolu ještě několik místních
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turistů. Přátelská atmosféra byla zpečetěna několika šálky čaje a sušenkami českého a bulharského původu. 
Mám na mysli luxusní věnečky Opávia a slanosladký Everest. Co se týče čaje, měli jsme tu čest ochutnat 
výborný pirinský bylinkový kousek. Jeden z turistů uměl anglicky a stal se tak komunikačním pojítkem české 
a bulharské skupiny. Místní dědýsek meteorolog, opravdu srdečný a pohodový chlapík, nás ještě před odcho-
dem pustil na střechu budovy, odkud jsme měli krásný výhled na okolní hory. Pak nám dal pár užitečných rad 
a my mohli vyrazit k místu dalšího tábořiště. Slezli jsme do sedla, poté přešli jeden malý vrch a za ním jsme 
pro tento den defi nitivně ukončili pochod. Slunce se začalo nořit do červánků a my jsme se pomalu rozloučili 
s nejvyšší horou Balkánu, která byla postupně pohlcena tmou. Nyní pod oblohou plnou hvězd s měsícem za-
padajícím za protější vrch mi dovolte, abych vám popřál dobrou noc.

17.8.2007 Pátek
Opět je večer a tentokrát k psaní usedám já. Dnešní den byl ve znamení lezení a rybiček. Ale nebudu napovídat 
dopředu. Ráno jsem vstala o trošičku dřív, akorát když sluníčko vykouklo nad nejbližším kopečkem. To vám 
byla nádhera! Mezitím Pavel připravil snídani a už se budili i ostatní. Výživná snídaňka měla hned několik 
příchutí – jablečnou – v pravé formě, jablečnou v ananasové formě (ta byla nejvíc postiž), ananas s příchutí 
pomeranče, originální ananas a ještě nějaký červený – prostě to jen hýřilo barvami a byla radost si pochut-
návat. Když jsme se sbalili, opustili jsme naše překrásné tábořiště a vydali se vstříc prý nejtěžším kopečkům 
naší cesty. Když jsme sestupovali do sedýlka, míjeli jsme stádo koní, kteří se nechali i hladit. U poskakujících 
punkoidních hříbátek s čírem jsme vydrželi docela dlouho a chvíli jsme jim skoro až záviděli jejich volnost. 
Ale nakonec jsme se přeci jen vydali dál a stálo to za to. Za chvíli už jsme se dostali na takový mírně stoupající 
traverzek a přibližovali se k prvnímu skalnatému velikánu - Ikascite vrch. Včera jsme byli vystrašeni týpkem 
z Botevu, jak je to tu těžký a tak jsme byli sami zvědaví, co se z toho vyklube. Po čokoládové pauze ( které 
předtím předcházela rybičková) jsme dorazili pod vrchol. Protože na Ikascite vrch nebylo nutno lézt, někteří 
jej obešli a zbytek si dal žabku a sokolíka a pružně se vyhoupl na vrchol. Když jsme sešplhali opět dolů, měli 
jsme před sebou už jen vrchol dnešní cesty a zároveň obědové místo, což některé motivovalo myslím více, 
každopádně začali jsme šplhat na Goljam Kupen (2169). Výstup byl opravdu lahoda – skalka, spárka, lanko, 
museli jsme využít všech našich končetin a kdo chtěl, mohl si dát i nějaký ten dvouprstík. Každopádně ale 
předpověď, jak to tu bude neschůdný a strašný, se buď nevyplnila, nebo jsme prostě fakt borci a máme to v 
malíku.   
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Vrchol byl krásnou odměnou – vyčištěná obloha, ptačí přehlídka, prostě supr, až na jednu maličkost – rojící 
se mravence. Na vrcholu nám téměř nedali spočinout a tak Pavel jen rychle ulovil vrcholovou knihu a na 
obědovou pauzu jsme si zkusili sednout trošku níž. Docela to pomohlo a tak jsme si nakonec pochutnali na 
lahodných krůtích paštičkách, které mám já ráda především pro jejich obrázek. Ještě jsem zapomněla dodat, 
že cestou nahoru jsme rozšířili sbírku naší zvířeny o černou zmiji (či jen nejedovatou, ale útočnou a kousavou 
užovku?). Nikomu se nic nestalo, ale zmije byla myslím naprdnutá na zbytek dne. Při sestupu jsme si ještě 
jednou potvrdili, že nám nějaké to lanko nedělá sebemenší problém – ostatně uvidíte na fotkách. Při sestupu 
dolů jsme potkali další stádo koní, kde už nebyli jen punkáčci, ale i ostré páky rockeři s kvalitním hárem. Bylo 
nám všem krásně, jen nás začala tlačit voda – ubývala a pramínek nikde. Nakonec jsme se shodli, že nabereme 
až za posledním vrcholem – Levski, kde by se měla nacházet i chajda Dobrila. Za pomoci cukříků a rybiček 
jsme to nějak přežili a došplhali na vrchol, udělali foto a už se začali valit rychle dolů. Cesta byla příjemná, 
začali jsme vcházet do lesíkového pásma a ještě jsme se zatajeným dechem pozorovali paraglaidistu – jak se 
tak svobodně vznášel…. Paráda. No a naše vytoužená chajda tu skutečně stála, ale první šok nebyl příjemný 
– nedostavěné, opuštěné monstrum. Stačilo ovšem zajít za roh a už nás vítá bulharská vlajka i vlajka EU 
(to víte, už to tu jede ve velkym), usměvaví dědýsové, bulharské kočky, ale především lavičky a vychlazené 
lahvinky Ledeniky – zlatavého to moku. A samozřejmě i životodárná voda. Krásně jsme si tu asi hodinku 
poseděli, nechali se vyfotit, popovídali s místními a pošilhávali po pobíhajících slepicích k večeři. Jenže je to 
bohužel náš poslední večer, protože já a Michal jsme obeznámili zbylé, že zítra musíme odjet do Prahy kvůli 
mé škole. Proto, aby byl večer ještě pikantnější (kromě paprikáše a čočky), koupili jsme do zásoby ještě jednu 
rundu a odebrali se hledat spací místečko do blízkého lesíka. Našli jsme krásný palouček a ihned se dali do 
příprav večeře – čočka, paprikáš, česneček, cibulka a majoránka. Na rozdělaném ohníčku to bylo coby dup, 
tak jsme dali skřivánčí modlitbu a pustili se do toho. Bylo to výborné a pivko sedlo jedna báseň. Večer jsme 
si ještě zpříjemnili čajíkem a sušenkami (zbyly z odpoledne), četbou deníku a knihy mistra Nevrlého a pozo-
rováním hvězdné oblohy. Bylo to moc hezké, ale teď už je ráno a já dopisuji poslední řádky. Moc se mi tu s 
vámi líbilo a přeju vám šťastnou cestu a brzy se těším naviděnou.     

18.8.07 So
Ráno, po neudolatelné snídani, dlouho čekáme na sluníčko, protože jsme schováni za stromy. Čekání využíváme 
rozličným fotografováním rozlučkových fotek. Pak dáváme poslední společný bonbon a Anička s Michalem 
jdou doprava a my doleva. 
   Pozvolna klesáme lesem a cestou přeskakujeme louže. Jedna je obzvlášť výživná, takže je třeba si ji pořádně 
užít. To se podaří Krtkovi, která po doskoku krásně zabrzdí telemarkem v bahně. Nastává velké čištění 
toaleťákem, možná to nebylo jen bahno, krav tu chodí hodně… Po očistě pokračujeme lesem dolů, rovně a 
pak po louce na horu Raztegnatija vrch (1713), odkud je nádherný výhled, neboť nám počasí stále přeje a je 
jasno. Odtud klesáme podél malin až pod chatu Dermenku, na kterou se za chvilku vyškrábeme. Dobíráme 
vodu na evropských (ne tureckých!) záchodech! Pak pokračujeme přes pár vápencových skalnatých kopečků 
na rovnou placičku, kde dáváme oběd. Uzené šproty v oleji, ňam! Výživné! Navíc máme úplně hodně chleba, 
protože je nás míň, takže konec hladovění, přichází příjemná sytost. Po obědě a dalších dvou CHKO od Nevr-
lého pokračujeme směrem na Trojanský prochod. Zapomněl jsem zmínit, že někde kolem Dermenky jsme z 
Kaloferské planiny přešli do planiny Trojanské. Cestou dáváme kratší pauzičku a pozorujeme jezdící bobky. 
Jsou to kaliči na čtyřkolkách, kteří rubou po horách. Puťák po Bulharsku (pobulharsku). Blíží se k nám, 
sedíme na cestě. Vzhledem k tomu, že jezdí volným terénem, nevidíme to jako problém! První nás objíždí, 
před druhým sotva stačíme uskočit! Neuvěřitelnou rychlostí prolítne kolem nás. Pokračujeme k průsmyku, 
kde už se rýsuje nádherná komunistická památka. Kopečku nad průsmykem dominuje obří oblouk postavený 
na památku rusko-turecké války. Proč stojí právě tady? Je velice monumentální, viditelný odevšad, obří, 
velký, mocný. Je tu i nádherný výhled. Myška se ptá chlápka, kde je pramen, češma, která tu má být. Dává 
nám minerálku a dobře radí. Pramen je dole u hlavní silnice, která na tomto průsmyku křižuje hory. Jdu s Da-
videm pro vodu, není to daleko. Dole nás překvapí stánek s medem. Naberem vodu, vrátíme se na hřeben a 
pokračujem na průsmyk. Na Trojanském prochodu přeběhneme hlavní silnici a pokračujeme po hřebeni vstříc 
dalším větrným loukám. 
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Celý den fouká příjemný větřík, bez kterého by bylo totální vedro a smrt, jak se ukázalo při obědě, a cesta 
téměř nemožná! 
   Stoupáme na bezejmenou cca 1650 m vysokou horu. Když se otočíme, je krásně vidět monument, jehož 
mocné pilíře zdobí i odtud patrné plastiky postav, umně vyhotovené ne nepodobné těm z Kaloferu. V dálce 
vykukuje další skvost balkánské architektury – meteorologická stanice na Botev. Když jsme na vrcholu, 
najdeme loučku a vrhneme se do stavění stanů a dělání večeře – rýže s paprikášem – ňam. Po večeři David 
objeví břidlicové geologické naleziště zkamenělin, kde doteď přehazuje kameny a hledá. Myslim, že určitě 
něco najde. Přinesl pěknou mušličku. Pak jsme dali Nevrlýho, vodku, modlitbu a dobrou noc!    

