


Milý čtenáři,
držíš v ruce další z řady knih oddílu Keya, uvnitř se skrývají deníky, reportáže, 
oznámení i vtípky, jejichž inspirací byly naše akce.
V první řadě tábor v Srlíně, očima Uďů i dětí a na názory Keyáků se podívejte do 
ankety.
Dále se dozvíte, jak své prázdniny tráví Uďové, přibude i několik radostných ozná-
mení a samozřejmě i gratulací ke slibům všech druhů - a to nejen skautským. Deník 
z hor se nepodařilo dochovat, příště tu snad už chybět nebude. Novinkou je letos 
rubrika Společnost, které patří místo v závěru časopisu. 
Všechny příspěvky jsou samozřejmě okořeněny fotografi emi a spolu se skvělou 
grafi ckou úpravou prezentují patnáctý skautský rok našeho oddílu a dávají naději 
i do dalších let.
Nuže, otoč list a vydej se na cestu do keyákovy duše...

E d i t o r i a lE d i t o r i a l
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T á b o rT á b o r

...Anketa 2008

1. Název tábora

Žmlvové: Aternativní tábor, koncentrák (Ufo)

Chřestýši: Tábor zničených aut

Netopýři: Indiánský souboj, Tábor zatopených týpek (Orel), Tábor roztržených týpek (Benda),  
 Alternativ Scout Camp (Perňa)

Opičky: Alternativní (Špunt), Přiblblých vedoucí (Nezmar), A něco (Matýsek)

Skřítci: Indiánské hry

Boraxové: Deštnej, ošklivej, 

Uďové: Jde to i jinak, Alternativ Scout Camp, Až na krev 



Táborový  deníkTáborový  deník
Stavebka

Úterý 8.7.2008
Chladného rána jednoho úterý 
v červenci se na autobusovém 
nádraží Florenc potkala skupinka 
velmi různých lidí a vyrazila na bu-
doucí tábořiště. 
Jak jejich cesta probíhala bohužel 
nevím. Jelikož jsem si ještě s 
Kryštofem bral na tábor kolo, byli 
jsme nuceni jet vlakem. Zpočátku 
naše cesta vypadala velmi obyčejně 
a nudně. Ovšem jen do té doby, 
než mi začal v kapse zvonit telefon. 
Ozval se Mýval a povídal samé do-
bré zprávy, jako že Goldův tranzit 
neodjel z Prahy s věcma, protože 
utrhnul kolo. To ale ještě nebylo 
nejhorší. Na louce, kde jsme pláno-
vali postavit tábor, byl už postaven 
jiný. Po odborných diskuzích jsme 
se přesunuli na nedaleké místo, 
které nám doporučili skauti z naší 
původní louky. Po vyložení všech 
věcí jsme se začali lehce zabydlovat 
a zcela vyčerpáni usínáme.

Středa až pátek 9.7. – 11.7.2008
Během dopoledne se postupně pro-
bouzíme. Máří s Delfínem odjíždí 
vyřídit všechna potřebná povolení, 
včetně toho k těžbě dřeva, které 
jsme hned po jejich odjezdu začali 
vesele kácet. Postavili jsme můstek, 
kuchyň s prapodivným prototypem 
kamen, vsakovačku, odpadovku, 
geniálně vymyšlený sklípek s kó-
dovým označením KrKáM V sklíp-
ku, nadstandardně vysoký stožár, 
sanitární zařízení a další pro běh 
tábora nezbytná opatření. 

-Tábor

Sobota 12.7.2008

Někdy kolem páté ráno jsme byli 
s Perňou vyburcováni hyperak-
tivním budíkem a vyrazili na kolech 
do Opařan. V Opařanech byl do- 
mluven odvoz tyčí na TEE PEE z 
našeho bývalého tábořiště. 
Ovšem v Opařanech nás čekalo ne-
milé překvapení. Domluvená AVIE 
byla asi bohužel asi o polovinu 

kratší než je 
na odvoz 
tyčí potřeba. 
Ř i d i č e m 
AVIE jsme 
byli odkázáni 
na blízkého 
d o p r a v c e . 
Po příjezdu 
do velkého 
areálu plného 
m o d e r n í c h 
k a m i o n ů 
VOLVO se 
nás zmocnila 
nejistota, zda 
tento podnik 

je pro náš účel to pravé. Po bližší 
prohlídce této mekky neekolog-
ické dopravy byl nalezen vchod do 
kanceláře s rozpisem služeb. Hned 

u vrat jsme potkali majitele celé 
fi rmy, který nám řekl, že nám tyče 
odveze v pondělí dopoledne.   
Okolo 12té dorazila úderná 
skupinka Máří a Dáda se zbytkem 
dětí. Všechny asi trochu překvapilo, 
že nestojí ani jedno týpko a že 
v podstatě tábor bude začínat 
poněkud netradičně. 
Celé odpoledne zabralo stavění 
provizorních přístřešků a práce na 
zvelebování tábora. A na dobrou 
náladu jsme si večer zazpívali. 

Neděle 13.7.2008

Ráno se naštěstí stihlo vstát, najíst 
se, udělat nástup a odejít včas do 
kostela. Bohužel nám to nepomoh-
lo, protože pan farář spletl čas mší 
a my dorazili s křížkem po funuse. 
Tak jsme to otočili a vrátili se.
Po usilovné práci stálo první týp-
ko! I přes ošklivé počasí nás chytl 
nový pracovní elán, což vedlo k 
dokončení sušáku, býčáku, hřiště 
a tak podobně. Večer proběhl 
u táborového ohniště sněm, do 
sněmáku se už nevejdeme (je nás 
přece jen 50). Unaveni poté za-
lézáme do spacáku, ale s nadějí na 
zítřek, kdy by měly přijet staré tý-
piovky.   
   
Pondělí 14.7.2008

Tóny Mejvalovy fl étny nás probud-
ily do raného rána, ale po nástupu 
štěňata překvapeně zamrkala, 
když místo obvyklého stavění, 
bouchání a prostě dělání tábora 
zaznělo „Po nástupu se odkrojíme 
a převlíkneme do indiánského.“
První etapka asi taky nikoho moc 
nepřekvapila = rozdělení do sku-
pinek, vymyslet jméno a  kulturní 
pozadí. Po dvaceti minutách před 
námi stálo pět rodů: Huhahové, 
Kariba, Orlí Pera, Waschu-Kaschu 
a Žlutí sokoli. 
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Ještě dopoledne proběhla první bo-
dovaná etapka – Středověk po in-
diánsku. A aby toho nebylo málo, 
odpoledne začala dlouhodobá část 
etapky -› stavění políček a tvrzí, které 
se budou rozvíjet během celého 

tábora. Večer končil neetapkově, 
ale duchovně. Naplněna byla ka-
pacita všech příprav i skautské po-
pravy. (Na které jsme se věnovali 
tématice hluchoslepoty a příběhu 
Heleny Kellerové.)

Úterý 15.7. 

Po obvyklém vylezení ze slumů, 
snědení snídaně, nástupu a mytí 
jsme se pustili do nošení zbytků 
tyčí na tee-pka, které ještě zbyly na 
druhé louce. Všichni se nějak zapo-
jili. 
Změna na tábořišti  v porovnání 
rána a večera byla markantní. 
První stálo tee-pko Boraxů a 
vzápětí ho následovalo tee-pko 
Žmlvů. Společnými silami se pus-
tili do chřestýšího tee-pka Chřesti 
a Netopýři, ale co čert nechtěl, 
3x se plachta sesula zemi vinou 
přetrženého trojúhelníku a tak to 
Perňa, Kosťa a Koko zašívali. Me-
zitím je předběhly Xirény a 
postavily své a poté Opičky. 
Současně  Netopýři postavili své, 

ale museli ho 3x celé shodit, než 
se konečně povedlo postavit, takže 
měli Chřesti dost času dokončit 
ho dříve. Ti, kteří už nestavěli, tak 
ještě pořízovali tyče na tee-pko 
Skřítků, ale to se stihlo až následu-

jící den. Během stavby 
se hrála hra o vlajku, ale 
ten, který byl vybrán, 
zklamal, a tak se toho 
ujala Klubko, ale byla 
chycena. 

Středa 16.7.

Dneska už většina vylé-
zala z vlastních tee-pek, 
jenom Chřesti spali ještě 
v přístřešcích v lese, 
protože uvolnili své tee-

pko Skřítkům. 
Po nástupu byla etapa, což bylo 
polní člověče nezlob se a poté 
bylo dodělávání. Konečně se nám 
podařilo postavit Skřítčí tee-pko, 
který je velký jako bejk. 
Přijeli nás navštívit Šárka z 
Říčan a Mireček, což nás velice 
potěšilo, protože nám pomohli s 
pořízováním, ale největší radost 
měl Delfín. Také přijel na návštěvu 
pan Cyklista se dvěma dětmi/ syny/ 
vnuky a prohlídli si tábor a popoví-
dali s Kryštofem a odjeli. 
Odpoledne byla hra s povoláními, 
kdy měly děti na čele napsané po-
volání a po etapových skupinkách 
zjišťovali po-
volání ostat-
ních. Mezitím 
byli na nákupu a 
návštěvě lékaře 
Máří, Delfín, Fík 
a U3. 
Odpoledne II 
se již naposledy 
dodělávalo. A 

večer byl družinkový – hodně se 
hrálo, povídalo, jedlo a klohnilo 
na ohni. Protože si začal Benda 
stěžovat na to, že ho hodně bolí 
břicho, tak se jelo do Tábora do 
nemocnice, ale nic mu doktoři 
nenašli. Vrátili se asi v 02:30 
dalšího dne. 

Čtvrtek 17.7.

Dopoledne jsme odpočívali, 
předešlé dny byly přeci jenom ma-
linko náročnější pro všechny, a 
tak byl relax zasloužený. Po obědě 
následovala etapka. Úkolem každé 
skupinky bylo vytvořit účinnou 
zbraň. Vybraný nimrod poté vyra-
zil na lov kachen, jež představovaly 
papírové lodičky plující po hladině 
říčky. Úlovek byl následně směnen 
za zmražená vodňanská kuřata, 
která následně skončila na pekáči, 
v našich poměrech kotlících. 
Některé kulinářské dobroty se vel-
mi vydařily, některé malinko méně.  
Koštování zabralo v podstatě celý 
večerní program.      

Pátek 18.7. 

Na nástupu bylo vyhlášeno PPPP, 
takže jsme se rozprchli k jednot-
livým stanovištím a zábavnou for-
mou vstřebávali poznatky z oblastí 
vědy, přírody a techniky. Letos byla 
praxe zpestřena prací s GPSkou. 
Odpoledne se všichni vrhli na 



dřevo, chroští a smůlu, zkrátka aby-
chom si mohli užít první táborový 
oheň. Večer byl opravdu velkolepý, 
oheň se všem líbil a ve chvíli, kdy se 
každý začal těšit na teplé spacáky 
a blahodárný spánek, přišla stu-
dená sprcha. Totiž, Perník začal 
číst etapku, ze které vyplynuly čtyři 
náročné dny pochodu. Za zvuků 
bubnu a gongu měl každý čtvrt 
hodiny na sbalení potřebných věcí 
a proviantu. Po skončení časového 
limitu se zapálila velká ohnivá 
čára, efektní to zahájení manévrů. 
V táboře zůstalo jen pár marodů a 
odpadlíků.   

 - Sobota  - Pondělí/ Úterý (19.7. – 
22.7.) očima jednotlivých etapko-
vých skupinek

Kariba

Noc z pátka na sobotu

Byl krásný den, při kterém se 
všichni těšili a připravovali na 
táborový oheň. Těsně před večeří 
se zvedl Perník a prohlásil: „ Na 
táborák si nacvičte scénku na téma 
sbalení na manévry.“ Ze smíchu 
uďů byli všichni zaraženi. 
 Po odehrání poslední 

písničky se zvedl znova Perňa a 
prohlásí, ať se sbalíme na manévry 
za 15 minut. Nakonec prohlásí 
větu, kterou nikdo, ale opravdu 
nikdo nechtěl slyšet: „Půjde se po 
etapových skupinkách.“ Každou 
půl minutu zvonil gong, tluk 
bubnů přiváděl nervózní atmos-
féru, při které se většina menších 
dětí rozbrečela. Všechny věci jsme 
si museli naházet přes provázek, 
který po uplynutí času uďové 
efektivně zapálili. 
Naším andělem strážným se stal 
Kryštof, který nám řekl, ať se 
dostavíme do 2:00 do vesničky 
Zběšičky. Po krásné rovné cestě 
jsme se tam dostali, ale Kryštof 
nikde. Asi hodinu jsme spali na 
náměstí, když nás U3 vzbudil, že 
máme jít spát. Tak jsme se šli uve-
lebit do blízkého lesa.

Sobota

Ráno nám bylo řečeno, ať dorazíme 
ke kapli Mistra Jana Husa. Došli 
jsme tam přes Jestřábice a zprávu 
našli, vyluštili morseovku, ve které 
stálo, ať jdeme k Čertově koni. Pak 
tam byla druhá věta, která nám 
nešla vyluštit, nakonec jsme zjisti-

li, že to byl jen výmysl. Chtěli jsme 
tam jít po modré na Bra-
nice, poté po zelené. Po kilometru 
se začal neuvěřitelně zpomalovat 
Humr. Rychle jsem k němu doběhl 
a zjistil, že dostal astmatický zách-
vat. Řekl jsme Money, ať dojdou na 
koně, že tam dorazím a že já pojedu 
s Humrem do tábora. Samozřejmě 
stopem. 
 Došli jsme k silnici a já 
začal stopovat. Po devíti autech 
jsem to vzdal a šli jsme k blízké 
benzince. Zeptali jsme se paní, 
jestli nás tam neodveze a ona, že to 
není její starost. Naštěstí to slyšel 
pán s dodávkou a odvezl nás až na 
tábořiště. Humr šel hned spát. 
Po dvou hodinách jsem jel 
škodovkou zpátky na koně. Tam 
byl Kryštof. Po dvou hodinách po-
vídání s Kryštofem jsme se rozhod-
li, že jim půjdeme naproti. Po te-
lefonátu Krtka jsme zjistili, že jsou 
v Branici, protože jim bylo špatně. 
Došli jsme tam a šli do nejbližšího 
lesa spát. 

Neděle

Ráno jsme už jen já, Hafík a Bětka 
vyšli směrem na Temešvár (na 
Čertově koni jsem našel zprávu, 
že další zpráva je u paty mostu v 
Temešváru). Došli jsme tam po 
opravdu špatné  cestě. Byla špatně 
značená a plná kopřiv. Když jsme 
tam došli, tak jsme potkali Žluté 
sokoli. Kvůli tomu, že Bětku začala 
bolet hlava a jela domu, jsme se k 
nim přidali. Měli jsme dojít do Mi-
levska na čas zítřejšího oběda. Do 
noci jsme už jen šli a zapíchli jsme 
to před vesnicí Rukáveč. 

Pondělí

Došli jsme do Milevska a dali si 
pikantní oběd. Šli jsme k zámku. 
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Zprávu jsme měli hledat u brány. 
Našli jsme ji v kanále. Vyluštili 
jsme jí a bylo tam napsáno, že je 
falešná. Našli jsme i druhou. Měli 
jsme namalovat plánek kláštera, 
což nebyl problém, pak jsme šli na 
prohlídku, která byla hodně zají-
mavá. 
Poté jsme měli jít opět do Zběšiček 
a hledat u kapličky. Byli jsme tam 
asi v 9 hodin. Půl hodiny jsme hle-
dali, ale nic jsme nenašli. Půjčili 
jsme si mobil a zavolali Mývalovi. 
Byl hodně překvapený, když zjis-
til, že už tam jsme. Řekl, ať chvíli 
počkáme. Za chvíli přišel U3 a dal 
nám špinavý kotlík s vodou. Řekl, ať 
jí donesem do tábora. Pak jsme šli 
hledat jeho kartu do mobilu, ovšem 
nenašli jsme jí. Řekl, ať naměříme 
buzolou 280° od kapličky a tam prý 
něco najdeme. 
Všichni až na mě a Fíka hned usnu-
li, jen my jsme se vydali hledat. V 
prvním křoví jsme našli víko, které 
pasovalo do kotlíku. Po dalším 
hledání jsme už nevěděli co dál, 
a tak jsme zavolali Mývalovi. Ten 
řekl, že je to v jezeře. S Fíkem jsme 
tam došli. Z vedlejšího baráku 
vyšel pán, za hrozného štěkání 
jeho psa nám řekl, že zprávu vy-
lovil a že to od vedoucích nebyl 
zrovna nejlepší nápad, že nás ten 
pes mohl pokousat, ale my byli 
štastní, že máme zprávu, ve které 
stálo, ať se vrátíme do tábora, a 
tak jsme všechny vzbudili a šťastně 
se vrátili. O půlnoci jsme přišli do 
tábora a byl konec manévrů, které 
byly husté zachraňováním ostat-
ních členů skupinky. 
   Citron 

Kronika rodu Orlích per

Den 1. 18.7.2008
23:00

Rozezněl se Perníkův hlas: „Za 15 
minut manévry! Všichni budou mít 
ešus, tužku a papír!“ V táboře pa-
nuje nervozita.
23:15
Všichni jsou odříznuti ohnivou 
čarou od tábora a jsou připraveni k 
odchodu.
23:30
Přidělují nám zvěda (Kosťu), pytel 
s jídlem, lékárničkou, mapou, bu-
zolou a 1. zprávou. 
23:45
Zahajujeme odchod do Sepekova, 
kde má být u kapličky 2. zpráva.