Ne 19.8.07
Ráno jsme se vzbudili a vedle nás se páslo stádo koní 
s jedním mimátkem. Byli to pohodáři, moc si nás 
nevšímali. Dali jsme si snídani, tentokrát vločky s ko-
pou rozinek a ovocnou tropic směsí. Zabalili jsme a 
vyšli do krásného dne směrem na Koziu stenu. Jedná se 
o skalnatý kopec a zárověň o chyžu, která se ale nach-
ází notný kus za horou. Za Koziou stenou je totiž ještě 
jeden vrchol – Baba. Na Babu si vyběhli David s Pav-
lem, zatímco Myšík a já jsme zvolili cestu po pěšině. 
Sešli jsme se ve zdraví a pokračovali k chatě. Ta nás 
přivítala sladkými veselými barvami – balkónky byly 
vymalovány meruňkovou, růžovou a žlutou. Chyžu 
jsem již předtím překřtili na KADIŽU, protože jsme 
její turecké sociální zařízení hodlali využít v náš 
prospěch. Dědýsek – pan domácí – byl značně podi-
vný a moc s námi nekomunikoval. Zato paní turistka 
Bulharka s námi prohodila několik milých vět. Vy-
dali jsme se na chatu Echo, která měla být 2 hodiny 
cesty od Kozi steny. Nakonec se ukázala být poněkud 
dál, takže jsme se rozhodli dát oběd na louce ještě kus 
pod ní. Utábořili jsme se přímo na hranici mezi Tro-
janskou a Zlaticko- tetevanskou planinou. Pochutnali 
jsme si na chlebu s taveňákem a přečetli dvě CHKO, 
ale vedro nás totálně masilo, vyrazili jsme tedy dřív 

než obvykle. Chata Echo byla stylová, ale ještě stylovější byl její obyvatel – totálně kalící 
dědýsek. Nejdřív jsme mu tolik nerozumněli, ale pak si k nám přisedl a probíhala intenzivní kon-
verzace. Žízeň jsme zahnali Ledenikou a tomuto moku jsme navíc vzdali hold profesionál-
ním reklamním spotem. Rozloučili jsme se s panem Mišou, psem Mišou, koněm Mišou a kobylk-
ou (ženská!) Miškou a šli jsem se podívat na small temple (dle slov bulharské turistky) Svaté Trojice. 
   Našli jsme krásnou kamennou kapličku s barevnými vytrážovými okny a parádním křížem, nádjerný výhled 
na lesnaté svahy i travnaté pláně. Blížili jsme se pomalu k hoře Vežen, když tu najednou jsme spatřili sku-
pinku s baťohama, která mluvila povědomým jazykem. David je pozdravil zvučným: „Nazdar, vole!“ a oni 
odpověděli neméně silným „Čau, vole!“ Byli to kaliči z okolí Brna, občas nám moc nerozumněli ( např. sousloví 
kalící dědýsek dělalo menší problémy). Ale poklábosili s námi a dali nám ochutnat moravskou ohnivou vodu. 
   Udělali jsme pauzu na sušenky a pak nás čekalo závěrečné stoupání, na jehož konci byl hezký plácek. 
A Vežen už jen coby kamenem dohodil. Jen na obloze to vypadalo poněkud zataženě. Pršet začalo při 
stavění stanů a co čert nechtěl, u klučičího stanu se zlomila již předtím spravovaná tyčka. Přišla bouřka, 
blýskalo se a my jsem mezitím připravovali nudlíky. Klukům se podařilo prut vyspravit dlahou z kolíku 
a tak vytvořit nový (ještě daleko outdoorovější) model stanu. Buřina za chvíli ustala, povečeřeli 
jsme na kamenech, zapili to vodkou a tangem a po modlitbě jsme se uložili k spánku. Dobrou noc!
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Po 20.8. 
Dneska ráno nás vzbudilo cvlikání ptáčků jarabáčků a jejich poskakování po stanu. Když jsme vylezli ven na 
snídani, sluníčko začínalo hřát, nebe bez mráčků, zkrátka, čekal nás další krásný den na Balkáně. Při balení 
kolem nás začali procházet bulharští sběrači borůvek – kbelíky přivázané provazy přes látku na záda. Složení 
česačů bylo velmi pestré – od mladých kluků přes dospěláky až po staré babči. Jedna byla obzvlášť kalící 
a již z dálky na nás halekala: „Dobre utro, vy!“ Všichni se ptali, odkud a kam jdeme a když se jim dostalo 
lámané odpovědi, spokojeně odešli na svoje svahy za borůvkami. Ještě při balení si k nám přišel přisednout/ 
přilehnout jeden čokl, který naštěstí těsně před naším odchodem odešel s jedněmi česači. My vyrazili vzhůru 
dobýt vrchol Vision – jehož originální název je Vežen, ale my dost často používali právě tento termín. Na vr-
cholu na nás čekala podivá meteověc – rozpadlý srážkoměr. Zablejskaly fotoaparáty a my posilněni dávkou 
JoJo Marshmelounů (hnací to motor dnešního dne) pokračovali v naší pouti. Mírně skopečka jsme sklesali k 
rezervaci Conceta, kde kousek pod cestou byl pramen. Tam jsme také nabrali vodu a každý najednou obtěžkán 
tří kilovým závažím šlapal dále. Šlo se příjemně, cesta vesměs klesala či traverzovala. Pak přišel skalnatý úsek, 
na jehož konci nás čekalo čokoládové povzbuzení. Následovalo škrábání na vrch Vretenica, sešup do sedýlka 
a opětovný výstup na bezejmennou horu. Na ní jsme si naplánovali oběd, ale rojící se mravenci nás z vrcholu 
rychle poslali dolů do sedla. Výhled zde byl krásný jak do kraje, tak i na stádo koní, které se páslo nedaleko. 
Koníčci asi ucítili vůni chleba a paštiky, protože se během oběda začali stahovat k nám. Někteří jen tak přešli 
kolem, ale jiní se osmělili více a začali nám olizovat batohy a věci, které jsme měli kolem sebe rozložené, 
aby doschly. To už se nám tolik nelíbilo a tak jsme je odehnali. Někteří jedinci – dobře spíš jedna blondýna 
fotomodelka (vydržela pózovat neobvykle dlouho) však byla za chvilku zpátky. Nadobro koně odtáhli až s 
posledním koníkem – trvdým to rockerem, který stádo uzavíral. Ke stádu ještě podotknout, že bylo velmi 
různorodé a pesté – od hnědáků, ryzáků, klasických černých až po bílé s hnědými fl eky, šedobílé s podivně 
zdeformovanými krky až po hucula rockera na závěr. Bylo vedro a tak jsme se chtěli posunout kupředu. Čekal 
nás opět jeden kopeček, na kterém se různě přelejvalo stádo ovcí. A dění kolem něj se dostalo záhy do popředí. 
Totiž při našem ploužení do vrchu na nás najednou vystartovali dva čoklové, začli výhružně štěkat a aby toho 
nebylo málo, přidal se k nim ještě třetí raťafák. Přibližovali se k nám velice rychle a než jsme se nadáli, vyjeli 
po nás. Odnesl to David několika kousanci do nohou, protože nás s Krťouskem statečně bránil. Rychle jsme 
vzali nohy na ramena a upalovali pryč. Rány na Davidových nohou jsme vyčistily a ošetřily a mírně otřeseni 
tím nenadálým útokem pokračovali směrem k Planinám Izvorským. Trasa ještě vedla přes vrchol Baba, pod 
nímž to vypadá, že stojí zřícenina hradu (slovo zřícenina je hodně nadnesené, tím by se dalo tady v Bulharsku 
nazvat mnohem víc staveb). Např. pro chyžu na zmíněných Planinských Izvorách je tento termínus technikus 
více než trefný. Jedná se o vymlácený domek, zřejmě útočiště bačů, páč jako ubytování pro turisty je tato 
chyža zcela nevhodná. Kolem spousta nepořádku, plechů, ostnatých drátů atd. Toto nevzhledné místo malinko 
vylepšovala nedávno postavená češma – zdroj vody, která je od domu vzdálená cca 0,5 km. A ještě snad situaci 
tady vylepšují stáda koní pasoucích se opodál. Jinak děs běs, rychle odsud pryč. Tak taky činíme a škrábem 
se do posledního vyššího kopce, na jehož vrcholu to dneska zabalíme – zastanujeme. Měníme totiž malinko 
plány a na zířek plánujeme sestup do města Zlatice, kde nebo případně v jiném městě chceme najít doktora, 
který by koukl na Davidovy rány. Při stavění stanů se nad nás přižene jeden tmavý mrak a začne z něho pršet, 
ale naštěstí se jedná jen o malou přepršku a za chvíli už zase svítí sluníčko. Fouká studený vítr, na řadu přijde 
runda vodky, modlitba, pozorování nádherného západu slunce, vyčištění zubů a čtení posledních tří českých 
příběhů o CHKOblastech, které již druhý večer probíhá ze stanu. 

Út 21.8.2007
Neuvěřitelné! Opět  se budíme pod jasnou oblohou. Vycházející slunce vrhá stíny trávy na stanovou plachtu, nový 
den začíná. Po tradiční ranní proceduře vyrážíme na náš poslední úsek v horách. Již brzy začínáme klesat a zane-
dlouho   se   defi nitivně   loučíme   s   hřebenovou   cestou.   Traverzujeme   směrem   do   údolí,   které   nás   zavede   do   města   Zlatice. 
Travnaté pláně plné much a vosilek končí a vítá nás krásný bukový les. Prašná vozová cesta náhle odhaluje 
malou kapli, na které nejprv spočine oka jas, však uvnitř prázdnotou zeje snad dlouhý čas. Pod kaplí se 
objevil komplex budov, který jsme, jak mapa napovídá, považovali za klášter. Později jsme byli obezná-
meni s tím, že tento objekt byl v nedávné době postaven bohatými podnikateli. A k čemu slouží? Kdo ví? 
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Náhle se z lesa vyřitili drsoni na kolech kalící z prudkého svahu cesta necesta, hlava nehlava. Profi čeli kolem 
nás a zastavili pod kopcem u pramene, který je prý, jak pověst hovoří, zázračný. Za pár minut dorazili jsme k 
témuž místu, zastavili a nabrali vodu. Jak by to asi dopadlo, kdybychom se statečných hochů nezeptali, kde 
najdeme doktora? Ukázalo se totiž, že tito místní chlapíci jsou vstřícní a ochotní víc než by kdokoliv čekal. 
Ba co víc, mluví anglicky. Zavedli nás k lékaři a jeden z nich stal se mi dokonce tlumočníkem v ordinaci. 
  Po ošetření rány a tetanovce jsme cítili  povinnost pozvat dobrodince na pívo. I usedli jsme na „zahrádce“ jedné 
podivné krčmy. Každý si objednal dle chuti. Příjemná konverzace u jednoho stolu potvrdila, že tito dva borci s kolama 
a helmama v podpaží jsou prostě v pohodě. Jejich ochota neznala mezí, protože po dopití všech nápojů nás ještě za-
vedli na autobusovou stanici (směr Sofi e), kde jsme pořídili pár společných fotografi í. Poté následovalo rozloučení  
a oběd. Ještě než přijel autobus, naši noví kámoši se vrátili s lahví domácí pálenky (rakie).  Hmm… Ta píše!!!
 Zanedlouho přijel náš kočár, hurá do Sofi e. Rozhodli jsme se navštívit zná-
mou jeskyni Ledenica nedaleko Vraci (cca 100km od Sofi e). Název jeskyně inspiroval au-
tory zdejšího zlatavého moku, kterým se nepohrdá. Přes hodinu nám trvalo než jsme se do-
kodrcali do hlavního města, další hodina padla na čekání na vlak do Vraci a dvě a půl hodiny  
jsme  cestovali v úmorném vedru a dusnu „rychlíkem“. Naštěstí nám cestu zpříjemnila divoká a krásná krajina. 
V 9:20, tedy už po setmění, jsme se vynořili z vlaku kdesi na nádraží. Ale co teď? Naštěstí se kdoví odkud 
vynořili dva dědýskové a jeden pan policajt a začali nabízet možnosti na spaní. Ještě že se držíme vlastního 
úsudku. Na požádání nám místní nádražní děda odemkl páchnoucí pánské WC, kde jsme doplnili vodu. Teď 
kde spát? Prý můžem postavit stany na trávě vedle nádraží. Nakonec se nám jevilo nejlepší vzít taxi a od-
jet do Ledeniky. „20 km = 20 leva“, vyhrkl na nás taxikář, popotáh cigáro a vydechl kouř. „20 [ mnogo]“ 
odvětil Pavel a začalo vzrušující smlouvání. Nakonec se Pavlovi podařilo usmlouvat cenu na 15 leva a jelo se. 
Dlouhá cesta plná serpentin nás zavedla do hor, kde jsme byli vysazeni hledíc na podivný hotel a ještě podivnější 
diskotéku uprostřed lesa. Kousek odsud se náhle zjevil blikající opuštěný bufet, ideální pro uvaření večeře. 
Toho jsme využili! Po krátké chvíli se ze tmy začali nořit somráčci. Nejprve čtyři koťata toužící po kusu 
žvance a potom, jak jinak, vopruz somrpes. Po značně nadýmajících fazůlkách jsme našli plácek na spaní, 
postavili stany a hurá do spacáků. Další den v Absurdistánu, jak říkali zlatičtí kámoši, je u konce. Dobrou noc.

22.8.07 St
Probouzíme se později, až v 8, neboť doháníme pozdní spaní. Po snídani poprvé pohladíme hříbátko, 
mazel, a vydáváme se k jeskyni Ledenika. Chvíli je problém s tím, že není guide, ale pak se vše vyřeší 
a lehce uťáplá žena nás vede ke vchodu. Uvnitř je 5-8 ºC, takže slušná kosa, na což jsme se připravili. 
Výzdoba je úchvatná, mocná Koncertní síň, stovky krápníků. Pro VIP se tu občas konaj oprav-
dové koncerty. Především nás zaujmou úzké průlezy mezi jednotlivými dómy, kde člověk úplně musí 
šlapat po krápníkách a držet se jich. Když vyzkoušíme i jezírko splňující přání, prohlídka je u konce. 
Venku se převlečem, necháme batohy ještě u pokladny a vydáme se na lov veverek. Tedy na o-
kruh naučné stezky po okolí jeskyně. Cestou je mnoho cedulek s veverkou, do kterých se trefujeme. 
Za kažodu trefu nám spadne z nebe lahváč, teda spadl by, kdyby Bulharsko nebyla rozvojová země. 
Po příjemné procházce lesem vyzvedneme batohy a dáváme oběd. Chceme si ho zpříjemnit pivem a karbanát-
kem, ale bufety jsou zavřený (přes poledne!) a hospa drahá. Při obědě odháníme bufetící koťátka, která na 
chvíli opustila můj oblíbený kontejner a zuřivým mňoukáním se snaží něco vyprosit. Reagují i na kameny. 
Dále pozorujeme somr koně, který ráno rozkopnul odpadkový koš, aby z něj vydobyl krabici od džusu, a 
který teď zkouší kontejner. Somr koní je tu víc, dáváme jim jeden bochník chleba, protože trochu zezelenal. 
Po obědě trochu relaxujeme, čteme deník a hojíme rány, pak se loučíme se somr zoo a vyrážíme 
pěšky po značce do Vraci. Po krátkém stoupání se dostáváme na krasové loučky, kde se 
nám otvírá výhled na celou nádheru Vračanské planiny. Strmě klesáme do soutěsky Vratca-
ta, kde teče říčka Leva. Cestou potkáváme super samotu a užíváme si výhledy na vysoké skály. 
V říčce Levě se umyjeme! Velká úleva a příjemný pocit při umývání týdenní špíny z přechodu hor. 
Když proběhne dostatečná očista, posuneme se dál, blíž k soutěsce a na naprosto nádherném, leč 
frekventovaném místě, rozděláváme oheň a děláme večeři. Večer ještě posedíme u ohníčku a pozoru-
jeme nádherné a strašně vysoké okolní skály ozářené měsícem – jako přízraky. Pak už dobrou noc.
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Čt 23.8. 
Ráno jsme se  s Krtkem  probudily dusotem koňských kopyt na silnici a zvoněním kozích zvonců.  Bylo krásně, 
potok zurčel, skály se tyčily a slunce svítilo. Posilnili jsme se müsli se švestkama, zabalili a vyrazili do města 
Vraca. Šli jsme okolo restaurace s pidi jezírkem (a možností zajezdit si na šlapadlech) a luxusního ΧΟΤΕΛΥ. 
V lékárně jsme zakoupili náplast a v potravinách vekochleba. Pak jsme si to namířili do centra a prohlédli 
si pravoslavný kostel. Byla to paráda. Pěší zóna byla taky hezká, žilo to tam, obchodovalo se s mlékem a 
medem (je Bulharsko zemí mlékem a medem oplývající?) a na každém rohu ΑΠΤΕΚΑ. Nabrali jsme vodu v 
češmě na tržišti, když tu náhle se zjevila bábuška, která určitě pamatovala osmanské nájezdy. Měla vozíček 
s různými poklady, které našla v kontíku – byl na ní dost smutný pohled, ale zároveň vypadala kaličsky. 
Na nádraží jsme zakoupili biljety do Mezdry a za chvilku už jsme seděli v docela pohodlném vlaku. Jen bylo 
děsivé vedro! V Mezdře jsme se přesunuli na autobusové nádraží a tam nás čekal brutální ruský stroj – pravi-
delná linka k Čerepišskému monastýru. Před vozidlem byla obří fronta bábušek s rajčaty, paprikami a dědýsků 
se vším možným. Nakonec jsme se s baťohama procpali do uličky, když tu najednou se přes nás začal rvát 
trošku mimózní dědýsek s brejlema a pořád do nás něco hustil – bylo to dost děsivý, čekali jsme jen na to, až 
se zase budeme rvát my přes něj, protože budeme vystupovat dřív. Ale dědýsek to měl zmáknutý, vystupoval 
před námi a ještě nám poradil. Cesta ubíhala trošku pomaleji, neboť motor měl co dělat i s malými kopečky. 
Nakonec jsme se v pořádku dostali do Čerepiše, bus nás vyplivl u bufáče kus od monastýru. Ještě musím zmínit, 
že po celou dobu cesty byly otevřené dveře a na posledním schodě stál dědýsek, který živě konverzoval s fotbalis-
tickým řidičem. Ale teď zpátky k bistru! Potřebovali jsme zchladit hrdla a zaplnit žaludky, takže jsme si objednali 
Arianu, Šumensko a Ledeniku spolu s čorbami. K tomu náš český chleba a nálada byla hned ještě o něco veselejší. 
Čerepišský monastýr se může pochlubit kapličkou – kostnicí, chrámem s typickými ikonami, zah-
rádkou a zvonicí s klepadly a několika zvony. Moc se nám tam líbilo, jen kdyby nepřišla na 
řadu bleší invaze. Někde po cestě na zvonici měly blechy hnízdo, takže každý návštěvník byl 
nemilosrdně vystaven nájezdům (spíš náskokům) těchto tvorů. Nalezli nám do bot a ponožek, 
tak jsme provedli nejnutnější opatření (= ponožky do pytlíku) a pelášili na vlakovou zastávku. 
Ta byla obsazena dělňasama a dědýskama, někteří s náma komunikovali a dokonce nám da-
rovali láhev vody. Paní za miniokénkem nám ručně napsala lístek do Lakatniku a za chví-
li už přifrčel vlak. Byla to sauna na kolejích. Zabrali jsme kupé nedaleko bulharsko-cigošského, 
ve kterém se přebalovalo mimátko, poskakovaly děti, bábušky loupaly jablka a dědýskové fajčili. 
Přijeli jsme do Lakatnika, dali si zmrzlinu GALAXY a našli krásný vodopád. Tam jsem se jali zatočit s 
blechami. Pro jistotu jsem ponožky nechali máčet ve vodě. Do silniční restaurace pod říčkou přijížděly mi-
krobusíky plné důchodců a jeden dědýsek se přišel podívat na nás a na potok. Měl na sobě košili a kravatu, 
štramácký botky a hbitě poskakoval po kluzkých kamenech. Málem zahučel do vody, ale měl z toho to-
tální srandu. Popovídal s námi, podal nám ruce a popřál všechno dobré a zase odhopkal ke stolu výletníků. 
Poobědvali jsme veku a husí paštičku a vyrazili do jeskyně Temná dupka. Instrukce od paní servírky 
v hospůdce byly jasné – baterku s sebou. Rozdělili jsem se – první šli na průzkum nefalšovaní CAVE-
MEN (David a Pavel) a my s Myšíkem jsme zůstaly před jeskyní. Kluci se vrátili nadšení asi po hodině, 
načež vyrazila druhá útočná grupe – Myšík, Pavel a já. Jeskyně je hrozně rozsáhlá, je tam plno cho-
deb, vodopád podzemní řeky, spousta odboček a dalších pater. Viděli jsme i pár krápníků. Nářez…
U jeskyně na vyhlídce jsme pak uvařili těstovky s paprikášem, pochutnali jsme si na vodce a sušenkách a po 
chvíli mektání a vytuhávání venku jsme postavili stany. Dneska to byl opět nabitý den, tak jsem zvědavá, co 
přinese zítřek. Dobrou noc!
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Pá 24.8.
Budíček, vstávando grando a snídaně byly dneska kolem 8-mé hodiny. Poté následovalo klasické balení všech 
našich saků paků. Měli jsme v plánu udělat malý poznávací okruh po nedalekém okolí, ale nakonec na trasu 
vyrazili jen David s Pavlem a my s Helíkem zůstaly na vyhlídce hlídat batohy a zároveň odpočívat, psát 
deník a celkově zevlit. Nutno podotknout, že se to vyplatilo! Chtěla jsem pořídit foto kříže umístěného na 
skále nad námi a proto jsem musela sejít dolů k řece na houpací most. Zde došlo k prvnímu kontaktu s našimi 
sousedy – Slováky – společníky pro dnešní dopoledne a poledne. O tom jsem ale zatím neměla ani páru! 