Den 2. 19.7.2008
00:00
Došli jsme k mlýnu, kde nastávají 
první komplikace. 
00:15
Místo po žluté se vydáváme po sil-
nici do Opařan.
1:00
Šťastně dorážíme do Opařan, kde si 
u kostela dáváme krátkou pauzu. 
1:15
S naším pokřikem na rtech:
My jsme sedm orlích per,
síla, rychlost je náš směr.
Bystrý zrak a čistá mysl,
slitování nemá smysl.
vyrážíme směr Sepekov.
2:00
Dorážíme do Podhoří, kde si naše 
již značně vysílená posádka dává 
přestávku.
2:05
Při odchodu za naším dosavadním 
cílem (Sepekov) zapomínáme na 
autobusové zastávce mapu.
3:00
Po další hodině vyčerpávající 
cesty dorážíme do Sepekova, kde 
zjišťujeme, že nemáme mapu.
3:05
Naše již skleslá morálka se 
zjištěním, že nemáme mapu ještě 

více klesne.
3:15
Na náladě nepřidá ani to, že u 
kapličky nenalézáme zprávu.
3:45
Po dalším vysilujícím hledáním 
zprávy většina naší posádky usíná. 
Zbytek usilovně přemýšlí, co dál, 
jelikož čas vyzvednutí zprávy 
(4:00) se nezávratně blíží.
3:50
Pokoušíme se telefonicky navá-
zat kontakt s Kosťou, což se nám 
nedaří. Poté voláme Delfínovi, 
kterému oznámíme, že jsme ztra-
tili mapu a zpráva u kapličky není. 
Odpověď dostáváme uspokojivou, 
a to, že zpráva není u  kapličky, ale 
u kostela.
4:15
Nalézáme zprávu a již zcela znave-
ni odcházíme do nedalekého lesa 
spát.
5:00
Roztahujeme karimatky a spacáky a 
do minuty všichni tvrdě usínáme.
6:00
Probouzíme se z krátkého, 
ale vydatného spánku. Poté se 
rozdělujeme na dvě skupiny – jed-
na dělá snídani (chleba se smeta-
nitem) a druhá luští šifru.
9:30
Po vydatné snídani se naše morál-
ka zvedne povzbuzována tím, že v 
nejbližším městě koupíme mapu.
10:00
V rozluštěné zprávě najdeme 
vzkaz, že máme dále pokračovat do 
Milevska, kde v informačním cen-
tru najdeme 3. zprávu.
10:15
Odcházíme do Milevska.
12:05
Po několikátém zeptání nalézáme 
informační centrum kousek od 
náměstí. Zde se dozvíme, že 
otevírají až v 13:00.



12:40
Na náměstí, kde čekáme se 
potkáme s Kosťou. Ještě více nás 
potěší tím, že nám daruje mapu.
13:00
Slečna v informačním centru nám 
předává 4. zprávu.
13:15
Po krátkém a triválním rozluštění 
morseovky zjistíme, že máme jít na 
hrad Zvíkov. 
13:30
Nedaleko za městem obědváme 
(rohlíky s paštikou).
15:00
Po obědě vyrážíme směr Zlíkov.
15:00-18:00
Sice svižným tempem ale s častými 
zastávkami dorážíme do Květova.
18:00
V Květově se Kamenovi obnovilo 
zranění nohy. Ani po převázání se 
stav nohy nezlepšil, proto voláme 
Krtkovi do tábora, aby si pro Ka-
mena přijeli. Protože odpověď 
je záporná, se Kámen rozhodne 
překonat bolest a pokračovat. Po 

několika desítkách metrů zjistíme, 
že udržet dosavadní tempo je 
takřka nemožné. Proto voláme 
znovu do tábora, kde nám řeknou, 
že Kámen musí bolest překonat a 
pokračovat dál.
18:15
Odcházíme dále s kulhajícím 
Kamenem z Květova směr Zvíkov-
ský hrad.
18:30
Po dlouhém dohadování jsme se 
rozhodli, že půjdeme dál.
19:00
Přicházíme do vesnice Kučeň, kde 
jsme se rozhodli, že se rozdělíme 
na dvě skupiny, a to na:
1.skupina – Dave, Troll (jdou 
napřed vyzvednout zprávu)
2.skupina – ostatní jdou pomalu za 
nimi.
20:00
2. skupina doráží k rozcestníku za 
Zvíkovským mostem, kam se vrací 
1. skupina s tím, že ztratila modrou 
značku. Poté společně najdeme 
modrou značku a pokračujeme 

směr Zvíkov.
21:00
Po další hodině bloudění konečně 
nacházíme správnou cestu, na níž 
záhy potkáváme Kosťu.
21:15
Utábořili jsme se nedaleko hradu a 
chystáme se uvařit polévku, zatím-
co Dave a Troll jdou pro zprávu.
22:00
Po polévce jsme se odebrali spát 
všichni dobře najezeni s tím, že 
ráno musíme vstávat v 7:00, aby-
chom stihli mši v Květově v 11:00.

Den 3. 20.7.2008
9:00
Pochopitelně jsme se neprobudili 
v 7:00 ale v 9:00. Mši nestíháme, 
proto jde Kosťa sám.
9:30
My se alespoň v klidu  nasnídáme a 
vyluštíme šifru.
9:45
Ve vyluštěné šifře zjistíme, že 
máme co nejpodrobněji nakreslit 
plánek hradu, aniž bychom do něj 
vstoupili.
10:30
Dorážíme před hrad a začínáme 
kreslit plánek hradu.
13:15
Plánek je nakreslen a Kosťa doráží 
z Květova, kde prý mše nebyla. 
Společně jdeme na prohlídku 
hradu.
14:30
Skončila prohlídka a dostáváme od 
Kosti 5. zprávu. V té se dozvídáme, 
že máme zjistit, co se stalo v roce 
1716 v Temešváru a poté máme 
dorazit do vesnice Nepomuk, kde 
je 6. a my doufáme že poslední 
zpráva.
15:00
Vyrážíme k městečku Temešvár.
20:00
Po dlouhé a namáhavé cestě do 
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Temešváru, kde se od jednoho 
milého pána dozvídáme, že v 
roce 1716 byl Temešvár založen.
Temešvár byl založen na počest 
dobytí. Byli v něm lidé z Maďarska 
i Rumunska. Měl se ale jmeno-
vat Nová Ves, ale dali mu jméno 
Temešvár.
20:15
Vyrážíme do Nepomuk.
23:30
Ve vesnici Nemějice nás zastihne 
silný déšť a proto tři kilometry před 
Nepomukem jdeme spát do teplé a 
suché autobusové zastávky.

Den 4. 21.7.2008
7:00
Probouzíme se a zjišťujeme, že 

neznámý návštěvník (zřejmě 
Kosťa) nám zanechal na zastávce 
ešus s „ohnivou vodou“ (ešus 
podepsaný Kosťou a naplněný vo-
dou) a zprávu že náše skupina byla 
napadena a byly odcizeny některé 
naše věci (Dejvova blůza, ponožky 
a Nezmarova bunda). Také jsme se 
dozvěděli, že věci jsou schovány na 
nedaleké hoře Tábor.
9:00
Poté co jsme si na hoře Tábor vyz-
vedli věci vyrážíme do Nepomuku.
10:00
V Nepomuku jsme vyluštili šifru a 
posnídáváme.

10:00
Vyrážíme do Zběšic, kde je u tůně 
7. zpráva.
10:30
Ztrácíme polní cestu, proto krosíme 
přes kukuřičné pole.
11:00
Přicházíme k Zběšické tůni, ale za-
tím nemůžeme zprávu najít.
14:00
Píšeme Kosťovy, že nemůžeme najít 
zprávu. On nám odepíše, že zprávu 
máme přímo před nosem. Protože 
jsme leželi na asfaltu, neprohledali 
jsme jen kameny, dutiny a písek, 
také jsme otevřeli kanál a Nezmar 
do něj vlezla a prohledala.
14:30

Nalézáme zprávu a 
pokračujeme azimut 
72° 1km.
15:00
Po nedlouhém 
hledání přicházíme 
k plastové lahvi 
ponořené do vody 
ve které nacházíme 
poslední zprávu a 
to takovou, že se 
máme co nejtišeji a 
nejopatrněji vrátit 
do tábora.
16:00

Přicházíme do tábora jako druzí a 
po zbytek dne se věnujeme relaxaci 
po naší namáhavé cestě.

 
Deník Waschu Kaschu - 
Manévry

1. První noc co sme vyšli z tábora 
byla divná. Proč? Prostě z pryn-
cipu! Z tábora jsme vyrazili v 0:00 
prostě o půlnoci. Měli jsme dojít 
do nějaký vesnice do 4:00 (ráno). 
Došli jsme tam ve 2:00- pak ve 4:00 
přišel delfín a dal nám zprávu a mi 
jsme se šli vyspat do lesa. Do lesa 
jsme došli v 5:00. Pak když jsme 

vstali zjistili jsme že je 12:00.
KAP: Zbytek nezapsán…

Deník Žlutých sokolů - Fík, 
Vykač, Míček, Sovička, Ještěrka 
& Mýval

Den první (resp. do té doby, než 
jsme šli spát)
Táborák je v plném proudu, leckdo 
už čeká, kdy přijdou rybičkovky, 
když tu vstane Perňa a začne 
číst příběh z knihy Poslední Mo-
hykán. Starší již tuší, že se kuje 
nějaká čertovina a ti mladší to 
zjistí v momentě, kdy Perňa 
pronese větu: „Tak jste nejspíš 
pochopili, že začínají manévry.“ 
Mladší propuknou v pláč, starší 
na sebe významně kývají hlavou. 
Je stanovena obyvklá čtvrthodina 
na sbalení, ovšem tentokrát je vše 
umocněno přesným měřením času 
a přenesením věcí přes „dead line“. 
Zapne se časomíra a propuká vřava. 
Slzy se mísí s potem a odtékají 
v potoku zoufalství a beznaděje. 
Náčelníci ostatních kmenů obíhají 
mladší a radí, sami mají již hodnou 
chvíli zabaleno. Kája mocně mlátí 
do gongu a Zikmund do bubnu. V 
táboře je atmosféra středověké po-
pravy. Louče svítí a Uďové střídavě 
vyhrožují a utěšují. Čtvrthodina 
je pryč a zapálená šňůra odděluje 
nás a náš náklad od tábora. Každá 
etapková skupinka dostala jídlo, 
kotlík, lékárničku, sirky, kapesníky, 
mapu, buzolu a spoustu dalších 
zbytečností, mimo jiné i zvěda se 
zprávou. Ve zprávě je napsán cíl 
naší následující cesty-Stádlecký 
most, tam má být další stopa po 
bídném Huronovi. S neochvějnou 
jistotou jsme vyrazili na Stádlec. 
Zprvu nám bylo chladno, ale svižné 
tempo s baťohem na zádech nás 
nakonec postavilo až před problém 
horka. Vesnice je asi šest kilometrů 



vzdálená, došli jsme tam asi v půl 
druhé. Ne, že bychom to věděli, ale 
z tábora jsme vycházeli těsně před 
dvanáctou. Tím narážím na velice 
nepříjemný problém-nikdo z naší 
skupinky nemá hodinky, tudíž se 
musíme spoléhat na zvěda, kolem-
jdoucí, kostelní věže a dobrý odhad. 
Až ve vesnici jsme si uvědomili, co 
jsme to vlastně za hlupáky. Nikde 
není psáno, že Stádlecký most je 
ve Stádleci! Tak začalo horečné 
hledání v mapě a blízkém okolí 
našeho současného stanoviště. 
Máme štěstí, most je jen tři kilo-
metry daleko a i když jsme o tom 
sami nevěděli, šli jsme po správné 
cestě. Tak jsme utržili první šrám 
na jinak výborné morálce, spánek 
se přesouvá na později. Potom jsme 
procházeli úžasnými serpentýnami, 
ve kterých si člověk hlasitě od plic 
zanadává, kterej wohnout to mohl 
postavit takhle klikatě!! Vzhledem 
k pokročilé době, náladu a náladě 
se nám nejde nijak lehce. Navíc si 
výše zmíněná kombinace vybírá 
první dluh, Ještěrce se točí hlava 
a bolí ji břicho. Takto postiženi 
docházíme k Řetězovému mostu. 
Když zprávu nenalezneme na první 
části mostu, přesuneme se na tu 
druhou a překvapeni nenalézáme 
nic. Rozhodli jsme se, že se 
zkusíme porozhlédnout po zprávě 
trochu pečlivěji, tudíž se dělíme na 
pátrací a hlídací skupinu. Prvně 
zmíněná skupina vzala baterky 
a jala se pročesávat most a jeho 
bližší i vzdálenější okolí. Po chvíli, 
když už jsme se chtěli vzdát, jsme 
nahlédli do mapy a zjistili jsme 
velice nepříjemnou věc. Velice blíz-
ko od sebe se nacházejí dva mosty, 
a to Stádlecký a Řetězový. Ovšem 
mapa je tak nepodrobná, že se 
vůbec nedá určit, kde který z nich 
je. A tak se vydáváme po proudu 

a doufáme, že štěstí bude na naší 
straně. Netrvalo dlouho a nara-
zili jsme na dům s rozsvícenými 
okny. Nezdá se, že by měli psa, a 
tak lezeme na zahradu. Bohužel 
nemají ani zvonek a představa, jak 
by reagoval člověk, kterému někdo 
vprostřed noci buší na dveře, nás 
vyhnala zpátky k mostu. Nevěděli 
jsme kam dál, když vtom se ozvali 
kroky a udýchaný Mýval nesoucí 
papírek v ruce nám oznámil jen 
„nestíhám, nestačím“ a zastrčila 
zprávu za ceduli označující most. 
Navrátili jsme se ke skupině 
hlídačů-spáčů a jali se luštit zprá-
vu napsanou v morseovce. Ta nás 
poslala do Bechyně, ovšem až 
po nějakém tom spánku v okolí. 
Pak jsme se, bylo nás s Mývalem 
šest, vydali po proudu Lužnice a 
utábořili jsme se v úžasném svahu. 
Přístřešky byly jen symbolické a 
každý z nás usnul nanejvýš během 
pěti minut. Zzzzz…
 
Den druhý
Ráno jsme se probudili asi v devět. 
Jen asi o deset minut později si to 
kolem nás štrádovali Huhaové(jestli 
je to nějak jinak, tak se omlou-
vám). Tak jsme usoudili, že jsem 
trochu pozadu, tak jsem snídani 
notně uspíšili. V deset jsme vyra-
zili po úžasně malebné pěšince, 
která se vinula podél Lužnice až 
do Bechyně. Ta byla vzdálena asi 
15 kilometrů. Vše nasvědčovalo 
pohodě, krajina krásná, polojasno, 
teplo a k další zprávě se jde po stále 
stejné značce, ale co se nestalo. 
Ještěrce se vrátilo bolení břicha, 
tudíž se naše cestovní rychlost 
podstatně snížila. Ovšem nakonec 
jsem někdy odpoledne do Bechyně 
došli a našli zprávu. U chutného 
oběda jsme se ji pokoušeli vyluštit, 
což se nám takřka podařilo. Pro-

blém zůstával v názvu vesnice. 
Zpráva vypadala přesně takto: 
HURM SE DAK SLEREL MA ME-
ONLUJ. TAL NAKEZME DAKSI 
ZORAVU. Odvodil jsem z toho 
toto: „Huron se dal směrem na Ne-
pomuk. Tam naleznete další zprá-
vu.“ Uznejte, že jsme neměli snad-
ný úkol. I Mýval nakonec přiznal, 
že tam měl docela dost chyb. Ale 
popořadě: V Bechyni jsme nabrali 
vodu u Vykačovy babičky a potom 
jsme se vydali po zelené značce 
do dvanáct kilometrů vzdáleného 
Nepomuku. Cesta vedla lesem a 
bylo nám fajn. V Nepomuku jsme 
potkali Mývala, který se cestou tam 
ztratil a vzal stopa. Strohá zpráva 
nám oznámila, že máme být zítra 
v půl deváté u kostela ve Slabčici, 
kde máme stihnout nějakou mši. 
Jelikož jsme měli dost času, šli 
jsme se tam podívat rovnou, za-
tímco Mýval hledá tábořiště.  Naše 
zjištění nebylo pozitivní, mše je od 
jedenácti a vlastně to není ani mše, 
jen bohoslužba slova. Alespoň se 
nám podařilo vysomrovat sůl, kter-
ou jsme potřebovali na vaření (zku-
sili jste někdy vařit těstoviny bez 
soli?). Udělali jsme ohniště, sehnali 
nějaké to dřevo a začali vařit vodu. 
Mýval rozhodl, že se těstoviny vařit 
nebudou, tak jsme tedy uvařili 
francouzsko-čínskou polévko-
kaši. Bylo to chutné a výživné, jed-
iný problém byl ten, že si někteří 
talenti zapomněli lžíce. Nakonec 
jsme ale kotlík jídla zdárně sdolali/ 
zdolali a v půl desáté jsme mohli jít 
spát. Náš zvěd ještě předvedl, že by 
se mohl dobře uplatnit v divadeln-
ictví. Ale pak už jsme fakt šli spát. 
V noci nás ještě probudila malá 
přeprška, která přestala přesně v 
tom okamžiku, kdy jsme se přikryli 
plachtou. Zzzzz…
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Den třetí

Zrádný Huron se vyznamenal. V 
noci nám z ležení odnesl pár drob-
ností, ale ve spěchu je zapomněl u 
cedule s názvem vesnice. To bylo 
asi kolem půl desáté a my měli 
ještě spoustu času přede mší. A tak 
jsem se fl ákali, jedli, balili a těsně 
před jedenáctou jsme vyrazili na  
bohoslužbu. Tu vedl skvělý kaplan, 
který nás úžasně nabudil do dalšího 
pochodu. V ještě lepší náladě jsme 
byli potom, co jsem našli u kos-
telní brány zprávu posílající nás do 
nedalekého Temešváru. A tak jsme 
šli. Slunce svítilo a my šněrovali 
přes Olešnou k Orlíku a podél něj 
k Podolskému mostu, kde na nás 
čekala další zpráva. A nečekala 
sama, už tam byla i Citrónova 
banda, Mýval a Kryštof. Zmínění 
zvědové si vařili vývar z chleba, 
Citrónovci zatím marně pátrali po 
svojí zprávě. My jsem tu naší našli 
celkem vbrzku, ovšem luštění nám 
trvalo asi dvě hodiny, protože jsme 
převrácenou abecedu luštili s „ch“. 
Taky se dlouho řešil odvoz Bětky 
a Ještěrky, ovšem nakonec jela jen 
Bětka. Ve zprávě se nás ptali, co se 
stalo v roce 1716 v Temešváru (mi-
mochodem, byl to vznik vesnice) 
a tak někdo šel přes most dlouhý 
514 m. Nakonec jsem kolem šesté 
vyrazili podle Orlíku směrem na 
Jetětice s plánem dosáhnout ve 
večerních hodinách Rukáveče. 
Bohužel nás ale zastavil déšť a 
tak byly naše plány pozastaveny. 
V tomto místě bych se rád zmínil 
o jednom Vykačově pokusu zap-
sat se do deníku. Podařilo se mu 
uvázat ambulantní uzel a zvolal: 
„Hurá, nejsem blb!“ Načež do-
dal: „To bychom měli zapsat jako 
perličku!“ Tímto se mu splnil 
sen, tak mu to tedy přejme. Toto 

se stalo v momentě, kdy jsme 
stavěli první provizorní přístřešky. 
Chvilku poté jsme ale opět šli, s 
cílem dojít do Jetětické železniční 
stanice. Ale když jsme tam došli, 
změnili jsme názor a pádili jsme až 
do Rukáveče. Tam, vysíleni, jsme 
ulehli a tvrdě, velice tvrdě usnuli. 
Zzzz…

Den čtvrtý

Ráno nebo spíš dopoledne jsme 
se probudili v lesíku nedaleko 
Rukáveče. Něco jsme pojedli a vyra-
zili vstříc dalšímu dobrodružství. 
Náš zvěd nás očekával na oběd v 
Milevsku, není moc kam spěchat. 
Ve vesnici jsme na chvíli zako-
tvili kvůli dobrání vody. Déle jsme 
pokračovali na Hajdu a do Milev-
ska, které bylo vzdálené jen sedm 
kilometrů. Dorazili jsme tam asi v 
půl jedné a poobědvali na náměstí. 
Zvěd nás měl očekávat před zám-
kem, ovšem něco takového jako 
zámek v Milevsku prostě není. Je 
tu „pouze“ klášter premonstrátů. 
Tam jsme také Mývala našli (jeho 
omluva: „Klášter nebo zámek, já si 
to pořád pletu…“) a zanedlouho i 
zprávu v kanále. Po vyluštění jsme 

zjistili, že je falešná, ovšem i ve 
falešné zprávě jsme našli spoustu 
chyb (jako třeba falešná-nalesná 
atd.). netrvalo dlouho a našli jsme 
i pravou zprávu, která nás poslala 
kreslit plánek klášterního objektu. 
Ten jsme posléze odevzdali sym-
patické průvodkyni, která nás asi 
za hodinu provedla celým kom-
plexem. Nakonec nám předala 
zprávu, po jejímž vyluštění jsme se 
vydali do Zběšiček, které leží asi 2 
kilometry od tábora. Naplnilo nás 
to optimismem a tak jsem zašli 
na zmrzlinu. Potom následova-
la cesta do Sepekova a po žluté 
do Zběšiček. Tam jsem hledali u 
kaplička zprávu, avšak marně. Tak 
jsme z vypůjčeného mobilu zavola-
li Mývalovi, který nic nechápal. Za 
chvíli přišel Kryštof a dal nám svůj 
špinavý ešus s vodou s tím, že mu 
to máme odnést do tábora. Dostali 
jsme azimut, podle kterého jsme 
měli jít a hledat. Kdybychom to 
nenašli, máme volat Mývalovi. To 
se zanedlouho stalo a Mýval nás po-
slal k rybníku. Tam bydlel chlapík 
s vlčákem, který zprávu vylovil a 
šíleně nadával na udi. Naštěstí nás 
zpráva posílala do tábora, kam 



jsme znaveni dorazili asi v půl jed-
né. Tak to je asi všechno. Zzzzz…

Středa 23.7. 

Po budíčku, snídani a nástupu byla 
etapka. Dělaly se vory a následně 
se na nich přeplouvalo. Po pozd-
ním obědě začala olympiáda. Dis-
ciplíny byly tipu: plavba na voru 
(viz dopoledne), namotávání lana 
na kůl, etc…
Večer přišla hospůdka s extra sil-
ným čínským driákem. Večer se šlo 
spát. A pak se spalo.

Čtvrtek 24.7. 

Po celkem standardní 
proběhnuvším budíčku, snídani a 
nástupu se hráli pašeráci jako eta-
pa. Ještě to dopoledne si etapkové 
skupinky dostavovaly a vylepšovaly 
pevnosti za peníze, které dostaly z 
výkony podané v dřívějších etap-
kách. 
Po obědě začal azimuťák. Ti, 
kteří zrovna neběželi, hráli fot-
bal, volejbal, nebo se zabavovali 
individuálně. Večer byl družinkový. 
V noci pak pro starší proběhl vý-
sadek zakončený společnou snídaní 
všech výsadkářů na kterémsi kop-
ci. 

Pátek 25.7.

Ráno všichni vyběhli z týpek se 
strašným průjmem. Naštěstí se 
nejednalo o realitu, ale pouze a 
jednoduše hra Hajzlbába. Sna-
hou bylo získat co nejvíc malých 
útržků toaletního papíru. Nebylo 
to tak jednoduché, úkol ztěžovaly 
všudypřítomné průjmy v podobě 
uďů. Zácpy naopak působily 
blahodárně ☺. Odpoledne zabraly 
tradiční přípravy na táborák, práce 
bylo více než dost. Odměnou za 
námahu byl příjemně strávený 

večer u ohně doplněný zpěvem, 
operami na téma „Lov bizonů“ a 
předáváním ocenění za podané 
výkony v dopolední hře. 

Sobota 26.7.

Ráno jsme po důkladném mytí, 
ale o to méně důkladné snídani, 
vyběhli přivítat rodiče. Dopoledne 
jsme se věnovali rodičům, ale stej-
nou měrou i dobrůtkám, pod který-
mi se stůl prohýbal. V poledne byl 
obvyklý buřtguláš, kterýžto asi 
vlivem přílišného vedra zbyl, neboť 
chuti se nic vytknout nedalo. Jako 
etapka byla výroba funkční dýmky 
a upéct chléb. Etapku vyhráli Was-
chu-Kaschu. Chléb byl výtečně 
mazlavý, místy ovšem nerozbitný. 
Dýmky krásně táhly a bylinkový 
tabáček voněl. Volejbalové klání 
vyhráli opět rodičové, i když letos 
pouze velmi těsně. 
Smutky při odjezdu rodičů jsme 
zažehnali indiánským křepčením 
kolem zajatců u kůlu. Po nástupu 
a mytí byla večerní zpívanda s 
Goldou a večerka a blahodárný 
spánek.  

Neděle 27.7. 

Po poněkud rychleném odchodu 
do kostela jsme zpoždění doh-
naly a mši stihli. V Opařanech byl 
nový farář – motorkář s rohama. 
Cesta zpět byla zábavná – Kosťa a 
Vojta + Delfínova skupinka dora-
zila brzo a Perňova skupina to 
vzala alternativním způsobem – po 
břehu Smutné a dorazila poněkud 
později. K obědu byla výborná 
rýžička s MASEM. 
Po poledňáku dorazil Bobr – pan 
kůžař a s Xirénama, Žmlvama, 
Opičkama a Chřestýšema vyráběl 
výborné věci z kůží. Zbytek 
(Skřítci, Boraxové, Netopýři) hráli 
molitánky. Po večeři a nástupu se 
hrála Prachárna – obrana barelu 
(muničního skladu). Večerka byla 
v polích s úryvkem z Bible. Máří a 
Fík umlčeli. 

Pondělí 28.7.

Po medové snídani jsme se vydali 
do lesa sbírat lesní plody, abychom 
k obědu uvařili modré moře a 
vhodně ho doplnili ledovci v podobě 
knedlíků. Ještě jsme dopoledne 
zvládli polní (kvůli vedru lesní) 
mši s Kamilem. Poledňák uběhl jak 
voda (nikoliv tak chladivě, nýbrž 
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rychle) a následovaly Majáky (pos-
lepu donést do svého hrnce vodu 
+ bitka okolo). K svačince bylo 
obočíčko s piškotkama… jdu tedy 
svačit…
Po sváče z nás stali pěšáci, střelci, 
věže a další šachové fi gurky, které 
spolu svedly mocnou a nekrva-
vou bitvu na šachovnici. Vždy ve 
prospěch bílé barvy, byť jen těsně. 
Po boji jsme se posilnili vydat-
nou bramboračkou a večer jsme 

strávili v rodinném kruhu svých 
družinek a sladkostmi od maminek 
z návštěváku. 

Úterý 29.7. 

Dnešní den se nesl ve znamení 
poznávání zdejšího kraje a lidu 
a to formou vyvražďování. Letos 
každý rod obdržel jen jediný 
špendlík a měl za úkol ho vyměnit 
za co nejhodnotnější věc. Poté co 
proběhl tento směný obchod jsme 
se začali u rybníka za Bernartice-
mi, abychom se zchladili v letním 

horku. Některé skupinky budily 
zájem okolí díky svým úlovkům z 
vyvražďování. Například skupinka 
nesoucí lyže přes rameno nepotka-
la asi nikoho, kdo by se neohlédl. 
Do tábora jsme se vrátili na večeři. 
Po ní jsme se vystřídali v sauně, 
kterou Perník skvěle připravil a 
úplně čistí jsme tancovali indián-
ské tance na příběh, který nám 
přečetla Kaštánek. Při večerce jsme 

si přečetli další část Listu Apoštola 
Jana, abychom posilněni Božím 
slovem měli klidné spaní.    

Středa 30.7.

Den ve znamení velké rady, která 
na sebe vzala náročný úkol - zor-
ganizovat batikování. Současně 
proběhla hra rozvíjející naše smys-
lové schopnosti. Se zavázanýma 
očima se muselo projít trasou, 
přičemž předem domluvená zvu-
ková znamení určovala pohyb 
slepého. 
Večer se nesl ve znamení spáleného 
tuku, opíkali jsme buřty.  

Čtvrtek 31.7.

Vyrazilo se na pokladovku, tra-
sa končila na zřícenině hradu v 
Dobronicích u Bechyně. Během 
odpoledne se přihnal vítr a spustil 
silný liják. V tábořišti to způsobilo 
značné problémy, vody rychle 
přibývalo, plachty se zvedaly, 
Skřítčí týpko poryvy větru neu-
stálo… Naštěstí za půl hodiny 



bouře přešla, ale odstranění jejích 
následků zabralo času malinko 
více. Mokré věci postupně usych-
aly a Skřítci se přesunuli do odd-
ílového stanu. Večer nás zahřála 
výtečná Kaštánkova pórkovka.  

Pátek 1.8. 

Dopoledne ještě bez starostí, plné 
hrátek a sportu, odpoledne zase 
tvrdá makačka. Závěrečný táborák 
musí být eňo ňůňo. Večer přijíždí 
Kokosák, Johny, Sup, Golda a 
Delfín. Vlivem nepříznivého počasí 
započal táborák o něco později, 
Naštěstí nám ale zůstaly hvězdy 
nakloněny, mraky se roztrhly a my 
mohli zasednout k ohni. Zpívalo 

se o sto šest, kytary rozhodně ne-
zahálely, pod Goldovou rukou se 
struny jen chvěly. Vtipné scénky 
o zrůdné obludě s názvem „Ucho 
Balšóje“, sliby, tři orlí pera, 
rozloučení s Dádou, vyhlášení 
výsledků úklidu týpek a na úplný 
konec vyhlášení vítězů etapky. Spát 
a povídat se mohlo buďto u ohně, 
či v týpku, dle libosti.  

Sobota 2.8.

Ráno již byli všichni na nohou, 
vesele pobíhali po louce a tahali 
sbalené kufry, bedny a krosny. 
Bourala se kuchyň, latry, sklípek, 
odpadovka, vsakovačka a ani 
stožár nezůstal ušetřen. Po pol-
ním obědě (tradiční hrachovce) 

už zbývalo jen naložit věci do dvou 
tranzitů, na vlek, nahodit motory 
a vyrazit směr ku Praze. Zároveň 
s odjezdem modrých korábů se 
zbytek oddílu vydal do Stádlece, 
kam po chvíli přijel autobus. 
Čekání zpříjemnily Xirény a jejich 
anketa. Po pěti minutách jízdy spa-
la skoro půlka výpravy, prvenství 
patří Nezmarovi, kterou bleskově 
následovali Monkey, Kocour, Alvis, 
Kaštan, Špunt, Matýsek, Dave 
a Máří. Pak bylo měření raději 
ukončeno. Štastné shledání na 
Roztylech s rodiči a veškerým vy-
bavením, rychlé rozloučení a hurá 
domů do vany a na večeři. Zůstává 
jen naděje, že se příští rok na táboře 
opět společně setkáme.    
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A na vědomí se dává...

Světluščí slib letos složili:
- Kačka
- Bětka

Vlčecí slib skládal
- R2

Skautský slib složili:
- Špunt
- Matýsek
- Humr
- Kámen
- Kiki
- Monkey

3 orlí pera úspěšně plnili:
 - Máří
 - Fredkin

1. stupeň 
- Máří
- Punčocha

... dále uvádíme pro pobavení ,,blbý hlášky” 
z táborového dění...

Žmlvové u svačiny: „Máří, řekni ááá.“.
Máří: „bůůů.“ 
  
Zombí: „Perňo, já tě kopnu.“
Perňa: „Aby tě husa kopla.“
 
U3: „Mývale, máš za uchem žvýkačku.“
Mýval: „Aha, já zapomněl.“

Klubko: ,,My jsme čerpali čistě ze zkušeností budoucích 
let.”

Perňa: ,, To bude keců, až to umlčí.” (o Kryštofovi)

Jak nám náš pes spadnul do potoka

Jednou na táboře jsme byly s 
Anežkou a Bětkou v potoce a chodi-
li jsme ve vodě s pejskem. A nebyly 
jsme opatrné a pejsek spadnul do 
vody. A potom jsme museli pejska 
dát na sušák aby uschnul. A dlouho 
potom jsme se tomu dlouho smály. 

   Anička

Moje nejlepší zážitky byly: 
Návštěvák, Hajzl bába.
Moje nejhorší zážitky: Manévry po 
etapách!!! A spadlo nám týpko!!! 
Že začínaly manévry v noci!!!

   Máňa
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Líbil se mi návštěvám, jak jsme 
vyráběli dýmku míru a pekli 
chléb. Na táboře nám spadlo 
týpko, ale naštěstí až někdy na 
konci tábora takže jsme potom 
pár dní spali ve stanu. Na mojí 
hlídku byl přepad a přepadal 
Bóža. Příští tábor bych chtěla 
manévry z družinkou. 

   Bětka

Moje nejhorší příhoda bylo to 
že nám spadlo típko. A jak jsme 
spali v stanu bylo to hrozný. A můj 
nejlebší zážitek byl návštěvák a 
rodiče mi toťiž přinesli plno slad-
kosti. A taky když jsme vyhráli 
pokladovku. 

   Žirafka

Na táboře se mi líbilo: Orientační 
běh se mi líbil ale já jsem běžela s 
Náměsíčníkem a taky jse mi líbil 
návštěvák to musím přiznat. 
Na táboře se mi nelíbilo: Spor-
tovní den protože 1 disciplína byla 
hrozně namáhavá museli jsme 
vipít 1 ešus a vyběhnout do ko-
pce. A nelíbili se mi MANÉVRY 
protože bili po ETAPKÁCH.

   Ještěrka

Nejvíc se mi líbila hra na hajzl 
bábu. Líbil se mi návštěvám jak 
jsme pekli chleba. Můj nejhorší 
zážitek na táboře byl jak nám 
spadlo tee-pee měli jsme všechny 
věci mokrý prostě hrůza. Dobrý 
taky bylo jak jsme stavěly vory. 

   Kačka

Tábor
Nelíbylo se my to. Tábor je fúj. 
Hodně pršelo. Sklípek byl plnej 
vody. Já tu vodu musel vindat. 
Ale občas nepršelo. Naštestí 
jsem nešel na pokladovku. Já, 
byl nemocnej. A týpko uděla ba 
(-) spadlo. Voda dosahuje tábo-
ra. Týpka jsou v ohrožení potopi. 
Poryč mňam. Pooryč mňam. 
Poryč mňam. Poryč mňam. 
Poryč mňam. Poryč mňam. 
Poryč mňam. Ale jednou fuj. 
První dni nemáme típko. Kámen 
buzeruje. Kámen dělá autobus – 
tútu. Manévri jsou fujka. Ovšem 
teď je mi to šuma fuk.    
   Hafík

Olympiáda
Olympiáda se povedla. Která 
disciplína byla nejlepší opravdu 
nevím. Vor se pořád převracel na 
jednu stranu, takže jsem málem 
spadl do potoka. 