Časem se i oni totiž vyškrábali na-
horu do skal a dali se s námi do řeči. 
Jednalo se o starší manželský pár ze 
slovenské Skalice. Pán pracuje u jedné 
fi rmy, která zavádí výrobu v Bulharsku 
a je potřeba na to bulharské pracovníky 
řádně vyškolit, což on má na starosti. 
Po třech týdnech jezdí na týden domů 
na Slovač, zatímco chudák manželka 
má na starosti celou domácnost a velkej 
vinohrad k tomu. Probrali jsme s nimi 
život, jejich zážitky z Bulharska a vz-
pomínky na Prahu, kde pán studoval 
střední polygrafi ckou školu. Cca po 
hodině a půl se vrátili kluci z obchůzky 
(celí nadšení jako vždy) a zanedlouho 
po nich i naši kámoši, jelikož paní 
Martě se dělalo ve výškách ve ska-
lách špatně. Pozvali nás na společné 
osvěžení a jak se následně ukázalo i na 
celý oběd. V restauračce dole pod kop-
cem jsem poprvé ochutnali zagorské 
pivo. Docela nám šmakovalo. Teď je 
na místě otázka, zda to bylo následkem 
vedra a únavy, či ne. Na rozjezd jsme 
si objednali studenou polévku – tarator 
– jogurtovo-mléčno-okurková – takové 
trochu české caciky, ve vedru ideální 
to osvěžení! Nebylo jednoduché se do-
mluvit se slečnou servírkou, která byla do

všeho hrr a hnedka chtěla vědět, co kdo budem jíst. Jenže zvolit dobrou jídelní variantu, když je jídelní lístek 
pouze v bulharštině, to není snadný úkol! Proto pán zavolal svému kamarádovi Slovákovi, který v Bulharsku 
študoval a pracuje tady a poprosil ho o překlad. Rázem jsme věděli, na čem jsme a zvolili si. Následovaly 
rozličné chody masa – kuřecími a vepřovými špízy počínaje a Aladinovými střevami konče (v tomto případě 
se jednalo o stočenou klobásu). Ale jak se později ukázalo, jazykovou bariéru se ani odborným překladem 
úplně prolomit nepodařilo, protože ve výsledku neseděly počty talířů. Místo aby paní obsluhující přinesla 
špízy 4x, pro každého z nás jeden, přinesla je 2x po dvou kouscích! Nám to však nevadilo, vesele jsme dla-
bali, masa bylo na stole spousta, přikusovali jsme k tomu chleba a zapíjeli Šumenskem, které oproti Zagorce 
bylo vodnatější. Tento rozdíl nás vcelku překvapil, páč o den dříve nám u Šumenska přišlo, že má dobrou 
barvu i říz a dnes tomu bylo naopak! Pak nastal čas loučení, dostali jsme adresu na naše skalické dobrodince 
a se slovy, že se určitě jednou zastavíme na kus řeči, odešli jsme na nádraží. Vyráželi jsme do Sofi e. A byl 
nejvyšší čas!
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Vlak už byl nastartovanej a připravenej vyrazit. To jsme ale nemohli tušit, když stál za rohem za nádražím, 
kam nebylo absolutně vidět. Nicméně vlak jsme stihli a to je hlavní! Bylo to v něm docela luxusní, mod-
erní polstrované sedačky a díky všem otevřeným oknům a dveřím (i venkovním) to v něm příjemně 
profukovalo. Jednalo se však o osobák, takže jsme cca 60 km do Sofi e zdolávali skoro 2 hodiny! 
Tam jsme hnedka zamířili do jednohvězdičkového ΧΟΤΕΛu, který se nalézá na jedné straně nádraží. Ptali jsem se 
na cenu 2-lůžkového pokoje, že bychom se tam klidně vyspali všichni čtyři, ale když nám slečna recepční sdělila 
cenu 60 leva, s díky jsme odmítli. Měli jsem totiž tip od Aničky s Michalem na super ubytování za 40. Vydali jsme 
se tedy tam, od nádraží to není daleko. Přejdete most se lvy, zahnete do druhé ulice doleva a dojdete k mřížím s 
cedulí ACCOMMODATION. Tam zazvoníte na zvonek a přijde vám otevřít mladý pán či starý dědýsek – jeho 
otec. Nám otevřel zmíněný mladík a ukázal nám volné pokoje. Byly dvě možnosti – buďto 4-lůžkový pokoj o 
dvou místnostech (dvě postele a jedna rozkládací pohovka)  s vlastním sociálním zařízením za 80 leva, nebo za 70 
leva jednopokojový 3-lůžkáč se společným záchodem a sprchou na patře. První varianta se nám zdála mnohem 
výhodnější. Nastěhovali jsme se do pokoje, předali pánovi pasy, aby si zapsal naše údaje do guestknihy. Když 
se s nimi vrátil zpět, vyplácli jsme mu na ruku 80 leva, jelikož žádnou další slevu se nám vydyndat nepodařilo. 
Pak  se pod party-stanem na dvorku  zjevil  slavný  dědýsek  a  my  se  s  ním  dali  do  řeči.  „Kecali“ jsme lámanou  
bulharštino-češtino-angličtino-ruštinou a byla to fakt kalba!   Vyřídili  jsme mu pozdravy od Aničky s Michalem, kteří 
splnili slib  a v Praze od něj pozdravovali Karlův most a Národní divadlo.  Postupně jsme se prostřídali ve sprše, tro-
chu se zkulturnili a upravili, dali si pozdní oběd/ brzkou večeři – bulharský chleba a mazací sýr a broskvičku navrch.
Blížila se šestá hodina večerní a tak jsme rychle vyrazili na prohlídku města, aby nám do té doby všude 
nezavřeli. Přes jeden pravoslavný kostel jsem dorazili k bulharské katedrále Alexandra Něvskyho. 
Jedná se o mohutný chrám s velkou kopulí, kde je zvěčněná podoba boha. Jeho oči vás sledují, ať se v 
kostele pohnete kamkoliv. Mezi všemi ikonami, obrazy, svícny a sochami pobíhala jedna ženská 
(trošku podivná) s hadrem a leštidlem v ruce a vše pečlivě drhla a otírala. Když skončilo otírací 
kolečko, jala se vylévat rozteklý vosk ze svícnů a tipuju, že poté přišla na řadu opět čistící runda…
Z katedrály jsme kolem národní knihovny Cyrila a Metoděje přišli k „mocnému“ Orlímu mos-
tu. Mysleli jsme, že to bude nějaká velká monstrózní stavba, ale ouha! Na křižovatce mezi silnicí 
byly dvě sousoší malých orlíků. Na velkou sochu jsme však narazili zanedlouho – obrovský pomník 
osvoboditelů Rusů, pod kterým se objímala dělnická třída. Idylka! Rychle jsme od téhle hrůzy prchali dál.
   Kolem    vyvýšené    kukaně  policajtské na křižovatce,  šíleného ruského kostelíka,  národní galer-
ie,  muzea a parlamentu  jsme  přišli  k  soše  bohyně  Sofi e – patronce  to  moudrosti.  Kousek od ní 
se nachází další pravoslavný kostel ( ten   byl  ale zavřený),  jeden moderní (tam  jsme na-
konec nešli) a jeden maličký kostelík z 11. století. Ten se, chudák malej, nachází skoro celej 
pod zemí a je obestavěnej ze všech stran vchodem do metra a různýma děsivýma obchůdkama. 
Naše další kroky vedly do mešity. Zpočátku to vypadalo, že dovnitř nebudeme moci jít minimálně do tý doby 
než zaplatíme každej 2 levy podivnejm týpkům stojícím před mešitou. Pak zmerčili, že jsme studenti a najed-
nou to šlo zadarmo. Zbývalo se zout, boty dát do přihrádek a my s Helíkem jsme si musely obléct zelený plášť 
a zahalit si hlavu a ramena. Mešita byla vevnitř krásně nablejskaná a vypulírovaná, měkké koberečky na pod-
laze – nedivím se tedy jedné muslimské rodince, která v jednom rohu měla malý piknik. Udělali jsme několik 
fotek, prohlédli si pro nás nezvyklý interiér a šli si zchladit hrdla pod léčivý pramen. Nachází se v lázeňském 
komplexu a voda, která z kašny vytéká je velmi horká.    Osvěženi jsme šli dále do nově opravené tržnice – 
holešovická je oproti ní hadr. Zadním vchodem jsme se dostali před synagogu. Ta však vypadala také zavřeně. 
Chození po památkách je značně vyčerpávající, navíc všechny význačné sofi jské památky jsme již měli obe-
jité, a proto nezbývalo nic jiného než zamířit do hotýlku a následně i do bufetu na večeři. Dědýsek nám 
doporučil restaurační zařízení přímo přes ulici, s jehož majitelem je dobrý kamarád. Navíc prý vaří dobře 
a jídlo je levné, o čemž jsme se zanedlouho přesvědčili. Sedli jsme si ke stolečku na chodníku a ani jsme 
si nestačili plastová sedýlka pořádně zahřát, znovu jsme museli stoupat a jít si dovnitř k baru vybrat piva. 
Během minutky byla první dávka Kamenitz před námi na stole a večer mohl začít! S jídlem jsme se nemohli 
úplně rozšoupnout, poněvadž a protože jsme byli limitováni 24,30 levami v kapse. Propočítali jsme tedy, 
na kolik rund nám to i s jídlem vychází a dali se do objednávání. Zorientovat se v jídelníčku zase nebylo 
nic jednoduchého, ale slečna servírka byla moc milá a s přeložením nám pomohla. I díky jejím radám se
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 pak na Supově talíři jako příloha objevily hranolky a ne okurky nakádačky, na kterých předtím zarytě trval.  
To slečnu velmi pobavilo a běžela do lednice, aby nám ukázala, co by v takovém případě Pavla čekalo…