   Sovička 

Pryspevek do casopisu:
-Manevry
Manevry se mi tentokrat nelibili 
protože se slo po etapkach. Byla 
to hruza protože sme sli hropzne 
pomalu a museli sme si kazdych 
10 minut davat prestavku. Navíc 
jsme se porad hadali. Na  konec 
jsme dosli do tabora jako pos-
lední a usli sme polovinu toho 
co ostatny. Bohuzel nam udove 

nepovolili hodit Spunta do po-
toka. 
   Brtník

Hrnkovaná
Jako už po několikáté hráli 
jsme i letos hru, která by se dala 
nazvat „hrnkovanou“. Tato 
hra závisela přibližně na tom, 
že jisté skupinky nosily stejně 
jistou vodu do svého neměně 
jistého skupinkového hrnce 
z barelu společného. Všichni 
měli zavázané oči. Byla to jistě 
velmi zajímavá hra a nebudu ji 
popisovat do detailů, řeknu jen, 
že pro orientaci jsme využívali 
skupinkových démonů (nebo 
jací inteligenti to byli) k cestě 
zpět k hrnci pomocí zvuků, jenž 
vydával démon. Již se chýlilo k 
závěru hry, když jsem u našeho 
hrnce nahmátl nějakého člověka. 
Zjišťuji kdo to je. Zjišťuji, že je 
to Vývar. Zvedám svůj hrnek a 
polévám ho potoční vodou. Vý-
var křičí. Vývar mě bije ešusem 
do hlavy. Padám na zem a dusím 
se smíchy. Přibíhá Delf a ptá se 
co se děje. Neděje se nic. Delf 
zase odbíhá. Končí se hra a tím i 
já teď končím psaní.
   Kámen

Na táboře se jednou stalo, že 
byla olympiáda, ale na leda-
jaká, byl tam dokonce i mogul 
rallye (lezení do kopce s plným 
břichem vody). A také se tam 
plavalo na voru. Na voru se 
převrhl Matýsek a Náměsíčník 
to vždy okomentoval písničkou: 
„Mechaniku, Mechaniku, ty 
jseš ale jelito.“ Poté se převrhlo 
několik dalších lidí a on je také 
provokoval, ale místo „Mecha-
niku“ jim říkal přezdívkou. Po 
nějaké době to Delfína, který Vor 



provozoval rozzlobilo, a tak delfín 
přeběhl na druhou stranu potoku a 
Náměsíčníka hodil do potoka. The 
end.
   Vývar

Tábor
Na táboře jsem se nikdy nenudil. 
Každý den jsme hráli hafec her. 
Nejvic mi na nem nem vadilo, 
ye se sli manevrz po etapkovzch 
skupinkach. Kdzbz se slo bo dru-
yinkach, tak bz  bzlz velůice pov-
edene. Hodne se mi libilo, jak byla 
yriyena latrovka, tj. lanovka y latrz, 
primo do taboriste. Vetsinou jste 
se při jiyde namocili, ale to nevadi. 
O dnu velke radz byla yakayana, 
protoye se na ni nekteri cleni odd-
ilu (rimejme jim kackaXZ) voyili a 
houpali bey dovoleni udi.
O navstevaku jsme měli moc do-
brzho papani, a bzůo mi spatne.
Namesicnik  tam vsechnz mooooo
ooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooc zlobil.
   Vzkac

Hlídka
Na hlídce byla skoro vždycky 
tma. Všichni se určitě báli. Škoda, 
přepad nebyl. Přepad sice byl, ale 

nic neukradl. Hlídka byla 1h. Větší 
měli jednu hodinu a půl. V noci 
bylo hodně mravenců - Fuj!! Ale 
v Indiánoo Jonesovi jich bylo víc a 
masožraví. Někoho možná sežrali, 
ale o tom nikdo nic nevěděl. Večer 
jsem měl v hrnku šťávu a ráno mra-
vence. Asi byli šťávožraví. Hlídky 
ušli. Jo a ještě něco: před mra-
vencema jsme se nemohli ubránit, 
protože jsme neměli křišťálovou 
lebku. Ale šťáva stačila.
  Neto & R2d2
BaMbIrYáDa
Se skautem jsme šly na bambi-
ryádu. Prošly jsme bránou a bylo 
tam plno atrakcí. Každý šel někam 
jinam pak uš chystaly odejít ale lí-
bilo se nám takové kolo. To kolo se 
točilo po zemi. Kačka a eště ňáké 
holky na něj chtěli jít tak se postavi-
ly do fronty. Já a Móňa sme si zatím 
šli pro trávi. Ostatní zatím čekali 
ve frontě. Pak jsme šly navlýkat 
korále. Pak jsme se chtěly vrátit k 
ostatním. Ale uš tam nebyly. Tak 
jsme šly k ňáké paní a řekli jsme jí 
že jsme se stratili. A pak se nás vyp-
távala odkud jsme. Pak jsme našly 
ostatní a šly jsme domů. 

   Bára

Bambiriáda
Šli jsme na Bambiriádu. Na 
Bambiriádě sme se s Bárou stra-
tili. Šli sme to říct ňáké paní ta nás 
zavedla do jednoho stanu. Tam se 
nás na všechno možný zeptala a 
pak sme s ní šli Včelku hledat. Na-
jednou sme uviděli Bětku a Aničku. 
Ty nás zavedli za Včelkou a ta paní 
jí řekla že sme šikovný. Pak sme šli 
na lodičku. A pak jsme jeli. Konec.  
         
  Monička

Vánoční trojdenka 2007
Bylo to super. Hafíkovi se to lí-
bilo. Delfínovi se to líbilo. Líbilo 
se to i mě. I Vojtovi. I Netopýrovi. 
I Kamenovi. I Fíkovi. I Ufíkovi. 
I Kuřeti. I Mývalovi. I Zikimu. I 
Kosťovi. I Nezmarovi. I Králíkovi. 
I Míčkovi. I Skřetům. I R2D2. I 
Dádě. I Myška. 

Koulovali jsme se a hráli jsme 
mrazíka. Večer jsme pak ustrojili 
stromek a zpívali koledy. Byl tam 
kekel.      
  Námořník
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Anketa

A n k e t a  2 0 0 8A n k e t a  2 0 0 8
Název tábora1. 

Žmlvové: Aternativní tábor, koncentrák (Ufo)
Chřestýši: Tábor zničených aut
Netopýři: Indiánský souboj, Tábor zatopených týpek 
(Orel), Tábor roztržených týpek (Benda), Alternativ Scout 
Camp (Perňa)
Opičky: Alternativní (Špunt), Přiblblých vedoucí 
(Nezmar), A něco (Matýsek)
Skřítci: Indiánské hry
Boraxové: Deštnej, ošklivej, 
Uďové: Jde to i jinak, Alternativ Scout Camp, Až na krev 

Hláška tábora2. 
-Žmlvové:Hurá, já nejsem blb!
-Chřestýši: Jupí nejsem blb!
-Netopýři: Za 10 minut bodování, Svoboda Tiberu! 
(Perňa), Za radar! (Orel)
-Opičky: Stop Radar! (Opičky)
-Skřítci: Bez nápadu
-Boraxové: Po trávě se nechodí, po trávě se směje
-Uďové: Chňo chňo chňo, Tradadá tradadá, co to jen ty 
lidi napadá. Bacha je tu ucho balšóje. Anti anti anti, ať 
jsem jako tamti.

Máte radost, že je Kosťa hlavní vedoucí?3. 
Žmlvové: Jo, určitě! HURÁ!!!
Chřestýši: Jasně! Lepší než Máří.
Netopýři: Ano, Jo!
Opičky: Jo (Matýsek), NE (Nezmar), Aspoň to není Máří 
(Špunt)
Skřítci: Ne
Boraxové: Kdo je Kosťa?? Jo
Uďové: Radost mám velkou, je to zkrátka Kosťa. Ano 
a mooooc. Kosťa je prostě super (ne, nemyslela jsem 
Arnoštek je prostě boží :-D!!!), Néé? Jo! Jojo, Měli jsme 
požádat bratra Rysa

Bude se vám po Xirénách stýskat?4. 
Žmlvové: Ne. Jo. Se uvidí…
Chřestýši: EEH..ANO (Vykač) No comment, Jak po kom
Netopýři: Napůl, Ne (Orel, Benda), já je stejně uvidím…
(Perňa)
Opičky: Ne
Skřítci: JO!!!!
Boraxové: Kdo to je? Ano!
Uďové: Bude a už se to děje, kdykoliv je nějaká oddílová 
akce, pořád čekám, že nás dojdou nebo na nás čekaj 

vepředu, než si uvědomim, že už tam nejsou , 
Chm…musím na tohle odpovídat? Ano bude…a moc...
ale až v tu chvíli, kdy půjdou vést… , To si nezaslouží 
odpověď, Ani ne

Po jakých skupinkách by vám 5. 
vyhovovaly manévry?

Žmlvové: Družinky!! (Fík – otázka hodna Punčochy)
Chřestýši: Družinky
Netopýři: Etapkové skupinky
Opičky: Družinky!!!
Skřítci: Družinkách
Boraxové: ???
Uďové: Skupinka skládající se z dámské části vedení☺, 
To záleží na momentální náladě. Ideálně po třech (že?!!) 
Ale na Krťouskově návrhu shledávám velké klady :-D, Po 
krevních skupinách, Podle přesvědčení

Nejlepší zážitek z tábora?6. 
Žmlvové:  Fréďa se ztratil (Ufo) Kdo se ztratil? (Fréďa)
Chřestýši:Házení Mývala do potoka
Netopýři:Vory, vyklopení na voru (Orel), kopání za deště 
krumpáčem (Perňa), molitánky (Benda)
Opičky: Mytí v umývárce (Špunt) Padání týpka 
(Matýsek), Latra v umývárce (anonym)
Skřítci: Jak jsme pejska hodily do potoka
Boraxové: Stavba radaru, Vylosoval jsem si příbor (Hafík)
Uďové: Zážitků bylo habaděj, vypořádali jsme se s těžkými 
podmínkami na začátku, parádně dopadly manévry, 
povedla se i polní mše, vyvražďování. Velice zajímavý byl 
odjezd z Prahy na stavebku, kdy se (naprosto nečekaně) 
oddělilo jedno kolo od tranzita…, Když jsem si skočila 
doprostřed táborového kruhu a voda vystříkla o hodný 
kus nad mojí hlavu..co dodat – miluji déšť a louže vůbec 
:-D, Spánek, Přespávání při manévrech v průchodu v 
Milevsku

Máte problémy s prostatou?7. 
Žmlvové:  Co je to prostata? 3…2…1..smích. Trole, 
přiznej barvu (pozn.redakce: Trol zde není)
Chřestýši: Né!!!!!
Netopýři: (část skupinky v této chvíli již usnula..) Ne 
(pozn.redakce..odpovídající byli zmanipulováni Perňou)
Opičky: Už ne!
Skřítci: Ne
Boraxové: What? Intimní otázka – pšt..jo!
Uďové: S tou zrovna ne, ale našly by se jiné problémové 
partie☺, Naštěstí už ne! P.S.- mám výborný způsob jak je 
odstranit :D, Po táboře určitě, Ne, používám prostředek 
Prostenal

Zpracováno: Xirény
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4.8.08

Nakoupili jsme včera, takže máme sraz v 9:00 na 
Hlavním nádraží. Jede nás 7 - tedy všichni až na 
Mývala, který se s námi přišel rozloučit na nádraží. 
Ve vlaku prohlížíme průvodce a čteme si skvělou ka-
pitolu o psech. Zabíráme sousední dvě kupé a jdeme 
spát...

5.8.08

AP: Kosťa: To, že tu jsme,  je jedna z mála jistot, který 
máme... U3: Je možné, že je zde sedum děr, které se 
svým smršťováním a rozpínáním projevují jako my.
 Během noci a rána se střídavě probouzíme a 
hlídáme batohy. V Curtici potřebujeme koupit lístky 
o Brašova, ale když chceme jít s Bóžou je koupit, 
nechtějí nám uvěřit, že jsme prošli hraniční kontrolou 

a musíme počkat. Když jsme přišli k pokladně, zjis-
tili jsme zradu - neberou eura. Vracíme se do vlaku 
a řešíme co dál. Vzhledem k tomu, že u průvodčího 
jsme “uspěli“ stejně a tudíž ví, že jsme bez lístků, 
rozhodujeme se vystoupit v Aradu, vyměnit eura a 
jet jiným spojem. Po dlouhém hledání a dotazování 
nám jeden milý Rumun domluvil taxi za 5 euro na 
nádraží Aradu Nov, odkud nám jede vlak do Sibiu. 
Po 4 hodinách a jednom přestupu dorážíme do Sibiu 
(evropského města kultury 2007), kde nás berou dva 
pseudotaxikáři do vesničky  Turnu Rosa, kde nám 
sdělují, že chtějí 100 euro. Nakonec to ukecáváme 
na 60. A co nejrychleji mizíme z vesnice, abychom 
se vyhli kontaktu s místními povaleči. Stoupáme 
asi 2km po celkem upravené cestě až k chajdě, kde 
dáváme večeři a jdeme spát.    
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6.8.08 Den velkého výstupu

Vstáváme v 9:00, děláme poridge a vyrážíme směr k 
monastýru Turnu Rosa, kam dorážíme v čase mše. 
Chvilku se kocháme a vyrážíme po cestě dál. Ta za ch-
víli končí u rozcestníku, který nás nemilosrdně posílá 
největším krpálem vzhůru. Začíná výstup na hřeben. 
Pomalu stoupáme bukovým lesem, potkáváme 
několik česačů borůvek. Za horskou loučkou se les 
mění v jehličnatý porost a my stoupáme víc a víc tam, 
kde už neroste skoro nic... Chvilku pak pokračujeme 
po hřebeni, nabíráme vodu ze skvělého pramene, 
kde koukáme do mapy a rozhodujeme se zalomit to 
za 2 km u dalšího potůčku. To také plníme, stavíme 
stany a vaříme rýži s masem a jdeme spát (cca 1800 
m.n.m). 
Je asi 20:00. V noci přichází stádo krav a zvoní 
podezřele blízko nás svými zvonci. Jedna dokonce 
zakopla o náš provázek od stanu, což nás slušně 
vyděsilo. Zbytek noci probíhá v pohodě.

7.8.08

Probouzíme se střeženi dvěma psy. Děláme poridge 
a mastný čaj a lá Tibet v kotlíku od včerejšího masa a 
vyrážíme travnatými kopci a kopečky do sedla Saua 
Surului (2113m.n.m.), kde potkáváme pár Čechů, 
kteří se baví s bačou a sdělují nám, že tu je 5 vlků, 
a že bačovi pokousali osly. Pokračujeme kamenitou 
stezkou s nádhernými výhledy na všechny strany a 
obědváme pod vrcholem Budislavu (2343m.n.m.). 
Ten zdoláváme poměrně rychle a začínáme sestu-
povat směr jezero Lac Avrig, aneb Avril Lavigne po 
našem.
Po všech stranách se nám otvírají nádherné pohledy 
na okolní hory. Tu v letním slunci, jindy v mlze či 
mraku. Provázeni touto scenérií dorážíme k jezeru. 
Nikdo z nás neodolal průzračně čisté vodě a všichni 
jsme se vykoupali.
Rozhodujeme se dojít do sedla Scarii. Cesta vede 
pěšinou zaříznutou do strmého svahu. Po ní 
obcházíme skalnatý ostroh a dále stoupáme na horu 
Scara (2306m.n.m) a odtud sklesáváme do sedla, 
kde stavíme stany a vaříme  těstoviny s omáčkou.

8.8.08      Den v oblacích

Dnes nás čekalo probuzení do mlhavého chladného 

rána s viditelností max 20m. Jíme poridge, pořádně 
se oblékáme a vyrážíme vstříc nejnáročnějšímu 
úseku naší cesty ohodnocenému horolezeckou 
stupnicí číslem 1. Zpočátku vedla cesta po ostrém 
hřebeni a ostrým stoupáním na vrchol Serbota 
(2327m.n.m.) ukrytý v mlze. Tam doplňujeme e-
nergii Discama a hroznovým cukrem od Perňovy sé-
gry a razíme vstříc horolezec- kým zážitkům. Cesta 
vede úzkou stezkou v kamenitém srázu, lezeme přes 
balvany nahoru a dolů a slézáme dvě průrvy pomocí 
ocelových lan přidělaných ve skále, podle Bóži, 
„jenom“ jedním šroubem. Obědváme v asi 45° sva-
hu, abychom pak začali stoupat až 90° stoupáním. 
Za použití všech končetin přelézáme na návětrnou 
stranu hřebene, z údolí se na nás valí mraky a vítr 
fi čí jako o závod. Postupujeme dále takto asi hodinu. 
Dostáváme se do sedla Negoiu, odkud vede jedna 
z poměrně četných únikových tras z hor. My však 
pokračujeme a šplháme na vrchol Negoiu, se svými 
2535ti metry druhý nejvyšší vrchol Fagaraše. Vzhle-
dem k všudy přítomné mlze a větru se rychle fotíme, 
dáváme čokošku a sestupujeme dolů. Po cestě nás 
čeká zajímavé překvapení - skalní soutěska jištěná 
řetězy. Opatrně slézáme dolů, překonáváme ještě 
jeden nízký vrcholek a jsme u dnešního cíle  - jezera 
Caltun zahaleného v oblacích, jak také dnes jinak? 
Připisuji proto název dnešního dne. U jezera vaříme 
rýži s omáčkou na dřevě, které jsme po cestě nas-
bírali, abychom ušetřili plyn do vařiče.

9.8.08 Lac Caltun- chata „refuža“ Fereastra

 Prudký vítr hrozící strhnout stan a dechberoucí 
kosa nás vyhnala ze spacáku kolem osmé hodiny 
ranní. Po již obligátním poridge z prošlého müsli, 
vedly naše kroky po travnatém chodníku na východ. 
Po překonání dvou průměrných vrcholků jsme 
stanuli na kopci Laitec (2390m.n.m.). Po strmém 
sestupu, po super úzkémm hřebínku do sedla 
Saua Estila, pokračujeme po strmých a skalnatých 
srázech do sedla Doamnei (2294m.n.m.). Mineme 
soustavu mělkých jezírek a vystupujeme na Paltinu-
lui Mare (2399m.n.m.). Po čůrací a picí pauze se 
ubíráme do sedla Balea (2286m.n.m.) a dáváme si 
kratší, ale o o to brutálnější výstup na Lezerul Carpei 
(2417m.n.m). 
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Poté slezem do sedla Capra. Usoudili jsme, že se 
nebudeme zaobírat takovou maličkostí jako je 
překonávání horolezeckých úseků druhé a třetí 
obtížnosti, který se nachází na dalším úseku 
hřebene. Sestoupili jsme k jezeru Lac Capracapra 
(2241m.n.m.) Dále traverzujeme dolinu Fundu 
Caprei, kde nás přepadl prudký déšť s kroupami. 
Protože podlý déšť namočil kameny na následujícím 
údajně nebezpečném úseku cesty, zakotvili jsme 
dnes v útulně Fundu Carpei.

10.8.08

Po dosti husté noci v útulně, kde jsme spali 
namačkáni jak sardinky s ještě jednou českou 
šestičlennou výpravou, jsme se probudili do chlad-
ného a větrného rána. Ostrý vítr nás profukoval skrz 
naskrz, ale nic naplat, vylézáme, balíme, snídáme 
a vyrážíme zpět na hlavní hřeben. Hned zpočátku 
na nás čeká skálo-lezení - po stezce odjištěné lany 

a řetězy zvané „tři kroky od smrti“. S batohem na 
zádech a ledovým větrem nic moc kombinace, ale 
není to náš první náročnější úsek, takže zvládáme 
bez potíží. Po chvíli narážíme na památník Čecha, 
který zde zahynul v 65ti!! letech. Šplháme na dnešní 
první vrcholek, kde nám turista- samotář s nohama 
v igelitkách (a v botách samozřejmě) asi aby neměl 
mokrý nohy, sděluje, že náš dnešní cíl máme pět hod-
in před sebou. Povzbuzeni toutu informací vyrážíme 
sklesat do sedla Podragu, kde nabíráme H2O (stu-
denou , jako asi všechno okolo nás) a vyrážíme 
vstříc dalším kilometrům. Ty nás vedou příjemným 
traverzem těsně pod několika vrcholky až do sedla 
Saua Orzanelei (2305m.n.m.), kam dorážíme velmi 
rychle, abychom pak překonali strmé stoupání na 
vrchol Vistea Mare (2527m.n.m.), během kterého 
se nám po dlouhé době otevřel výhled na okolní 
hory. Vychutnáváme si tu nádhernou chvíli, a když 
se Fagaraš znovu ponoří do bílé vaty, stoupáme výš.
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Potkváme nemalou skupinu Čechů, mířících 
opačným směrem a dozvídáme se, že na vrcholu není 
lepší počasí než tady. AP: Bóža: Pak že Češi nemaj 
pořádný hory, sice v Rumunsku, ale mají. KAP  S 
několika přestávkami dosahujeme vrcholu, kde 
dáváme čokoládu na posilněnou a vyrážíme po os-
trém, skalnatém hřebeni na nejvyšší horu Fagaraše 
- Moldoveanu (2544m.n.m). Ten záhy zdoláváme. 
Děláme vrcholové foto a snažíme se poslat pozdra-

vy domů. Mezitím se na pár vteřin rozhrly mraky 
a můžeme nahlédnout za jejich oponu. Po chvilce 
se přivalí další oblak, a tak míříme zpět na Vistea 
Mare. Odtud brutálně klesáme po nerovné a kluzké 
cestě do sedla Portita  Vistei (2310m.n.m.), kde se 
nakonec rozhodujeme postavit stany a spát. Dnešní 
den byl významný nejen zdoláním Moldoveanu, ale i 
přítomností jednoho oslavence v naší skupině - Kája 
dosáhl 18ti let.

11.8.08 Sestup
Ráno nás čekalo šokující probuzení - nikde ani 
mráčku, hřející slunce a super výhled do údolí. 
Nicméně se vydáváme na sestup směr městečko 
Victoria. Cesta se klikatí po kamenech a nejednou 
nám to uklouzne. Daří se nám vidět kamzíky skáka-
jící po skalách. Sestup je náročný, ale říkáme si, že 
nahoru by to bylo ještě horší. Narážíme na horskou 
bystřinu, na jejímž břehu děláme oběd a podél níž 

vede naše cesta i nadále. Několikrát ji brodíme a 
stále klesáme po stezce vinoucí se podél potoka. Na 
jednom místě Bóža uklouzne a bolí ho kot-
ník. Snažíme se proto co nejrychleji dostat na vlak 
do Victorie, jak nám poradila jedna česká skupina 
ještě v horách. Jaké bylo ale naše zklamání, když 
jsme zjistili, že nádraží je pusté a že nejbližší vlak 
jede v 10km vzdálené vesnici Ucea. 

GEMMA Team.. .
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Nezbývalo než jít dál. Rozhodujeme se zkusit sto-
povat. Velmi brzy již tříčlenná skupina odjíždí směr 
nádraží a zbylé čtyři lidi vzal mladý Rumun do nák-
ladního prostoru svého tranzita hned vzápětí. Na 
nádraží kupujeme lístky do Brašova a nabíráme  
H2O z drážní studny. Ve vlaku se bavíme s mladým 
Francouzem a zjišťujeme, že nevíme jak říci an-
glicky „bača“. Do Brašova přijíždíme ve 23:00 a 

zabíráme místo v nádražní hale. Rychle se nám 
daří směnit eura  a koupit lístky a po zbytek noci se 
snažíme střídat ve spaní. V 9:23 nasedáme do ry-

chlíku „Panonia“ a za 23 hodin z něj  vystupujeme 
již v matičce Praze...

Deník vedli Kosťa s Kájou     
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C h e s s m a s t e rC h e s s m a s t e r
Operace Chessmaster 1942

Ve dnech 7.- 9. listopadu roku 1942 jsem se s dalšími 
9 vojáky, kteří emigrovali z Československa do Velké 
Británie, zúčastnil tajné mise, která nesla krycí název 
Operace Chessmaster. 
Šlo o akci, jejímž účelem bylo udeřit v týlu nepřítele. 
Měli jsme zničit továrnu na německou tajnou zbraň, 
která mohla rozhodnout celou válku. Ve čtvrtek 
6.11. o půlnoci jsem obdržel dopis s instrukcemi. 
Byl jsem zařazen do dvojčlenného družstva s náz-
vem Věž. Sraz byl v 17:45 na zastávce Jindřišská. 

Tam jsem se měl setkat se svým kolegou. A tak se 
taky stalo. Druhou polovinu mého družstva tvořil 
Proužek, který slouží jako voják u vojenského pluku 
zvaném Protěž. Podle instrukcí jsme se měli setkat 
v průchodu s osobou, která nám předá další infor-
mace. Náš informátor Perník tam už čekal. Dostali 
jsme dopis, falešné občanské průkazy s naší novou 
identitou, dvě mapy a buzolu. Z instrukcí jsme se 
dozvěděli, že máme odjet vlakem v 18:26 z Hlaváku 
do Berouna a odtamtud se dostat do lesa Housina, 
který leží u Všeradic nedaleko Neumětel. 

Tam máme dorazit na nejjižnější cíp západní části 
lesa, kde najdeme své věci. Poté jsme se měli dostat 
na místo, odkud nám mezi 00:30 a 01:00 vyšlou tři 
světlice. Hned jak jsme vyšli z nádraží, tak jsme se 
rozhodli, že půjdeme po zelený. Po 300 metrech 
jsme značku ztratili, protože už byla docela tma. Tak 
jsme šli na náměstí a zvolili jinou cestu. Po dlouhém 
chození přes Beroun a přilehlé vesnice jsme se dos-

tali na úpatí Koukolovy hory. Po náročném výs-
tupu jsme dosáhli jejího vrcholu. Byla už noc a na 
značky bylo špatně vidět. Přesto jsme i přes menší 
potíže pokračovali dále za svým cílem. Významnější 
problémy nastaly, až když jsme dorazili do vesnice 
Lounín a špatně odbočili. Místo toho, abychom se 
dostali do Málkova, jsme došli do Tmáně a cestu si 
prodloužili asi o 2,5 kilometru. 
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Když jsme se tedy konečně dostali do Málkova, 
chtěli jsme jít do Želkovic. Náhoda tomu ale chtěla, 
abychom místo toho dorazili do Borku. Následovalo 
další prodloužení o 2,5 km. V půl jedné ráno jsme 
konečně dorazili na místo. Jenže kde nic tu nic. Mys-
leli jsme si, že jsme se asi zmýlili a že byl míněn jiný 
cíp. Po několika volání na linku helpline jsme zjis-
tili, že nemysleli nejjižnější cíp západní části lesa, ale 
nejjižnější cíp východní části lesa. V tu chvíli jsem 
myslel, že toho tiskařského šotka, který se do do-

pisu s instrukcemi vloudil, zabiju. Housina je totiž 
les dlouhý a dostat se z jednoho konce na druhý je 
takřka nemožné. Plahočili jsme se další dvě hod-
iny po silnicích, polních cestách a lesních pěšinách 
až jsme konečně našli bednu s našimi věcmi, které 
nám tam byly shozeny. Bedna však byla těžká jak 
něco a táhli jsem ji vždy sto nebo dvě stě metrů a 
pak jsme si museli odpočinout. Naštěstí nás po 
pár kilometrech vyzvedla spojka s tranzitem. V tu 
chvíli byly asi 4 hodiny ranní a my jsme ušli skoro

35 kilometrů. Chvíli po tom jsme vyzvedli i os-
tatní. Ti nám dodali naše zbraně, střelivo, ochran-
né prostředky a další důležité věci. Naším dalším 
úkolem bylo získat vysílačku z německé zák-
ladny sídlící na jakési rozhledně. Cestou jsme 
byli přepadeni, ale podařilo se nám nepřátele 
zneškodnit. Pak jsme byli vysazeni, dostali mapu a 
instrukce. Problém byl, že jsme nenašli rozhlednu. 
To už nás bylo všech 10, kteří jsme akci podstoupi-
li. Rozhlednu jsme našli až po tom, co jsme se do-
hodli s nepřítelem, že si to rozdáme normálně na 
silnici vedoucí lesem. Kuličky lítaly všude možně, 

slyšet byly jen výstřely a sténání raněných. Nakonec 
jsme však vysílačku ukořistili a nepřátelské vojáky 
zneškodnili. To bylo asi 8 hodin ráno. Poté jsme 
byli odvezeni do nějaký vesničky a měli jsme si najít 
místo, kde rozbijeme stany. Nekomplikovali jsme to 
a zakempili jsme na blízké louce. Spát jsme šli asi 
v 10 hodin dopoledne. Během našeho spánku nás 
opustili dva členové našeho elitního týmu. Ne, že by 
podlehli zraněním z bitvy, ale jeden (Citrón) odešel 
z důvodů zdravotních (přechozená mononukleó-
za)  a UFO to vzdal. V půl šesté jsme byli vzbuzeni. 
Sbalili jsme si a vydali se přepadnout konvoj, který 
měl převážet důležité dokumenty. To se povedlo.
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Zamaskovali jsme naše 2 členy - Dejva a Fíka za 
policisty a vylákali Němce z auta. Pak jsme je po-
bili. Ukořistěným autem jsme měli v plánu odjet na 
nějakou partyzánskou základnu. Nedojeli jsme. Ces-
tou nás kontrolovala policie a čirou náhodou objevi-
la zbraně ukryté v našem kufru. Byly nám izolepou 
svázány ruce za zády a oči nám byly zavázány šátky. 
Naházeli nás do auta a někam nás vezli. Už během 
cesty jsme však měli všichni přeřezaná pouta. Když 
jsme zastavili, odvedli nás do nějakého baráku a 
hodili do sklepa. Snažili jsme se utéct, ale dveřmi to 
nešlo a malé přízemní okýnko bylo střeženo

 
procházející stráží. Po nějakém čase nás vyvedli na-
horu a zavřeli nás v o poznání pohodlnějším pokoji. 
Dostali jsme teplé špagety a vodu. Prostě luxus. Pak 
si nás ale začali jednoho po druhém volat k výsle-
chu a umísťovali nás zpět do cely. Dvakrát jsme se 
bezúspěšně pokoušeli utéct. Jednou jsme málem 
zdrhli, ale bylo jich na nás moc a byli starší. Čekali 
jsme, co s námi udělají, když tu najednou zazněly 
výstřely a my se začali hrnout ven. Všechny stráže 
byly mrtvé. To nás přijeli vysvobodit místní par-
tyzáni. Vrátili nám zpět věci, které nám Němčouři 
sebrali a to včetně zbraní. Bohužel jsme však měli 
zoufale málo munice. Museli jsme přepadnout 
německý muniční sklad. Ten naštěstí chránili jen 2 
strážní, které jsme po úporném boji přemohli. To už 

byl pozdní večer a my jsme postavili stany a šli spát. 
Zítra nás čekala rozhodující bitva o továrnu. 
V brzkých ranních hodinách 9. listopadu 1942 jsme 
byli odvezeni několik kilometrů k německé tajné 
továrně. Došli jsme k ní a zaútočili. Tato bitva byla 
o stupeň těžší než všechny předchozí. Hlavně proto, 
že tentokrát byly síly početně vyrovnané a celá bitva 
trvala velmi dlouho. Několikrát jsme se málem pro-
bili do továrny, ale nepřítel měl k dispozici granáty a 
jiné výbušniny. Používali také dýmovnice, které nám 
značně ztěžovaly zaměřování německých vojáků. 
Když už jsme byli na pokraji smrti vyčerpáním, vy-
dali se Němci do protiútoku. My jsme však zmobili-
zovali zbytky svých sil a obklíčili je. Zatímco oni se 
potýkali s jednou částí naší malé armády, my jsme 
obsadili továrnu. Když to nepřítel zjistil, uvědomil 
si, že udělal chybu. Nepřátelé se nám do jednoho
vzdali. Splnili jsme úkol. Poté jsme odjeli zpět do 
svých domovů. Celou akci shrnuje jeden citát: 
„Válka je hra, která se hraje s úsměvem. 
Nemůžete-li se usmívat, šklebte se. Nemůžete-li 
se šklebit, kliďte se jí z cesty, co vám nohy stačí.“ 
(W. CHURCHILL)

                                                                                               
 

Fredkin (Keya) 

Poznámka autora: Toto se skutečně odehrálo, sice v 
roce 2008 a s airsoftovými (kuličkovými) zbraněmi, 
ale přesto to bylo jak fyzicky, tak psychicky velice 
náročné. Organizátoři hrající nepřítele byli úžasní 
a celá akce byla skvělá. Jenom ten spánkový defi cit 
dospávám ještě teď.
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JAK TO VŠECHNO ZAČALO ANEB PŘÍPRAVY: 
PROSINEC 2007
MÁŘI: JEDU NA SLOVENSKO
DÁDA: KDY?
M: JEŠTĚ NEVÍM, V LÉTĚ…
D: A S KÝM?
M: ZATÍM SAMA….
D: SAMA?
M: HMM…JO. NECHCEŠ JET?
D: NOO…JÁ NEVÍM…
M: HM, TAK POJEDU SAMA…
D: NEVYDÍREJ!!!
M: JÁ NEVYDÍRÁM. TAK POJEDEŠ?
D: TAK ASI JO….

D: JEŠTĚ, ŽE MÁM SKLERÓZU A NIC SI Z 
TOHO NEPAMATUJI…:-D

LEDEN 2008 – KVĚTEN 2008
MÁŘÍ SE UČÍ NA MATURITU A NA 
PŘIJÍMAČKY. DÁDA SE UČÍ NA ZKOUŠKY. 
KDYŽ JE KONEČNĚ ŠKOLA HOTOVÁ, 
PŘIPRAVUJE SE AKEZAPTA A TÁBOR, TAKŽE 
JEDINÉ CO JSME DOHODLY, JE CÍL. CHOPOK, 
ĎUMBIER,…..PROSTĚ NÍZKÉ TATRY.