Společnost v baru byla velmi zajímavá – mlaďoši, typičtí locals i super dědýs - válečný to veterán s bílým 
dlouhým hárem. V průběhu večera na pivko zašel i dědýsek z hotýlku, jehož všichni oslovovali důvěrně 
„doktůrku“. Vůbec celá atmosféra v tomto podniku byla příjemná, rodinná. Dalšími společníky se nám chvilkově 
stávali somrpes a somrkočka a to většinou tehdy, když se jídlo pokládalo na stůl. Po výtečné večeři 
(kuře, hranolky, rajčatový salát) jsme ještě seděli, povídali, dopíjeli poslední Kamenitzky a pozorovali výtečná 
taneční sóla malé holčičky Nikol. Její tatínek spokojeně popíjel pivko a Nikol střídala tanec s limonádovými/ 
zmrzlinovými/ bonbónovými pauzami (podle toho, co jí zrovna kdo nabídl). Postupně se jí ale začala očka 
klížit čím dál víc, a tak ji tatínek odvedl domů (nebo nebylo to náhodou naopak a nevedla ona tatínka?). Kdo 
ví! Požádali jsme o předložení účtu a jaké bylo naše zděšení, když se nám nedostávalo 30-ti stotinek, abychom 
naši útratu zaplatili. Nuže, co teď? Domluvili jsme se, že dluh vyrovnáme zítra, což slečna vzala v pohodě.
Neměli jsme totiž rozměněný dostatečný obnos lev. Bylo už dost pozdě, bar se pomalu vylidňoval a začalo se 
v něm poklízet a zavírací hodina se blížila. Přešli jsme tedy ulici a zamířili do našeho bejváku. Proběhla mod-
litba a rychlá hygiena a pak už rychle do hajan a spát. Pokoušela jsem se splnit povinnost a napsat ještě během 
večera tento den, ale jelikož byl tak nabitý všemožnými příhodami a událostmi, nechala jsem si psaní až na 
dnešek a dopisuju přesně ve chvíli, kdy vjíždíme na srbskou hranici. Jsem zvědavá, jak cesta bude probíhat, 
zatím je to dost zajímavý – o zážitky ani dnes není nouze. Ale to již bude mít ve svých rukách David, kterak 
dnešek uchopí a sepíše. 

So 25.8.2007 
 V sobotu ráno nás vzbudil podivný hlas. Byl velmi blízko a zdálo se, že nám téměř mluví do ucha. Řekl toto: 
„How many cigarettes do you smoke a day?“ Pavel poznamenal, že to byl nejspíš hlas našeho svědomí. Ať 
už to bylo jakkoliv, příjemné probuzení v hotelovém pokoji dalo na srozuměnou, že se dnes loučíme nejen se 
Sofi í, ale i s Bulharskem. V 11:00 odjíždí z centrálního nádraží autobus. Je třeba vyměnit několik eur za leva 
pro nákup jídla na cestu. O to se Pavel velmi rychle postaral, zatímco my jsme postupně navštěvovali sprchu 
a balili. Hotovo, můžeme opustit hotel. Rozloučili jsme se s dědýskem, který nám odemkl branku od dvora a 
všem vřele potřásl pravicí.  Každému přitom do ucha mysticky zašeptal: „Are you satisfi ed?“ Poté, co každý 
okouzlen mystickou otázkou odpověděl ještě záhadněji „Yes“, vydali jsme se k autobusovému nádraží. Tam 
došly holky nakoupit jídlo a zanedlouho přijel náš bus. Nasedli jsme a hurá do Prahy. Zanedlouho se objevily 
bulharsko-srbské hranice, kde nastala neuvěřitelná květena. Kontrola busů byla šíleně zdlouhavá. Za pár ho-
din jsme se rozjeli a už to frčelo. Západ slunce jsme pozorovali v hlavním městě Srbska – Bělehradu. Asi ve 
22:30 dorážíme na srbsko-maďarskou hranici, kde nastává opět dlouhé čekání. Zhruba v půl jedné ráno jsem 
se zase rozjeli, ale to už je neděle, a tak předávám štafetu. Dříve než to udělám vám ještě přeji příjemnější 
spaní než je zde v autobusu Touring.