ČERVEN 2008
DOŠLO K MALÉ ZMĚNĚ! SMYSL, CÍL A 
DŮVOD CELÉHO PUŤÁKU JE CHOPOK !
DOKONCE UŽ MÁME I TERMÍN. 24.6. – 2.7. 
JELY BYCHOM DŘÍV, ALE DÁDA MÁ ZUBAŘE. 
(POZN. A VELMI CHYTRÉHO. PŘIŠLA JSEM 
K ZUBAŘCE S BATOHEM A NEŽ JSEM 
OTEVŘELA ÚSTA, DOSTALO SE MI OHOD-
NOCENÍ: „VYLÉZT NA ZUBAŘSKÉ KŘESLO 
JE URČITĚ JEDNODUŠŠÍ NEŽ NA CHOPOK!“ 
NEVÍM JAK ODHADLA NÁŠ SMYSL, CÍL A 
DŮVOD CELÉHO PUŤÁKU = CHOPOK.

ČTVRTEK 19.6.
Místo úklidu v klubovně (kterému jsme stejně 
neunikly), vznikal náš jídelníček. Zlatíčko Dáda 
se dokonce snaží přizpůsobit všemu, co Máří jí a 
nejí (stejně máme pořád poridge:-!). Trochu nám 
to komplikuje absence mapy (jsou u Dády doma) 
- kvůli nákupům. Takže jsme to radši odložily a šly 
uklízet.

Pátek 20.6.
Vymyslely jsme trasu a cestu a psaly jsme si s jed-
ním Dobytčetem…

Neděle 22.6.
Když jsem se konečně (už zase) sešly. Zase jsme 
musely udělat jídelníček, protože ten minulej skončil 

SLOVENSKO 2008
ANEB 

OČISTNÁ TÚRA
ANEB 

CESTA NÁRODNÍCH HRDINŮ
ANEB 

100 NEZAPOMENUTELNÝCH KILOMETROV
ANEB 

NAVĚKY V NÍZKÝCH TATRÁCH
ANEB 

???????????????????????
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v PeŘí. Vlastně to odpoledne bylo mocně zábavné:
14:00 Dáda probudila Máří spící na Posledním Mo-
hykánovi. Fakt se vyděsila, ale zmrzlinka udělala 
své ;-)
14:01-16:00 Novej jídelníček, seznam co je třeba 
udělat….
Konverzace se Slugem o zmrzlině, rumu a Ňauuovi 
jakožto středečnímu obědu. 
Plánovaný odchod na Dvoje Stopy v 16:30
16:00 –16:30 pečeme pizzu
16:30 –16:45 jíme pizzu a odcházíme na Dvoje St-
opy.
Pak někdy dvoje Dvoje Stopy, lhotecká gardenparty, 
kofola s Kosťou a Myškou u Kina. Stále jsme čekali 
až dorazí Bapča s Bořkem a oni nic…
21:30 přišly jsme domů k Mankům a dodělaly plány 
(seznam, co s sebou)
23:00 odchod Dády domů.

Pondělí 23.6.
Nakupujeme. Běháme po ortézách (Jako tygr z 
medvídka Pú jsme měli 
na každé končetině 
přidělanou jednu orté-
zu... a hop hop…)
Nemůžeme si vzpome-
nout na puchejře  cože? 
Co to má znamenat? 
Tomu moc nerozumim-
ale je to v deníků…
AP D: Je čas na něco 
menšího... Ahá, řeklo 
prasátko KAP
Potkaly jsme Baldu, 
která nás zapřísahala, ať 
se vrátíme, že nás chce 
na táboře :-D

Útery 24.6. (Cesta / vlakem)
Na nádraží se s náma rozloučila Myška. Vlak má 
20 minut zpoždění, plánuje se stávka mezi 13-14 
hodinou… což nám trochu zkomplikovalo plány, 
protože v Žilině máme 12 minut na přestup na pos-
lední autobus. Tedy, už je nemáme….
AP M: Já mám s sebou jen jednu vojenskou košili, 
jinak nemám nic zeleného! – Děs v očích – A co ten 
mozek Máří? Pozn. redakce KAP
AP M: Skřípla jsem si ruku pod kotlík!“ D: „Ne-

vadí, já ti uříznu a kotlík vytáhnu pak,jo?“ KAP
Píšu to KLÍČ(2008)ovou propiskou :-D. Fakt nám 
tu stávku udělali – jsou to lumpící!! Hodinu v 
České Třebové jsme vyplnily kafíčkem a typickým 
moravským koláčem – Frgálem – leč místní nás 
nějakou divnou řečí upozorňují, že to není odsud, 
že je to z Moravy. Jsou tu fakt ftipní lidé…:-D

Uf, musim toho spoustu dopsat. Už je totiž čtvrtek. 
Takže, ze Žiliny jsme jely asi fakt nejzábavnější 
cestou. Busem do Rožumberoku, pak busem do BB, 
vlakem do Brezna a buse do Šumiacu. (23:40 – mís-
to 19:50) „Milujeme ČD“…V 00:05 jsme (po lezení 
do kopce) našly fl ek na spaní. Tak jsme se uvelebily, 
navečeřely (Dáda tedy moc nejí) a šly spát. Během 
noci se nic moc nedělo a víc si už nepamatuji….

Středa 25.6. Zábavný den
Budíček 8:00, balení a… a nic, protože na snídani 
potřebujeme cukr a ten zůstal doma. Tak si Dadýs 
udělala výlet do vesnice pro cukr, sůl a vteřinové 

lepidlo. Dále jsme 
zjistily, že 100g oves-
ných vloček na osobu 
je trochu moc. Sbalily 
jsme a našly modrou. 
A po modré mířily 
na Kral´ovu Holu. 
Převýšení 1000m, 
takže jsme tam byly 
v +-16h. K sváče 
jsme si daly novo-
dobé sendviče (piškot 
a čokoláda) a čajík. 
Vyfotily se zábavným 
způsobem a vydaly 
se po cestě HSNP. 
Trochu mlha, trochu 

kopce, prostě klasika…Zábavným způsobem jsme 
našly útulnu Andrejcová, ale Někdo nás nechce 
pustit dovnitř. Naštěstí je voda venku (protože 
na Kr.H. voda vůbec nebyla, takže na celej usek 
hřebene jsme mely 0,5l vody)…Postavily jsme si 
stan mezi borovicema, udělaly večeři a Máří zalezla 
do stanu. Dáda se jala převlékat, když tu náhle oz-
valo se kap, kap, kap…Prší! Takže mocné to rychlo-
balení a úprk do stanu. Stan byl zábavně ukotven, 
resp. nebyl, nevěděly jsme, zda neuletí. V podstatě 
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to tak vypadalo celou noc. V tu chvíli přišla sms 
od Jitky (Dádina sestra), že  má být v noci pořádná 
bouřka, ať si ukotvíme pořádně stan, že se to vy-
platí :-D . Během noci jsme i trochu spaly…Když 
tu náhle Máři probudila Dádu píchnutím do oka, 
aby nechrápala. AP: M: ,,Hledám otevřenou vodu, 
nevíš kde je?” D: ,,Cože? My tu máme otevřenou 
vodu? Proto je tu tak mokro?” KAP
AP M: Dádo ty tvoříš ze smyslných slov nesmys-
lné věty.“ KAP
„Mankovi doma pěstují Marijánku, a aby to nebylo 
tak okaté, tak ji mixují s Dobromyslem…“

Čtvrtek 26.6
Zoufalá doba, si žádá zoufalé logistické řešení, 
řekla Máří a udělala si z batohu malej tank. Hm…
já slyšela „rasistická řešení“... trošku mě to udivilo,  
zvlášť poté, co kolem prošel párek Romů. 
Ještě štěstí, že nám v turistickej útulně neotevřeli 
– vzhledem k tomu, kdo všechno tam spal – banda 
lesních dělníků a párek divnejch týpků. Jeden kluk 
co měl v tom vedru na sobě kalhoty a mikinu a 
druhej co měl BÍLÉ kraťasy i tričko!
Kvůli nim všem, co tam pořád courali jsme vyra-
zily až v 11h! Cestou do sedla Priehybka to nešlo 
jinak, než že jsme musely opilovat borovice. Samy 
se nám cpaly do cesty, až jsme byly od pilu celé 

žluté! V sedle jsme dopsaly zpoždění v deníku a 
daly sušenky. Vodu jsme nakonec nehledaly a po 
velké pauze vyrazily na Vel´kou Vápenicu. Cestou 
jsme potkaly spoustu lidí (sice jen 4, ale rozuměj,  
na místní poměry to je spousta), kteří nás všichni 
varovaly, že cesta z Vápenice dál je polomová a že 
nemáme chodit moc daleko za den. Pak jsme skle-
saly do sedla Priehyba. Tedy fakt nic moc cesta. V 
sedle jsme daly chleba a potkaly kluka, co nás var-
oval, že cesta na Ramžu je vážně nic moc a že neví, 
zda tam máme šanci dnes dojít.  Protože to bylo už 
několikáté varovní, rozhodly jsme se, že dnes tedy 
přespíme v sedle – dáme kafíčko a sušenčičky a 
v potůčku se umyjeme. Kdyby byla možnost spát 
cestou, tak jdem.. ALE.. proč se hnát na Ramžu a 
pak čekat den v Donovalech, když si můžem udělat 
hezky večer v sedle Priehyba? AP: M: ,,Podle mě, 
je mi to jedno.” D: ,,A podle mě je ti to co?” :-D 
KAP Mářina botička má bebíčko, tak jsme ji zal-
epily náplasti :-D.
AP: M: ,,Hm…asi si to musim opřít o výstřih (při 
otvírání bonbonů).” KAP
Maří se mnou nechce zpívat, přestože to určitě zná, 
neboť jsem to tu teď asi 6x přezpívala… Zlá, zlá 
Máři!
Tak ještě, že jsme dál nešly. Jen co jsem si vyháze-
la cely batoh ven, že si přerovnám, začalo pršet!! 

Daly jsme si rejžičku – 
ANO, zase jsme ji ne-
dojedly, Bechera a čaj. 
Okoukly nově příchozí 
přespávače a pak už hup-
ky dupky do spacáčků.
AP: D: ,,Prože?” = 
Prosím+Cože KAP

Pátek 27.6.
Sedlo Priehyba bylo 
místo hrůzy!  Mářina 
botička má otevřenou 
zlomeninu, Mářina noha 
má modřinu na bouli, 
obě máme spálené levé 
horní lýtko a Dáda má 
na obou uších puchýře 
od spálení – fakt zábava 
– haha – NESAHAT!
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Protože voda v potoce byla pochybné pověsti (na 
rozdíl od nás), radši jsme z ní uvařily čaj. DNES ráno 
jsme PRVNĚ dojedly celé jídlo, co jsme si uvařily 
= nepřecpaly jsme se. Dobalily a vyrazily jsme na 
Kolesárovo (1508m). Cestou jsme potkaly super 
stroj – něco mezi bagrem a tahačem – super žlutej 
stroj, kterým bych se svezla s velkým nadšením, leč 
bohužel jel dolů a my šly hore…Tak jsme jen poke-
caly s pány lesníky -  V Praze má prý každý otec 
pivovar či co…:-D
Vsuvka: Je zdravotní péče na Slovensku hrazená 
státem? Vzhledem k počtu zubů pana lesníka (=2) 
bych řekla, že asi ne :-) Konec vsuvky.
Cesta na Kolesárovo byla „krapítek“ polomoidní, 
tak jsme se na vrcholu odměnily nudlíkama. Teď 
sedíme a papkáme tu. Trošku se to zatahuje, ale 
doufáme, že tomu unikneme :-).  Poznatek: Časy 
cest na značkách se neshoduji s časy v mapách ani 
s časem, který se to jde opravdu :-). AP: M: ,,Tričko 
mám na sobě jen když jsem v pohybu.” KAP
AP M: ,,Víš nad čím uvažuji?” D: ,,Ne.” M: ,,Já 
taky ne.” KAP
Tak dešti jsme se trošku vyhnuly a trošku jsme se 
nechaly zmáčet. V sedle Homol´ka jsme nenašly 
studánku, a tak jsme vela smedne dorazily na 
Ramžu. 
Pouští a pralesem savanou a buší jdou lovci lebek za 
nimi lovci duší – HESLO DNE
-vším timhle jsme za den stihly projít…

Na Ramže už byli jedni manželé – šly jsme za vůní 
večeře :-). Po dobroučké večeřičce (ano, zase toho 
bylo moc – jak jinak) jsme zalehly do útulné útul´ni 
a chvíli kecaly…. Když v tom, co se nestalo! Přišli 
naši lovci duší…. Normálně ležíš ve spacáku a na-
jednou se ozve: „Jůůů…venku se zablýsklo!“ Ale 
kdeže, je to baterka a s ní prima sympatičtí Slová-
ci. Začali se družit a nabízet jabkovici – MŃAM 
– pravá domácí. Kluci razili heslo: „Tatry za tri.“ 
Aneb chtěli projít Nízké Tatry za tři dny. Zatím se 
jim docela vedlo. Z Kral. Hol´y do Ramži za den…
Zajímací akce :-)... 

Sobota 28.6.
Jeden se ale musel pro bolest kolene odpojit – ten 
nás pak ráno fotil a  zase napájel jabkovicí.  Pak už 
nevěděl, jak by se tam zdržel, aby to nevypadalo 
blbě, tak odešel – za mohutného loučení. My jsme 

se KONEČNĚ převlékly, nasnídaly a vyrazily. U 
pramene jsme našly jeho „CAP“ (Aj slovíčko na 
dnešní den), co tak urputně hledal v Mářinejch 
věcech :-D. Takže můžete mrkat, hodlám ji nosit 
páč se mi líbí :-D. (pozn. redakce – je to ta kšiltovka, 
která po právu náležela Dádě, páč ji u té studánky 
našla. Ano je to i ta, na kterou Máří nábožně zíra-
la. Ano a je to ta, kterou Dáda darovala Máří, aby 
zahnala její chmury a udělala ji šťastnější ;-))! 
Pak už šupky dupky dolů do Čertovice (a že to 
dolu fakt bylo), kde jsme si daly obídek a postih-
la nás mírná krizodeprese. Vše ale dobře dopadlo, 
a tak teď napapkané ležíme ve spacáku u chaty 
R.M. Štefánika a jdeme spát na kostech hrdinně 
zemřelého partyzána Vasila. Doufám, že nás v noci 
nebude strašit :-D. Dobrou noc!
P.S.- Ležíme vedle zeleného kulometu (naše zelené 
části mozku juchají), který Slováci byli líní vytáh-
nout až na Ďumbier – neb je na počest bitvy tam 
svedené.
P.P.S. – Cestou jsme potkaly velkou spoustu lidí. 
Například výborného pána (cca 65let), který mně 
vysvětloval, že mladý můžou, ale staří musí a navíc 
a hlavně… ještě s paní (tak max. 50) mě lákali ať 
se s nima vrátím dolů, že prý to budu mít lepší…
uuaaa… trošku jsem se začínala bát, tak jsem radši 
rychle vyrazila za Maří :-).
HESLO DNE: Jakmile se Máří svlékne, přijde 
nějakej kluk!

Neděle 29.6.
Ráno stálo za to. Budíček v 7.00 sice hezkej, ale 
z Mářiného pohledu nereálnej. Když jsem začala 
konečně vnímat (7:17), došlo mi, co je za den. Dáda 
má narozeniny! Je to holt už velká holka. Nicméně 
i přesto jsme musely vstát, sbalit, umýt se a hledat 
knofl ík. Bohužel se knofl ík nenašel (po 2 letech 
jsem se s nim rozloučila – Máří). Naštěstí Dadýs má 
náhradní a tak nemusím chodit s padajícíma
kalhotama. AP Dáda má modré a červené nohy. Máří 
zelené KAP. S nabalenými batohy prozkoumáme  
Štefáničku (hlavně záchodky :-)). Trochu šok se po 
5 dnech vidět v zrcadle :-D Jupí! A vyrážíme směr 
Chopok. Bohužel z našich plánu vypadl Ďumbier, 
protože jsme se bály, že nestihneme dojít do další 
útulny. Oběd byl dán na Chopoku. Chleba dobrej, 
jen ti lidi okolo…. Je vidět, kam vede lanovka. 
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Miliarda lidí nahoře se dělí na 3 skupiny:
1) Ti, co tam dojdou po svých
2) Ti, kdo jednou nahoru a dolů jedou
3) Ti, co vyjedou nahoru, vyjdou na jakou-
si hromadu kamení, dají si oběd v boudě a jedou 
domů.
My pokračujeme vesele dál. Naše strachy se časem 
ukázaly být plané (škoda, mohly jsme být na 
Ďumbieru), takže jsme si uvařily v sedle Palova 
jedno malé, demotivující kafíčko. Ok, jdeme dál. 
Bylo krásné počasí a dobře se šlapalo. Nás čekal 
ještě Chabenec (1955m). Z něho je opravdu krásný 
výhled (např. na nádrž Liptovská Mara). Trochu nás 
mrzí, že se v neděli nedostaneme do kostela, ale na 
druhou stranu všude okolo je tu nejnádhernější Boží 
chrám – příroda. Navečer dorazíme do útulny Pod 
Chabencem (pod sedlem Ďurkovej). Pan správce 
nám nedovolil přespat venku ve stanu,  a tak se 
musíme aspoň trošku zkultivovat. Živě si dokážu 
představit ráno u prázdné chaty, kdybychom to 
neudělaly :-). Papkáme a jdeme spinkat. 
P.S. Ještě jsme nad mapou stihly vymyslet novou 
trasu (kratší), protože Dadýs natekly obě kolena…
Heslo dne: Ó kolena, kde máte jezera?

Pondělí 30.6.2008
Mocný budíček pana správce v 7:00 měl zajímavý 
účinek. Vyrazily jsme už v 8:20!!! (Se snídaní v 
bříškách – teda, s tou částí, co jsme se přinutily 
sníst… a to mám takové podezření, že těch vloček 
tam moc nebylo… - báglama na zádech a tak…).
Poměrně rychle jsme překonaly úsek mezi ‚Chata 
Pod Chabencom‘ a ‚Sedlo Pod Latiborskou ho’lou‘, 
takže jsme si mohly uvařit jedno malé kafíčko…
ne, neudělaly jsme to, radši jsme si daly dobrou 
sušenčičku :-D. Trochu nás zdržela skupinka 
vysokoškoláku, která se poměrně dlouho a roztahaně 
tíhla kolem, ale přeci jsme opět vyrazily. Bohužel 
díky tomuhle zdržení nás na Latiborské hol’e (1643) 
(někoho přímo na vrcholku, někoho těsně před ním) 
chytla ošklivá buřina. Cestou dolů do sedla nám 
nateklo do bot (někomu horem – Dáda, někomu 
spodem – Máří) a cestičky se změnily v horské 
bystřiny.
V tomhle počasí (blesky, hromy, déšť, zima, kroupy) 
nás čekal přechod několika tatranských luk, kde jed-
iná hýbající se věc široko daleko (a taky +-
nejvíce přesahující terén) jste vy. Během toho pad-

la mlha, takže když Máří správně zahla na žlutou, 
Dáda ji našla až pomocí píšťalky chytře přidělané 
k batohu… Nyní nás čekal VELMI ošklivý sestup 
dolů po mokrém jehličí a tak… to vedlo k úžasným 
akrobatickým kouskům, které končily např. tak, 
že Máří ležela na svém baťohu, pod kterým měla 
ještě přitisklou nohu k zemi… V půli cesty do Lip-
tovské Lúžne (nejdelší vesnice Slovenska, 6,5 km) 
naše nervy posilnila tabulka čokolády, leč pak nám 
ujel autobus. A tím začala naše 17 hodinová cesta 
domů:
15:00 – 16:52 – čekání v Liptovské L´žne na bus
16:52 – 17:30 – ceta do Ružomberoku
17:30 – 21:00 -  čekání na bus do Žiliny, vaření 
guláše v železniční čekárně
21:00 - ??:?? – bus nejede, ale nakonec nás hod-
ní autobusáci (přímá linka do Prahy, buheheheee) 
hodili do Žiliny
22:00 – 23:54 – Žilina - čekání na vlak; konzumace 
obrovského množství kafe z automatu za poslední 
slovenské peníze; hlídání věcí; Máří už skoro ne-
chodí protože má nohy přes 12 hodin v mokru
23:54 – 6:21 (resp. +- 7:00) – cesta do Prahy se 
spoustou cikánů ve vagonu; spaní na chodbičce 
vlaku u wc, ale pořád někdo rušil...; pak jsme za-
braly díky hodné paní průvodčí, kteá nám uvolnila 
kupé po celnících, ale je tu strašlivá KOSA, až by se 
dalo říci KLENDRA; +- v 5:00 došlo k nucenému 
přesunu do jiného vagonu, protože tento je rozbitý 
(Pardubice) 
7:00 (asi) – tak jsme dorazily do Prahy, všichni tu 
někam spěchaj a nikdo se neusmívá a nezdraví. Di-
vný. Ranní kafe spolu se závěrečným koláčkem a 
HURRAH domů do vany.
Heslo dne: Čekám, čekáš, čeká, čekáme, čekáte, 
čekají.
Takže, nashle za rok zase někde....
Máří + Dáda
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- rozteklá
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- vyprahlá
- rozkydlá
- upocená

MAKEDONIE 2008
(Blecha, Hanka, Myška, Šupina, Slepýš, Sup)

ПОНГЕЛИ 11.8. 2008 (Pondělí)

Tímto dnem započínají a vrcholí přípravné akce na 
naši společnou cestu na JV Evropy. 
Se zkušeností z předcházejících zdařených puťáků 
připravuji jídelníček. Odpoledne vyrážíme s bráškou 
s naší z loňského roku osvědčenou audinkou nakoupit 
proviant. Protože TESCO na Andělu není zrovna 
příjemný prostor, profrčíme rychlostí blesku regály, 
zkušeným okem vybíráme potraviny, které chceme 
míti v košíku a rychle pryč. 
Ve vilce U Šípků se již tradičně vydávají příděly 
potravin. První doráží miloučká účastnice Myška. 
Ještě ve dveřích se míjí se slečnou Hankou. Kolem půl 
osmé večer přichází rozesmátá Bleška. Jako poslední 
dorazí mladý pán Slepýš z Úval, pro kterého tento 
den již puťák začíná, protože z jinak dobře dostup-
ných Úval by se na půl pátou hodinu ranní na Hlavní 
nádraží v Praze nedostal. Přespí tedy pod Šípkem. 
Tak se na to, milé děti, dobře vyspinkejte! 

УТЕРИ 12.8. 2008 (Úterý)

Konečně! Opět vyrážíme do vzdálených krajin ve 
vyšších nadmořských výškách než se nachází naše 
drahá vlast. Protože ranní ptáče dál doskáče, máme 
sraz v půl páté ráno na Hlavním nádraží, odkud 
vyjíždíme vlakem do Budapešti. Jede nás 6 statečných: 
Blecha, Myška, Hanka, Slepýš a sourozenecké duo 
Sup a Šupina. 
Obsazujeme jedno kupé a postupně každý z nás upadá 
do spánku, aby dokončil, co včera večer začal. Vlak 
jede a jede, občas se vleče a vleče, občas k naší velké 
nelibosti i stojí, takže nabíráme zpoždění. Našich 50 
min na přestup do druhého vlaku ve směru Beograd 
se zoufale zkracuje. Naštěstí v jedné z mezizastávek 
nestojí 15 min dle plánu, ale po rychlé výměně cestu-
jících ujíždí dál do hlavního města Maďarska. Ovšem 
co se nestane. Těsně před Budapeští se zastaví v úvoze 
a stojí. A stojí. Naše naděje na zdárný přestup po 45 
minutách stání mizí. Když dorazíme do Budapešti 
(13:20), vyrážíme rychle napříč nádražím najít náš 
vlak, neboť na přestup máme asi půl minuty. 
Zadýcháni a šťastni naskakujeme do vlaku, který nás 
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odveze do Beogradu. Čekáme, že se hned rozjede, 
ale opak je pravdou. Vyrážíme s půl hodinovým 
zpožděním, což nás opět uvádí do mírné nervozity. 
V Beogradu máme totiž přestoupit na poslední vlak, 
který nás doveze do vysněného cíle – Skopje – hlavní 
město Makedonie. Z hodiny a půl na přestup je rázem 
jen hodinka. 
Ve vlaku máme místenky do vagónu, u kterého ne-
funguje vůbec nic. Žádné světlo, žádná klimatizace a 

ani žádné otvírání dveří včetně dveří ven nebo na zá-
chod. Toto zapříčiní přímo tropické vedro ve vagónu, 
takže jsme rázem všichni zpocení až hrůza. Chodíme 
se chladit do 
vedlejšího vagónu. Vaříme se a spíme. Během ces-
ty se uvolní kupé v jiném funkčním vagónu, tak se 
stěhujeme. Jsou tam super měkké vysouvací sedačky. 
Spíme a povídáme a koukáme na krásný západ slunce 
nad maďarskou rovinou.  Do Beogradu dorazíme 
celkem včas (22:00), neboť z hodiny a půl nám 
zbývá ještě 20 minut na přestup. Klídek, pohodička. 
Nacházíme náš vláček. Je pln podivných lidiček, ale 
nalézáme i jedno volní kupé pro nás. Má opět šoupací 
sedačky. Děláme z nich letiště. 
AP Slepýš: „Pé, té, pá, je čas se vyčůrat.“ KAP Já 
jsem se dobrovolně přesunula do vedlejšího kupé s 
vyhlídkou většího prostoru na spaní. Byli tam jen dva 
sympatičtí pánové, kteří mi nechali celou trojsedačku 
na spaní. Ve vedlejším kupé zbytek výpravy už také 
podřimuje a každý sní svůj sen o tom, jak se probudí 
až v Makedonii. Dobrou noc!

STŘEDA 13.8.

Stěží se nám podaří usnout, přijde průvodčí kontrolo-
vat lístky. Stále se nemůže dopočítat šesti osob, až po 
chvíli nám uvěří, že Slepýš opravdu leží pod naším 
letištěm. Dělá na něj „tytyty“, tam se spát nesmí. 
Přestože přibylo o nocležníka na letišti víc, tak se spí 
dobře. V sedm ráno nás budí hudbička mobilu. Te-
oreticky máme být za 0,5h ve Skopje, ale ještě jsme 

nepřejeli ani hranice. Dáváme snídani a 
už je tu pasová kontrola. Do Skopje je to 
ještě asi hoďka jízdy, takže vystupujeme 
s krásným 2,5h zpožděním.   
Hned nám spousta taxikářů nabízí odvoz, 
ale statečně odmítáme. Nejdřív jde Sup 
s Myškou vyměnit peníze. Taxíkama je-
deme asi 30 km do vesnice Nova Brezni-
ca. Původně si myslíme, že budeme platit 
2000 MKD, ale nakonec 3000 MKD. Ve 
vsi chcem napustit vodu, ale bohužel u 
místního obecného kohoutku stojí asi 4 
babky a okupují ho s kanystrama. Asi 
hodinu napouštíme 4 lahve a snažíme se 
vyzjistit, zda v horách jsou nějaké zdroje 
vody. Tvrdí, že ano, tak se jim snažíme 
věřit a vyrážíme vstříc prvním kopcům 
jen s polovinou naplněných lahví. 
Cestička vede přímo nahoru křovím, 

roštím, přes loučky… Děláme několik zastávek na 
regeneraci a lok vody. Před pátou hodinou skládáme 
batohy ve stínu a uléháme, zatímco Sup se Slepýšem 
vyráží na výpravu za vodou (salaší). Vrací se po 2 
hodinách s úsměvem a radostí na tvářích, neboť asi 
20 min cesty od nás je studna s vodou. Přesouváme 
se k ní. Zrovna přichází místní bačové napojit ovce. 
Na oslíka naloží vodu pro sebe a po chvíli se opět 
vzdalují. My za romantického západu slunce vaříme 
večeři, stavíme stany. Po výborné večeři – rýže, salám 
a Slepejšovy fazole – uléháme do spacáčků. 

ČTVRTEK 14.8.

Ze stanů nás vyhnalo v podstatě vedro, které už v 7 ráno 
bylo pekelné, na obloze ani mráček, zkrátka čekal nás 
další horký den. Po snídani jsme doplnili zásoby vody 
a vyrazili do kopců. Údolíčkem jsme přišli k ohlášené 
češmě, kde pobývali dva bačové a kolem nich se ves-
ele páslo stádo koní, jedna mula a kousek dál i stádo 
ovcí. Další ovce zanedlouho přivedli k pramenům ještě 
další dva bačové a po dávkách je připouštěli k vodě. 



Po napití se ovce houfovaly a kumulovaly v jeden 
kumel, hlavy skloněné k zemi snažíce se uniknout 
aspoň na chvilku smrtícímu vedru. Jeden z bačů vyz-
val Hanku, ať jde za ním ke zmiňovanému oslíkovi a 
zanedlouho už byla Hanka v sedle a vesele se na nás 
smála. Prý to byla jízda příjemná! Z toho vyplývá, že 
teď musíme každý sehnat jednu takovou mulu a hurá 
na puťák :-)! Bačové nám ještě poradili cestu, kudy 
máme pokračovat dalej, plus kde je možnost dalšího 
doplnění vody. 
Na vzdálenost nebyla češma daleko, údolíčkem se šlo 

celkem příjemně. Už jsme ji měli na dohled, koukali 
jsme na ni z kopečka, když tu náhle, kde se vzali, tu 
se vzali, vyběhli na nás 
první čoklové (první pro tento den). Rychle se sta-
hujeme a velíme ústup. K češmě ale musíme, není 
jiná možnost. Opatrně a s kameny v rukách se 
přibližujeme k napajedlu, dalšímu stádu ovcí a dvěma 
ležícím bačům. Psi naštěstí nezaútočili, zdárně se nám 
podařilo dojít k cíli. Jeden z hafanů si mezitím ulehl 
do bahýnka v kališti a spokojeně si tam hověl. 
Za chvíli pokračujeme dále, neujdeme daleko a 
spatříme další chyžu, ze které na nás vesele mává 
sympatický pán v laclících. Vedle něho zamlkle 
postává ještě malý klučina, tipujeme ho na syna, 

ale zanedlouho jsme vyvedeni z omylu. Pán nás zve 
dovnitř do stavení (na sobě naskládané šutry, žádná 
malta, beton, nic), kde panuje příjemný chládek. Jen 
od kamen jde vedro, vesele se v nich topí a v hrnci 
se vaří těstovky. Vedeme s místním Makedoncem 
rozhovor, ale konverzace se malinko zadrhává, páč 
my jeho makedonštině moc nerozumíme a on naší 
lámané ruštino - makedonštině taky ne. Dozvídáme 
se, že klučina je Albánec, z čehož dedukujeme, že to 
asi syn nebude. Sedíme v místnosti na jejich postelích 
(překvapivě pohodlné!), fotíme se (pán uprostřed 
mezi holkama), když tu se najednou chlapík zvedá 
(klučina ho hned následuje), jdou do spižírny v zadní 
části domu a vrací se s hroudou nakrájeného ovčího 
sýra a pobízí nás, ať ochutnáme. Je to výtečné! Fakt 
lahoda! Spokojeně dlabeme a žvýkáme. Ve spíži nám 
pán ukazuje hafec vyskládaných kanystrů, ve kterých 
má sejra uložený. Vypráví, že sýr vozí dolů do města 
na prodej, jeden kanystr za 50 €. Podivujeme se 
celkem vysoké ceně, ale pán je jiného názoru: „ V 
Makedonii skoro žádná práce, žádné fi rmy, nezbývá 
tedy nic jiného, než takhle obchodovat.“
Nadešel čas loučení, chlápek nám ještě ukazuje 
údajně supr čupr put, ale časem dospějeme k trochu 
jinému názoru. Vyšlapaná stezka to moc není, je plná 
pichlavých jalovců, na druhou stranu ale i výtečných 
borůvek, malin a sem tam i lesních jahod. Stoupáme 
do sedla, kde nás čeká oběd – chleba s pomazkem, 
jako bonus ještě k tomu housky a čabajka. Další to la-
hoda! Jediné negativum – je hrozné vedro! Vítr téměř 
nefouká, horko na chcípnutí. Na obzoru vidíme první 
mráčky, tudíž naděje na stín! Zatím si ale musíme po-
radit sami, Slepejš proto staví přístřešek z pláštěnky, 
kam schováváme aspoň hlavy (jsme už jako ty ovce 
:-)). Nastává čas vyrazit, ne že by se nám chtělo, 
představa batohu na zádech a že se někde trmácíme 
nás moc neláká, ale nedá se svítit, musíme dál… 
Přes další sedlo vylezeme na úbočí, pod námi údolí, 
chyža a zeleno okolo ní. To v nás evokuje myšlenku 
na doplnění vody. Berem proto všechny prázdné lahve 
(kdoví, kde bude další voda) a útočná čtveřice Hanka, 
Slepýš, Sup a já scházíme dolů z kopce. K naší nemilé 
radosti u chyži žádná voda není, jsou tam jen pos-
tele a peřiny bačů a venku ohniště. Kromě zbytku v 
kanystříku po vodě ani památky. Vidíme v údolí stáda 
ovcí, takže to by bylo, aby voda někde nebyla! Jen ji 
najít! Sup vyráží na pátračku, ale za chvilku je s moc-
ným křikem zpátky, pronásledují ho čtyři čoklové a 
volá nás na pomoc. Při běhu ztrácí šátek a brýle, které 
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chce vyzískat zpátky. Ozbrojeni klacky a šutry je 
vyrážíme vydobýt. Podařilo se! Opatrně pokračujeme 
dále, v tu chvíli se k nám už blíží bača, další útok psů 
tedy snad už nehrozí. Ptáme se ho na vodu, říká: „10 
minut“ a ukazuje směrem dál do údolí. Skutečně, po 
chvíli češmu vidíme. Blíží se k ní ještě podivné čtyři 
koule plné slámy, zjišťujeme, že to jsou muly naložené 
senem, hrábě a kosy čumí ze stran ven, vcelku kom-
ický výjev. Plníme PETky a míříme zpátky na kopec 
za holkama. Slepýš s Hankou ještě cestou zahlédnou 
zmiji, kterak se plazí z cesty pryč. 
Posilněni větrovkou (bonbonem, ne bundou :-)) 
vyrážíme na hřebenovku, u kamenné věžičky děláme 
vrcholové foto. Výrazně tu pofukuje, oblíkáme tedy 
bundy a mikiny. Pak už čeká jen malý sestup na 
planinku pod náma, kde stavíme stany, vaříme večeři 
(těstoviny, sýr. omáčka, sýr a čabajka – zbytek z bo-
nusu) a pozorujeme západ slunce a východ měsíce. 
Jakmile přestalo svítit, udělalo se docela chladno, po 
parném dni nám to ani nevadí. Uvěřili jsme „Malé 
Srbince“, že v horách je i zima. Doteď jsme o tom 
moc přesvědčeni nebyli. Vyčištění 
zubů bez vody (šetříme), pohádka o Gisele a pak už 
dobrou noc a sladké sny. Teď ještě najít tu správnou 
polohu na boulouších nebo šutrech a 
spinkáme :-)!

P.S. Viděli jsme puny! Tj. místní verze 
lasičky a kuny v jednom.