Ne 26.8.  
Budíme se celkem brzy, protože o pohodlném spaní ve zcela zaplněném autobuse nemůže být ani řeč. Překročení 
maďarsko-slovenských hranic probíhalo bleskově, již žádné fronty jako na předchozích hranicích. Tisíce rak-
ouských a německých aut vracejících se z dovolených od Černého moře či z Turecka už sjelo v Maďarsku na 
jinou dálnicí a v kolonách směřují do svých vlastí. A ještě jeden pro nás pozitivní výsledek má tato skutečnost 
na svědomí – konec obřích front na benzínkách na dámských toaletách!!! Dáváme snídani (chleba a bulharský 
kozí sýr), v Břeclavi přejedem hranice naší vlasti a v 7 ráno jsme v Brně. Odtud rychle po D1 šupajdíme domů, 
do Prahy, do Podolí… No, tak tam přímo ne, ale na Florenc ano! Po půl desáté vysedáme z busu, vracíme 
řidičům kartony Bondek, který jsme nafasovaly, berem z kufru batohy a pomalu se loučíme a rozcházíme.
   Bylo to fajn, myslím, že jsme si puťák všichni krásně užili a tímto taky moc děkuji všem zúčastněným a 
těším se na shledání na  podzimní prohlížečce fotek. 
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Jiingijamborii…
… aneb Švédské národní jamboree z pohledu člena IST
Jednoho dne v červenci 2007 se na jednu louku ve Švédsku sjelo okolo 17 000 účastníků Jamboree. Na 
louce už 3 000 členů mezinárodního servistýmu (IST) postavilo atrakce pro program, důležité a strategické 
stany a důležité zázemí. Dílem náhodou, dílem z ostatních důvodů se k tomu nachomítlo i 17 servis-týmáků 
a 20 účastníků z ČR.
 Byli jsme většinou rozházeni do přípravy programu pro účastníky, který se zaměřoval na rozvoj spo-
lupráce a komunikace v družině, poznávání nových kultur a sebe sama a rozvoj sociálního cítění.
 Program byl promyšlen velmi dobře. Probíhal pět všedních dní dopoledne, takže odpoledne jsme 
měli povětšinou volno, které bývalo náležitě využito k výletům do okolí a nebo odreagování se v ROSenu 
(část pro rovery), kde jsme si mohli vyzkoušet lanové aktivity, vylézt na ledovou stěnu, popř. jen na obyč. 
lezeckou, zahrát si volejbal a mrštnější si zaskákat na trampolínách. Kdo měl tu odvahu a připlatil poměrně 
levný peníz, stál tu jeřáb pro skákání bungee.
 Co kazí úžasný zážitek, jsou dvě ceremonie, které se Švédům opravdu nepovedly. Snažili si vylepšit 
reputaci Záverečnou ceremonií. Ale i tento večer mohl dopadnou poměrně rozpačitě, nebylo–li by projevu 
švédského krále, po němž následovala menší rozcvička – z iniciativy krále!
 Po necelých dvou týdnech se musela naše skupinka rozdělit. Účastníci jeli přímo domů linkovým 
autobusem, jeden tranzit zůstal ještě pár dní ve Švédsku. Menší s několika málo osobami (včetně mě) odjel 
přímo domů.
  Máří
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Jingijamborii (Švédsko) 2007 z pohledu účastníka
Nebudu vás zatěžovat tím jak to všechno začalo, kdo si to vymyslel, jak jsme se seznámili, ani jaké byli 
přípravy tady v ČR. Začneme od úterý 10.7.2007. 
Sraz byl někdy ráno (nevzpomínám si přesně kdy) na Florenci ve výklenku za muzeem. Super, ale má to jeden 
háček – Co je to ten výklenek? Naštěstí jsem nebyla sama, kdo to nevěděl, a tak jsme se všichni zdárně našli, 
byť na úplně jiném místě :). Složení naší výpravy:Praha – já, Marek Bárka, Pif, Jakub, Mauglí; Kroměříž 
– Tom; Nymburk: ty vypisovat nebudu, těch je strašně moc, zkrátka všichni ostatní. 
Cesta: dojmy z Německa si radši nechám pro sebe, takže se trochu přesuňme: právě vjíždíme na trajekt a je 
asi půlnoc. Ještě se mi vůbec nepodařilo usnout :(. Z trajektu jsme toho moc neměli, byla tma. Tak už jsme v 
Dánsku. T-mobile mě na to samozřejmě nezapomněl upozornit. A konečně přichází vytoužený spánek. 
 Je asi pět hodin ráno a vjíždíme do Kodaně. Naši autobusáci nás vyhodili někde, co prý mělo být au-
tobusové nádraží, ale ve skutečnosti to byla taková ulička, ve které stálo pár autobusů, a poslední jejich slova 
k nám byla támhle někde by měl stát váš autobus. Tak fajn, ale který z nich to je? Všichni jsme byli unavení a 
rozespalí a navíc to ještě vypadalo, že ten náš autobus už odjel. Nakonec jsme se díky Bohu dostali do Malmö, 
ale na nějaké špatné místo či co. Bylo to, jako kdybyste byli na Černým Mostě a museli jste se dostat na Flo-
renc. Naštěstí všichni Švédi mluví skvěle anglicky, takže jsme se tam nakonec dostali. 
 Čekal tam na nás nějaký pán se dvěma „skautkami“,  vzal nám co nejvíc batohů a odvezl nám je tam, 
kde jsme měli spát a ty „skautky“ nás tam dovedly. Tam se nám dostalo milého přivítání. O Malmö jen krátce, 
moc si z toho nepamatuji. Vím, že jsme se byli podívat po městě, byli jsme v knihovně u moře, v bazénu atd. 
Jednou jsme si tam dali rozchod a já s Mauglí a Markem jsme se šli podívat na nějaký hrad nebo co to bylo. 
Přišli jsme těsně před zavírací dobou, ale byla tam nějaká restaurace a tak jsme si dali něco k pití a chvilku 
poseděli. Za chvíli nám řekli, že už taky zavírají, a tak jsme vyšli  na nádvoří, kde jsme zjistili, že brána je 
zamčená. Co budeme dělat? Hm... nikde nikdo. Přelezem to? Ne, je to moc vysoko a navíc venku je přece 
příkop plný vody. No zkrátím to. Nakonec se nám podařilo najít nějaký boční vchod, který byl ještě otevřený 
a tak jsme se zdárně dostali ven. 
Sobota 14.7.2007 Přijeli si pro nás dva transity, které řídili IST. Já jsem jela s Uzlem a Máří, ten druhý řídil 
Gumídek. Abyste to správně pochopili, samotné Jiingijamborii začínalo až 14.7 a my jsme předtím byli pár 
dní v Malmö a bydleli jsme v klubovně oddílu, se kterým jsme pak bydleli na samotném Jiingi, ale k tomu se 
ještě dostanu. Cesta do Rinkaby (místo, kde se Jiingi konalo) byla celkem v pohodě a i přes menší potíže jsme 
se ocitli sami se svými batohy na obrovské louce. No, říct sami není úplně nejvhodnější výraz, lepší by bylo 
říct osamoceni, protože všude kolem nás bylo spousta lidi. Za chvíli k nám přišel jeden takovej kluk s růžovým 
praporkem, kterejch tady kolem pobíhalo hodně. Ten nás dovedl na místo, kde jsme s oddílem z Malmö  a ještě 
jedním oddílem ze Stockholmu bydleli. Nepředstavujte si to jako, že jsme rozbalili stany a hotovo, postavili 
jsme si spoustu dalších věcí (ze dřeva, co tam bylo přivezeno) např. kuchyň, jídelnu, kamna, odpadovku atd. 
Záchody tam byli G<3DIK to je něco jako u nás Toi–Toi a bylo tam mýdlo s 80% alkoholu. 
Neděle 15.7. Dopoledne se dostavoval tábor a odpoledne byla Opening ceremony. Tady jsme poprvé viděli 
všech 20 000 lidí dohromady. Šlo tam o to, že nám představovali, jak jako vzniklo a to tím způsobem, že tam 
byla přehlídka nápadů, z nichž se jich vybralo pět, a to byly témata na ten týden, každý den jiné. Témata: Re-
spekt; Together (společně), Crossroads of Culture (křižovatka kultur), Global Development Village (světová 
rozvojová vesnice, Road of Exploration (cesta poznání, smysly).
Pondělí 16.7. Každý den bylo jiné téma. Vždycky jste přišli na nějaké místo a tam byla nějaká jiná skupina a 
společně jsme měli nějaký program. Dnešní téma je Global Development Village. Všichni jsme se rozdělili na 
dvě skupiny a každá ta skupina něco uměla a něco ne. My jsme byli inženýři a jen my jsme věděli, co máme 
postavit a jak. Mělo to určitá pravidla a jen my jsme směli mluvit na ty, co pracovali a nesměli jsme pracovat. 
Nevím, co všechno mohli a nemohli ti druzí, ale směli pracovat a nesměli mluvit mezi sebou nebo něco ta-
kového. Háček byl ještě v tom, že jsme se museli „seznámit“. „Seznámili“ jsme se tak, že jsme je políbili na 
levé a oni nás na pravé rameno a pak jsme se vzali kolem ramen. To, jak se seznámit věděli jen oni, a tak nám 
to chvíli trvalo. Na sebe jsme mohli mluvit jen, když jsme se drželi. Když jsme byli spojeni všichni, začali  
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jsme stavět. Měli jsme postavit most z papírových čtverců mezi jednou a druhou lavičkou, k dispozici jsme 
měli nůžky, tužku, pravítko a lepenku a papír. Vše jsme správně postavili a měli jsme si o tom povídat a jak se 
nám to dělalo atd. Nedopadlo to moc slavně (neřekli jsme skoro nic). Potom jsme si měli prohlídnout Village 
možná to bylo zajímavý, ale bylo to všechno ve švédštině, takže jsme tomu vůbec nerozuměli. Když jsme 
si to prohlídli, tak nás poslali do jednoho lesíka, abychom tam hráli hru, jejíž pravidla jsou v nějaký krabici. 
Bylo to hodně podobný mrazíkovi, akorát místo mrazíka tam byl nějakej komár či co a uzdravovali jsme se v 
nemocnici, ale byla to docela zábava :). Odpoledne už se nic zajímavýho nedělo. Pojem nic zvláštního nedělo 
znamená, že probíhaly takzvané spontánní aktivity.
 Úterý 17.7. Dnešní téma: Crossroads of Cultures. Učili jsme se různé společné tance, měli jsme 
buddhistickou a švédskou svatbu a dostali obrázky pár lidí. Měli jsme k nim podle jejich vzhledu přiřadit 
různé údaje. Odpoledne jsme odjeli na Camp in Camp, což znamená, že nás odvezli na nějaké místo. Tam nám 
dali mapu, řekli nám, kam máme dojít (k jezeru). Po cestě jsme plnili pár úkolů. Když jsme tam přišli, po-
stavili jsme si přístřešky, uvařili si večeři, vykoupali se v jezeře a měli táborák. Od táboráku jsme odcházeli po 
trojicích po svíčkách takovou cestou zamyšlení, na jejímž konci jsme dostali nášivku Camp in Camp, kterou 
jsem bohužel ztratila. 
 Středa 18.7 Najedli jsme se, sbalili a vyrazili na další cestu kolem jezera. Když jsme došli na místo, 
přejeli jsme jezero v kanoích a pokračovali jsme v cestě až tam, odkud nás dovezli do Rinkaby. Večer byl The 
Compass. Bylo tam zase všech 20 000 lidí teda na začátku, na konci tipuji tak 2000. Hráli nám totiž nějaký 
příběh o klukovi Erikovi a jeho cestě, trval to asi 4h a bylo to hrozně nudný. 
 Čtvrtek 19.7. téma: Road of Exploration. Na začátku jsme každý ztratil jeden určitý smysl, já jsem 
byla slepá, a pak jsme chodili po různých smyslech. Zrak: Hráli jsme fotbal, ale každý měl kužel s uříznutým 
hořejškem. Chuť: Ochutnávali jsme velmi slabé roztoky vody a štávy a museli jsme poznat, jaká je to chuť. 
Sluch: Bylo bludiště v lese a měli jsme v něm najít místo, z kterého se ozýval zvuk toho, co jsme měli na ob-
rázku. Hmat: Jeden šáhne do krabice s roztokem lepidla a vody a vytáhne odtamtud kostičky lega a umyje je. 
Druhý sáhne do krabice, do které nevidí a ohmatává to, co je tam složeno a ostatním to říká a oni podle něho 
staví, když si myslí, že už to mají dobře, tak si to můžou prohlédnout a srovnat.  
 Pátek 20.7. téma: Together. Hráli jsme různý hry. Nejvíc se mi asi líbila ta, když byly dvě družstva 
a  mezi nimi deka. Každá skupina dostala seznam témat, jedno z nich si vybrali např.: špagety s masovými 
knedlíčky. Téma nějak ztvárnili a jeden z nich to popisoval druhé skupině. Ta se to podle jeho popisu snažila 
také ztvárnit a nesmí mluvit, můžou říct pouze ještě, pokud jim popis nestačil. Když už to mají hotové, tak se 
odkryje deka a skupiny se na sebe vzájemně můžou podívat.
 Sobota 21.7. Dnes je oslava 100 let skautingu. Znamená to, že v různých časech se dělají různé věci 
např.: se pískalo na frkačky, nebo se mlátilo do různých věcí, byly tři minuty ticha a pak se začalo řvát. Večer 
potom byla Closing Ceremony, ta se jim opravdu povedla. Hráli tam různý švédský kapely a nakonec tam 
přijel i král. Někdo od nás si s ním dokonce podal ruku. 
 Neděle 22.7. Úklid, balení, čekání na odvoz a hroznej slejvák a zima. Cesta zpátky proběhla celkem 
v pohodě a až na to, že jsem na trajektu usnula a nikdo mě nevzbudil, takže toho, že s nimi nejsem, si všimli 
až v autobuse. Naštěstí se pro mě vrátili. A ještě na německo-českých hranicích jsme se dost zdrželi. Protože 
nějaká paní měla neplatnej pas či co. 
 Pondělí 23.7. Hurá už jsme doma. 

Bylo to hezké, ale teď, když se na to dívám po delší době, tak si říkám, že to sice byl nezapomenutelný zážitek, 
ale že bych asi příště radši jela na celej tábor než tam. 
Klubko
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Hory 2007 – Janovičky
1.den – sobota 10.2.
Sraz byl na Hlaváku v 7:45. Vlak kupodivu neměl žádné zpoždění, akorát v Broumově jsme čekali asi hodinu 
na autobus. Když jsme přijeli, byla první „bitka“. Potom nás posílali na pokoje. Zabydleli jsme se. Svačina. 
Vyrážíme ven - koulovačka. Nakonec jsme se vydali kolem sjezdovky na polské hranice, kde jsme si zahráli 
bitku o Boudu. Promočení a unavení jsme se vydali zpět na naše úžasné místo pobytu. Dali jsme si věci do 
kotelny a po chvilce jsme měli jít do hlavní místnosti. V hlavní místnosti jsme dlouho čekali a dělali jsme 
si, co chceme a až po chvilce začali hrát Městečko Palermo. Po Městečku Palermu jsme hráli „sedací hru“. 
Nejkrutější bylo, když byla Bětka (Beruška) pod hromadou lidí. Po „sedací hře“ jsme šli na večeři. Po večeři 
jsme „někteří“ hledali Bětčinu bačkorku. Potom jsme měli jít zase do hlavní místnosti. Tam nám vysvětlili 
Uďové různá pravidla a něco okolo chování v chatě. Pak nás rozdělili do etapkových skupinek a měli jsme 
půl hodiny na to, abychom si vymysleli název skupinky, pokřik skupinky a heslo skupinky. Všichni předvedli 
svoje „představení“ a pak jsme řekli, že budem zpívat. Potom byla večerka a šli jsme spinkat.
Etapové skupinky: Drsný týpci, Žlutý šutři a Sněženky & Machři

Klubíčko, Pipin a Králík

2.den – neděle 11.2.
Služba – Žlutý šutři. Nespravedlivá snídaně s chleby a buchtami. Potom jsme vyrazili na sjezdovku. Gol-
da nám vzal lyže tranzitem. Byli jsme rozděleni do tří skupin. Odešli jsme asi ve dvanáct. K obědu byla 
čína. O poledňáku se Fík a Trol vypravili postavit skokánek na kopci, což se jim podařilo a nakonec Trol 
skákal různý triky, třeba otočku o 1800. Po poledňáku jsme měli etapku, typickou šátkovku. Každá sku-
pina měla svůj strom, do kterého se nosili zbraně z hlavního kruhu. Některé zbraně byly několikadílné jako:



k sestavení zbraně luk potřebujeme luk a šípy, k pistoli revolver-bubínek-náboje, atd. Vyhráli Drsný týpci, 
druhý byli Sneženky & Machři a poslední byli Žlutý šutři. Ještě před etapou se vyhlásili výsledky včerejší 
prezentace. 1. byli Žlutý šutři a Sneženky & Machři, 2. byli Drsný týpci. Po etapce byla svačina – buchty a ta-
tranky. Po ní Žmlvové a Xirény připravili nějaké hry jako čísla – sedí se v kruhu a 1 je uprostřed a říká čísla… 
no, však to znáte. A pak na upíry, uzel a sardele. Poté jsme se šli mýt – postupně. Poté byla večerka. Večer mě 
všichni násilnou metodou přesvědčili, abych dopsal zbytek deníku. *Nešli jsme do kostela, protože mše byla 
daleko a v 8:00.

Klubíčko a Fredin

3.den – pondělí 12.2.
Prvně bych měl připomenout, že ještě včera (kolem půlnoci) proběhla „noční hra“ alias „odvaha“. Chodilo se 
buď na louku u chaty, nebo několik set metrů k popelnicím. Nicméně u obou svíček se měl člověk jen podep-
sat. Zážitek byl umocněn bleskem fotoaparátu a fotkou vyjeveného obličeje :-O . Služba (Sněženky & Machři) 
uklohnila chleba s „medem“, zatímco ostatní obíhali papíry s podpisama. Zbytek dopoledne se šlo lyžovat. 
Sjezdovka byla dost „jetá“, tj. plná šutrů, trávy apod… K obědu byly těstoviny s tuňákem, které by se daly

označit jako velice 
zdařilé. O poledňáku 
se spalo, skákalo na 
skokánku a prováděly 
se další podivné ak-
tivity. K odpolednímu 
programu se dá říct 
jen to, že se jelo na 
běžky. Pro někoho 
důvod k radosti, pro 
jiného k smutku. Za 
naší skupinu můžu 
říct, že jsme dost cros-
sili, krosili nebo jak 
kdo chce. Z původně 
naplánovaného návra-
tu na šestou sešlo a 
přijelo se po  sed-
mý. K svačině byla 
přesnídávka s piškoty, 
které se vesměs 
snědly u  Třípanského 
kamene. Po návratu 
se vesměs spalo a

podobně relaxovalo. Večeře byla celkem jedlá krupicová kaše a později scénka na téma „Zlatokopecký 
muzikál“. Při večerce došlo k velkému trapasu a přímo politováníhodné situaci ze strany Nezmara, ale o tom 
až někdy jindy.

Fík
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4.den – úterý 13.2.
Ráno měli službu Drsný týpci. K snídani byly chleby s marmeládou. Dopoledne jsme šli stavět věže ze sněhu. 
Vyhráli Fíkovci a hned za nimi Klubkovci. Ufíkovci měli spíš sochu než věž, takže prohráli. Poté jsme šli 
natáčet fi lm a ostatní bobovali. Když se fi lm dotočil, šla se hrát „bitva o ropu“ (o kluzáky). Pak se šlo na oběd. 
Bylo to výborný, všem to moc chutnalo (lančmít se zelim a bramborama). Poté nás čekal poledňák.
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Po poledňáku následovala Keyá-
da, kde bylo 10 soutěží: horolezec-
ká stěna, skákání v pytli, cucání 
bonbónů, Chaplinův závod, 
quiz, schody, slalom, čichová a 
chuťová Kimova hra, schovka. 
Celkově vyhrálo Klubko, druzí 
byli Fík a Trol a třetí Veverka. 
Když všichni všechno dodělali, 
šlo se na svačinu. Byla znovu 
výborná,  nějaká sýrovočesneková 
pomazánka s okurkou a čerstvou 
cibulkou. Poté následovala etapa. 
Museli jsme nakreslit mapu podle 
instrukcí. Vyhráli Sněženky & 
Machři, druzí byli Žlutý šutři a 
třetí (sice neprávem) Drsní týpci. 
Šli jsme na večeři a byla čočková 
polévka. Celou večeři jsme se 
hrozně smáli, nejvíc Fík a Pipka 
(já celkem taky). Po večeři jsme 

šli na zpívandu a vyhlašovala se olympiáda. Vyhrálo Klubko, druhý byli Fík a já a třetí Veverka. Asi v půlce 
zpívandy přijela Dáda. Všichni jsme měli velkou radost. Celý den se náramně povedl. Prostě paráda jako za-
tím všechny dny.

Trol
5.den – středa 14.2.
Službu měli sice Žlutý šutři, ale nikdo je nevzbudil! A proč? No jasně, byl porič. A nejspíš taky obava, že by 
ho ŽŠ mohli připálit :-) . Já jsem na snídani nebyla, protože Báře tekla opět krev z nosu. Při snídani se ostatní 
dozvěděli, že je celodeňák. O b l e č t e  s e  t e p l e ,  v y r á ž í m e ! My, velcí pěší, jsme šli od popelnic 
dolů po silnici a hráli jsme dračák. Mejval - osud, 
Dáda - čaroděj, David R. – čaroděj, Pipin – lupič, Já 
a Máří – Hraničáři, Králík mlčí. Dopadli jsme tak, že 
zrovna když jsme se chtěli pustit do bitky mezi sebou, 
tak na nás spadl hořící obrovský meteorit :-). Potom 
co jsme umřeli, jsme si dali oběd na jakési rouře… 
No, oběd? – Chleba s pomazánkovým máslem a 
krávou, Mejval s Pipinem se Závišem. Pokračujeme 
v cestě, pozorujeme travnaté pláně bez kouska sněhu 
a upřímně litujeme běžkařů. A hele, tady je ještě tro-
chu sněhu! A co myslíte, že uděláme? Samozřejmě 
– já, Dáda a Máří už ležíme ve sněhu a Mýval nás 
fotí. Později jsme se dostali do vesnice, kde jsme se 
rozhodli, že budeme čekat 2 hodiny až otevřou poštu, 
aby si Dáda mohla koupit pohledy a známky. Aby-
chom si to čekání zkrátili, hráli jsme Quasíka, kdo 
to nezná, tak ať se hlásí u Xirén, lehce jsme při tom 
zdemolovali jakousi závoru, a tak jsme radši přestali 
hrát a přesunuli se k sámošce, kde jsme pro změnu 
demolovali Pipina. Dáda fotí. Zažili jsme spoustu zajímavejch věcí a zjistili jsme, že Pipin má orientaci 
na ovce a Máří na autobusovou zastávku, ale o tom pšt :-)! První, s kým jsme se pozdravili, byla kočka.
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Mimochodem Zajíc, totiž Králík, umlčela. Kromě kočky, Káji a Frédi tu nikdo ještě nebyl. A tak jsme si dali 
porič a s úmyslem vybrat si písničku na Jupijou začali poslouchat nový Spirituál Kvintety (totiž teď už jen já, 
Dáda a Králík). Nakonec se to zvrhlo v Čechomor a Uno. Postupně začali přicházet i další skupinky.

Klubko

Skupina Goldy a Perňi vyrazili „trošku“ později, nejdříve šli pěšky a běžky si nesli, jelikož sníh kamsi zmizel 
… jupí!! sníh je tu! nasazujeme běžky a jeden jakýsi čokl z vesnice se rozhod, že půjde s námi, nejspíš mu 
voněla čokoláda z Perníkova baťohu, Matýskovi se odlepila podrážka od boty, tak to Golda spravil prováz-
kem, a vyrazili jsme dál, cestou jsme potkali pána ve skůtru, ten nás upozornil, že máme dávat v lese pozor na 
stromy, jedeme dál … a narážíme na chlapíka se super koněm, který tahá klády (ten kůň, ne ten člověk), pejsek 
mezitím zdrhnul, nejspíš pochopil, že čokoládu prostě nedostane, stejně jsme jí snědli u takovýho šutru těsně 
u polských hranic (Granica panstwa), a jeli zase dál … a jeli … a jeli … a začali jsme si říkat, že už je čas k 
obědu, v dálce jsme zahlédli posed, jenomže sníh se jaksi vytratil „kamsi“, sundáváme běžky a jdeme pěšky 
po louce dolů, jen Golda to krosí dál po trávě a zbytkách sněhu dolů … dorážíme k posedu a zjišťujeme, že je 
obydlený nějakým bezdomovcem, kterému bylo nejspíš pod mostem zima … obědváme … a razíme dál … 
přes kopec … a přes potok … přes zatopenou cestu … jee!!! sníh a kopeček dolů, trošku zabiják či držkopád, 
nebo prostě jako v Sedloňově … děláme rozestupy … (teda až na mě a na Báru, my jdeme pěšky =), po nějaké 
době se k nám přidává Perňa, juchů!!! kopec končí a dále jdeme pěšky až do Janoviček a domů …

Veverka

Když se všichni vrátili, bylo odpoledne na 
způsob deskových her. Někdo hrál Člověče, 
nezlob se!, někdo Bang! a někdo (Matýsek, 
Špunt a Monkey) se bavil valentýnským otra-
vováním Báry a Perňi. Já jsem hrála Člověče, 
nezlob se! Když nás přestala bavit normální 
verze, předělali jsme pravidla (každý musí 
mít jednu fi gurku v každém hrobě, smí se 
přecházet přes hroby). Mimochodem, tam, 
kde se začíná tah, je domeček a to, kam se 
snažíme dostat, je hrob. Je to vlastně ta-
ková životní cesta. Potom byla večeře, co k 
ní bylo si už opravdu nepamatuju. Následo-
val svíčkový fotbal. Pro ty, kdo to neznaj, 

vysvětlím pravidla: Hraje se to na hřišti na fotbal, rozdělíte se do dvou skupin, každý člověk má svou svíčku, 
když hoří jste živi, ale když vám ji někdo zhasne, musíte se jít oživit – zapálit svou svíčku k vaší skupinové 
svíčce, která je umístěna pod vaší brankou. Gól dáte, když sfouknete druhé skupině svíčku. Po hře se stala 
nehoda s voskem a tak Perňa musel jet do nemocnice. Naštěstí to nebylo nic vážného a už je v pořádku.

Klubko
den další – 15.2.07
Po nudné, pomalé a vypatlané Goldově rozcvičce 
přišla docela dobrá snídaně (na hory ještě luxus). 
Poté byla celé dopoledne předposlední etapa – zn. 
nudné pobíhání po stanovištích. Po obědě a poled-
ním klidu byla poslední etapa (vyvražďování). A 
pak už jen vyhlášení výsledků celé etapky a roz-
dání cen. Je jenom na zabití, že ten týden tak rych-
le utekl…

Ufík
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7.den – pátek 16.2.
Služba – Drsný týpci – jen zaslechla Goldu hrát budíček a 
doufala, že nestihne rozcvičku. Ale co se nestalo, ostatní se
 nějak podezřele rychle začali trousit dolů. Později jsme zjistili, že rozcvička nebyla. Po snídani (CHMMČ) se 
šlo dobalovat a uklízet. Když máte zabaleno, odneste batohy do spoldy! Co se dělalo potom? – Nevim. Já jsem 
si rychle uklidila, takže jsem pak byla s Dádou. Ostatní snad ještě uklízeli. Pak se hrálo Městečko Palermo 
(někteří Bang!).Vyrážíme na cestu. Tedy, abych to uvedla na pravou míru, Opičky jedou tranzitem a zbytek 
vzal Golda další várkou po cestě. Z Broumova jsme vyrazili autobusem, kde se podle Fíkových slov rozvinula 
vědecko-fantastická diskuze o tom, co je nic a nekonečno. Bára vystoupila v Náchodě. My jsme jeli až do 
Hradce. Protože jsme tu měli čekat dvě hodiny, nebo jak dlouho, byli jsme donuceni o městě natočit fi lm :-). 
Byli jsme rozděleni podle etapových skupin a každá skupinka dostala jednoho Uďu s foťákem. My jsme měli 
Kryštofa. Zjistili jsme, že i když v Hradci mají jeden velmi zvláštně tvarovaný kostel, mají tam mnoho krásně 
opravených renesančních domů.  Na zdejším nádraží mají za znělku melodii jedné krásné, známé, lidové 
písničky – Okolo Hradce :-). A už vyjíždíme z Hl. nádraží v Hradci do Hl. nádraží v Praze. Po cestě se v našem 
kupé nic zvláštního nestalo. Když jsme dojeli, tak se někteří šťastně, někteří nešťastně shledali s rodiči. Také 
jsme se dozvěděli, že tranzit přijede teprve asi až za 3/4h. Když konečně dorazili, rozebrali se lyže a baťohy a 
jelo se domů. A proč se zpozdili? To sem nemůžu napsat, protože tyto informace mi byly sděleny neofi ciálně. 
Já teď ležim v posteli, jsem unavená a chce se mi spát. A proto přeji dobrou noc! a zase někdy příště…

…Klubko
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Díky všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali na 
tvorbě této (už šestnácté!) knihy Keya. Letos se naštěstí 
stihla převážná část knihy udělat najednou, takže pevně 
doufám, že se nic nezapomnělo. Jo ještě prý nemam 
zapomenou říct že u příspěvků nebyla záměrně prove-
dena korektura.

Vojta

software hall:
Sazba byla provedena tradičně v 

Adobe InDesign CS2
za přispětí Microsoft Word 2000

a Zoner Calisto 4
pro digitální publikaci byl použit 

Adobe Acrobat 7 Profesional 

hardware hall:
Pracovalo se na čtyřech strojích a to:
 Intel Pentium 1,11 GHz, 256 MB RAM
 Intel Celeron 1,3 GHz, 512 MB RAM
 Intel Pentium 1,86 GHz, 504 MB RAM
 Intel Pentium 384 Mhz, 192 MB RAM

Od Windows 98 do XP

W & o 3 5
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Bye

Letos zase odměnujeme 
všechny své zákazníky a 
přinášíme jim tuto knihu 
KEYA. Ostatní si mohou 
alespoň vyluštit sudoku.
Kolik let s Námi, tolik knih KEYA.

A to se vyplatí!



pracovala se složení:

Dáda - Dana Hurychová 
U3 - Kryštof Bezděk 
Kosťa - Václav Sixta 
Myška - Anna Tesařová 
Perník -  Jan Šárka 
Vojta - Vojtěch Roztočil

Vážení přátelé oddílu Keya, 
 
obracíme se na Vás již tradičně se svými potřebami: 

 - stále hledáme základnu na hory
 - pokud se u Vás doma nalézá něco, co se již roky 
chystáte vyhodit, ale stále jste tak neučinili, zkuste nás 
kontaktovat, třeba se nám to bude hodit. 

Děkujeme Vám za podporu v naší činnosti, 
    Vaši Uďové

     

Re   akced
q

2 0 0 7

Pro další informace zkuste web http://keya.wz.cz