PÁTEK 15.8.       

Den ve znamení útoků mravenců a velkého 
vedra. 
Ráno jsme se probudili a už za velkého 
horka snědli snídani. S vodou bylo třeba 
poměrně šetřit, protože místo dalšího na-
brání bylo ještě v nedohlednu. A potom 
jsme se již vydali na horu Karadžica 
(2472 m. n m.). Zde jsme museli čelit 
prvnímu útoku rojících se mravenců (po-
dle sourozenců Čížkovic je to znamení, že 
bude pršet). Rychle jsme ještě udělali pár 
skupinových fotek a radši jsme vyklidili 
území těch strašných tvorů. Je třeba poznamenat, že 
z vrcholu Karadžica se nám naskytl nádherný výhled 
na hlavní cíl dne a zároveň nejvyšší horu hřebínku 
– vrchol s názvem Soluňská Glava (2539 m. n m.). 
Na tomto vrcholu se nalézá vojenská základna, proto 

nebylo problém, jej ve změti hor identifi kovat. 
Po krátkém odpočinku jsme vyrazili dále. Slunce se 
zatím přesunulo k jihu a vystoupalo výš a horko se 
stávalo nesnesitelným. U jedné z kamenných mohylek 
jsme našli dva balíčky českých těstovin EUROSHOP-
PER, které jsme si po chvíli váhání vzali s sebou. Aspoň 
Makedoncům jejich hory trošku uklidíme. Za stálých 
útoků mravenců a stále větším horku směřujeme k 
sedlu, kudy prochází silnička z drceného vápence ve-
doucí nahoru k vojenské základně. Tady se vyvalíme 
do pichlavé trávy a v rámci možností (strašné horko, 
útoky rojících se mravenců) si užíváme oběd… 
Po jídle a krátké siestě jsme se vydali dobýt Soluňskou 
Glavu, která je, jak už bylo řečeno, nejvyšším vrc-
holem masívu. Na vrcholku jsme se chvíli kochali 
výhledem do údolí a pak jsme se vydali poprosit make-
donskou vojenskou posádku o vodu. Bodrý chlapík v 
uniformě si opsal z pasů naše údaje a sdělil nám, že 
den předtím tudy prošla skupinka deseti Čechů – též z 
Prahy. Dali nám balenou vodu a naplnili nějaké naše 
lahve. Společně s kolegou v pantofl ích nám poradili, 
kudy dál a zamávali. 
Tak jsme se vydali na sestup. Zde se nám otevřelo 
krásné panorama, kdy mírně ukloněná travnatá plošina 

končila náhle 1000 m vysokou vápencovou stěnou. 
Prostě paráda. Vrátilo nám to optimistickou náladu a 
zbytek cesty k tábořišti jsme strávili v družném ro-
zhovoru o cestování, Mohérských útesech,  Skand-
inávii a morálním úpadku Norů.
Utábořili jsme se na loučce v sedýlku. Bylo zde 



připravené ohniště i se dřevem a tak těstovinky se 
salámkem byly opravdu delikátní. Poté co jsem em-
piricky ověřil, že suchý kraví trus zas tolik skvěle 
nehoří (jen žhne a doutná), jsme šli spát.

SOBOTA 16.8.

Ráno nás budí Supovo obvyklé „Vstávejte“. A je to 
ráno vskutku větrné, a tak se po poridge stává balení 
stanů poměrně nesnadným úkolem. Po řádném 
namazání všech holých částí těl vyrážíme vstříc pos-
ledním vrcholkům. Sluníčko se do nás opět začíná 
řádně opírat, pot se řine a dech se krátí. Na vrcholku 
se daří chytit signál, a tak hromadně odesíláme 
SMSky domů.     
Dále pokračujeme po hřebínku a cestou zkoumáme 
podivně vyhlížející železný objekt, který z dálky (a 
vlastně i zblízka) nejvíc připomíná zahradní gril. Po 
nějaké době se nám naskýtá příležitost věru nevídaná. 
Po třech dnech konečně trocha stínu! Hned se doň 
všichni nahustíme a blaženě odpočíváme. 
Musíme však znovu pokračovat a tak se vydáváme 
vstříc polednímu žáru a snad již poslednímu stoupání. 
V sedýlku dáváme oběd (chléb s paštikou Favorit) a 
pak pokračujeme traverzem po cestičce vydupané snad  
vší místní zvířenou. Výhled do údolí nám slibuje, že 
snad půjdeme i lesem, což se za malý okamžik stává 
skutečností. Odpočíváme hnedka na jeho počátku a 
nechápeme, jak jen že jsme to mohli tak dlouho na 
tom slunci vydržet. 
Bukový háj je však vcelku malý a tak zanedlouho k naší 
nelibosti cestička znovu vybíhá na sluncem rozpálené 
stráně. Celí zmožení se sápeme na další terénní vlnu 
a z ní už vidíme vesnici, kam směřujeme. Počínáme 
klesat a nořit se do stále vyššího a hustšího porostu 
kapradí, které je nám místy až po ramena. V něm též 
objevujeme potůček, který je hned s jásotem uvítán. 
Vydáváme se podél něj a zanedlouho se již noříme 
do lesa, kde dáváme chvilku pauzičku na občerstvení, 
umytí a čokoládu. A pak vzhůru dolů! Rubeme kory-
tem potoka a sjíždíme po stráních spadaným listím 
buků a dubů. Takže co jsme si předtím pracně umyli, 
mámě opět na sobě nalepené. Objevujeme cestu a ta 
nás dovede na louku se spoustou výtečných ostružin 
a stádem koní. 
Naše vyhlídnutá vesnička se jmenuje Dolgavec a 
tak se jí vydáváme v ústrety. Obdivujeme krásný 
hřbitůvek a kousek od jeho zdí se jímáme rozbalit 

stany a vařit večeři (čočku + paprikáš). Mezitím co 
vaříme se kluci vydávají s asi osmi petkami pro vodu. 
Vrací se po hrozně dlouhé době a to nejen s vodou, ale 
také s melounem a rakijí (pálenka z vína). Nadšeně 
vypráví o vřelém přijetí místními lidmi. Pouštíme se 
do večeře za svitu úplňku a když jsme tak v polovině, 
přichází dědýs a zve nás k sobě. Tři odvážní (Sup, 
Myška a Hanka) nabídku přijímají a odcházejí. My 
zbylí si čistíme zuby a přitom sledujeme postupné 
zatmění měsíce. Téměř usínáme, když tu slyšíme ha-
las a to se naši vracejí opět s dědýsem. Chvíli si s ním 
ještě povídáme a fotíme a pak již konečně hurá do 
hajan.

Malá technická vložka, aneb co se odehrálo s 
dědýsem

Exkurze započala v místním krámku/ hospůdce/ kul-
turním centru (vše v jednom) tím, že jsme byli pozváni 
na Duba, tj. místní pivko. Vězte, že našim vyprahlým 
krkům značně lahodilo. Seděli jsme na lavičce u zdi, 
vedle u stolečku popíjel ještě jeden týpek. Za prode-
jním pultíkem seděl dědula prodavač, dolgavská om-
ladina popíjela na terásce nad schodama a do toho 
všeho z televize zněla makedonská Superstar. 
Další rundu píva jsme odmítli a přesunuli se k 
dědýsovi domů. Postupně jsme prolezli celé stavení, 
stodolu se sudy kvasících švestek, jejich palírnu v 
koupelně, obývák, kuchyň, ložnici , zahrádku, skleník 
atd. Poté jsme usedli na terásku i my, chlapík nám na 
posilněnou na plynovém vařiči uvařil kafe, prý je to 
levnější než na elektrice, dřevo má zdarma, kdežto za 
elektřinu by musel platit, takže většina jídel vzniká 
na sporáku, jako např. švestkový džem, který se 
právě chystal vedle v místnosti. Další nevýhoda tam-
ního rozvodu elektrické sítě – je tak slabá, že pračka 
„nevrťá“, a tudíž chlapík pere v ruce. A tak je to i s 
některými ostatními elektrickými mašinami. 
Též jsme ochutnali jeho rakiji a pomohli mu upít z 
jeho 110 kg, které každoročně pálí. Pán povídal o 
sobě, rodině, práci, životě v Makedonii, vyptával se 
a přitom všem pořád někam odbíhal. Vitální sedm-
desátník! Tu přinesl tohle, semhle tamto atd. Na závěr 
proběhlo společné focení a výměna adres, abychom 
věděli, kam Milanovi foto zaslat. Na Pavla ještě 
přichystal malý praktický kvíz, a to zda-li dokáže 
otevřít jedny dveře… Nepovedlo se, byla to totiž 
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velká makedonská fi nta fň!
Obtěžkáni velkým proviantem (papriky, rajčata, 
švestky, pívo a domácí marmeláda) jdeme vesnicí 
zpátky k našemu tábořišti. Připojujeme se ke zbytku 
výpravy a večer pokračuje…

NEDĚLE 17.8.

Vstáváme po tom, co nás budí Blešin budík. Po 
snídani (poridge se švestkami od Milana) jdeme ke 
hřbitovu, kam akorát přijíždí tranzit. Včera jsme si 
totiž u chlapíka dohodli odvoz do Prilepu na osmou 
ráno, takže jsme si museli přivstat. Jsme nadšeni, že 
to tak funguje. 
Jedeme vesničkami, kde se suší tabák, jedeme polmi, 
kde se pěstuje tabák, pozorujeme Makedonce, kteří 
sklízí tabák. Tabák vládne agroekonomice. Nad Pri-
lepem jsou pěkný skalky s křížem a monastýrem. V 
Prilepu přesedáme na další taxíky, kteří jsou levnější 
než bus a jedeme do Bitoly.
Druhé největší město Makedonie nás překvapí 
především svojí titěrností. Nicméně centrum – turecké 
staré město, mešity, trh, kostel sv. Dimitrije a hlavní 
třída působí pěkně. Okupujeme fontánku s pitnou vo-

dou. Nejdřív si všichni kromě Slepýše prohlíží město, 
pak zas naopak. Pak dáváme melouna, co jsme dos-
tali. Mezitím zjišťujeme ceny jídla v restauracích – 
stejné jako u nás. V potravinách, které nabízí zhruba 
to co u nás až na pečivo kupujeme čerstvý chléb a 
mlíko a dáváme to k obědu s máslem a dědýsovou 
marmeládou. Ňam! Slepýš předtím při své vycházce 
objevuje panelák předělaný v kostel. 
Po obědě se vracíme k taxíkům, rychle a jednoduše 
dohadujeme odvoz na hotel Molika. Slepýš, Hanka 
a Myška jedou se super taxikářem, který řídí hodně 
ďábelsky, je komunikativní, vtipný a má malý roz-
padlý auto. Hotel Molika je už 1400 metrů vysoko, 
je tu super výhled, např. na lesy spálený loňskými 
požáry. U Moliky je spousta navoněných Makedonců, 
kteří piknikují po okolí. Po zneužití záchodů v nóbl 
restauraci vyrážíme do pohoří Baba, NP Pelister. 
Cesta začíná prudkým stoupáním na další chatu, 
téměř ihned necháváme všechny Makedonce za se-
bou. Cesta je dokonce značená a jmenuje se Rocky 
Trail. Hory jsou hodně zelený, les jako doma, super 
výhledy na placku zvanou Pelagonia, kde je např. Bi-
tola. Příjemná teplota usnadňuje prudký výstup, který 
se skládá ze 13 serpentin, jak nám řekl stařík, který 
šel proti nám a na překlad si zavolal anglicky mlu-
vícího mladíka. Při výstupu se dohadujeme, zda-li 13 
serpentin znamená 13 zatáček nebo 13 dvojzatáček, 
čili 26 zatáček. Cestou se přikláníme k druhé verzi. 
Na hřebínku pak trochu relaxujeme a pak vyrážíme 
dál nahoru. 
Po chvíli docházíme k malé dřevěné rozhledně. 
Nahoře na rozhledně je super plošinka, takže vzhle-
dem k tomu, že kolem jsou všude šutry, prudkej sráz 
atd., realizujeme nápad přespat nahoře. Užíváme su-
per výhledy na hory, pěkný západ slunce a východ 
měsíce, který je už třetí den v úplňku. Po rýžové večeři 
nastává boj o místo na rozhledně. Děláme letiště z ka-
rimatek a snažíme se zapasovat mezi sebe. Zabere to 
docela dost času, ale nakonec se nějak poskládáme 
a při medvědí pohádce usínáme. Večer byla vidět 
Soluňská Glava. 

PONDĚLÍ 18.8. 

Probouzím se před půl šestou ráno a tak mohu po-
zorovati východ slunka, které vykouklo někdy 
před třičtvrtě na šest. Z rozhledny je úžasně vidět, 
ve spacáku je příjemně teplo – nu, co víc si přát. 
Někdo by možná postrádal k úplné pohodičce něco 



ke snědku. I tento typ požitkáře by byl uspokojen, 
neb po ofi ciálním budíčku byla, jako každý jiný den, 
snídaně. Začíná další krásný slunečný den, a proto ry-
chle sbalit, nasedlat a vyrazit vpřed vstříc příkrému 
kamenitému svahu a nejvyššímu vrcholu naší make-
donské výpravy.
Při stoupání se kocháme překrásným výhledem. Je 
opět vidět Soluňská Glava, ale třeba i Koráb, Šar 
– pohoří. Stoupání je dlouhé a občas na nás čekají 
i řetězy. Přecházíme několik předvrcholů. Míjíme 
makedonský bivak, který je postaven z kamenů a je 
tak maličký, že by se dalo spát jen na střeše. Už jen 
závěrečné stoupáníčko a pozor – nejvyšší vrchol výpra-
vy dobyt – ПЕЛИСТЕР 2601 m. n m. (Pelister). Jsme 
přesně o 1000 metrů výš než má Sněžka. Rozjíždí se 
série vrcholových fotek. Dáváme si obídek – chleba s 
rybičkama. Konzervy jsou úplně divné, neboť nejdou 
vůbec otevřít. Také přišel čas na bonus, který tvoří 
žužu prasečí hlavičky. 
Je vyhlášen konec polední pauzy. Začínáme tedy
sklesávat do sedélka a pak k plesu. Protože pleso 
nemá odtok, voda je příjemně vlažná. Neotálíme a 
v pořadí páni a pak dámy se umyjeme. Jaký to byl 
po týdnu naplněném 
sluncem a prachem 
skvost vám nemusím 
vykládat. K dovršení 
pohody si dáváme 
čokoládičku. Po této 
hygienické pauze 
pokračujeme přes 
hřebínek k druhé-
mu a většímu plesu 
(Golemo Jezero). 
Zde u silného dvou-
pramene nabíráme 
vodu. Pokračujeme 
ještě kousek do 
sedýlka, kde se uk-
ládáme po ňam ňam 
večeři (těstoviny s 
omáčkou) k spánku. 
Večer je strašná 
zima. 

KAP: Učinili jsme 
dnes velký objev a 
pokus, totiž přidali jsme prasečí hlavičku do vodky a 
ona se v ní úplně rozpustila. A po přidání druhé hlavy 

začala vodka chutnat jako jablíčkový Berentzen :-)!
         
ÚTERÝ 19.8.

Nevim, jestli to bylo tím, že už měsíc nebyl v úplňku, 
anebo  lokem žužu vodky, ale na dnešek se mi spalo 
dobře. Ráno nás místo Kukličovského – Dobré ráno 
stane, budí Supovo  „Tak vstáváme!“ Je teplo, ale do-
cela frišno – větrno. Po výborném poridgi nasazujem 
batohy a vyrážíme, i když stále nevíme kam, zda po 
hřebeni nebo už dolů po značce do vesnice Brajčina. 
Nakonec jdem dolů po červených značkách „zákaz 
vjezdu“. Na skalách je malý oddych a další klesání 
v úbočí svahu. Cestou bodláky, šípky, jalovce a další 
pichlavé, ale i voňavé květiny. Na chvíli ztrácíme 
cestu, ale naštěstí místní informační tabule jsou dobře 
viditelné, takže se po chvíli opět napojujem na trasu 
a u cedule dáváme sušenky. Z holých kopců se již 
dostáváme do lesa a potkáváme skupinu chorvatských 
turistů. Pohodlně sejdeme k potoku, kde se juchů – 
mejeme. Voda je velmi chladivá a osvěžující, ale po 
týdnu vyprahlou krajinou jsme rádi, že je alespoň 
nějaká. Po důkladné očistě je oběd – chléb + taveňák. 
Následuje siesta s kafem, sušenkami a slunečnicovými 

semínky. 
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Když jsme dostatečně zrelaxovaní, vydáváme se k 
monastýru st. Petka. Kostelík je malý, ale pěkný – ze 
středověku. Pak sestupujeme s místním průvodcem a 
dvěma turistdědama do vesnice Brajčina. Průvodce 
radí, kudy se vydat k dalšímu kostelíku st. Bogo-
rodica. U pána v domě necháváme batohy, obouváme 
opět, i když velmi neradi, pohory a šlapem nahoru. 
Jdeme, vedro a cesta nekončí, no spíše nevede ke skále 
s křížem a kostelíkem. Rozhodujeme se, že to otočíme 
a třeba cestou najdeme stezku vzhůru. Vepředu Slepýš 
zaslechne „Našel jsem cestičku.“ a Sup je nenávratně 
pryč. Chvíli čekáme, pak se kousek vracíme a čekáme, 
jíme špendlíky. Pak zahlídneme Supa, jak si to krosí 
loukou. Ukázal nám fotku malého kostelíka a říkal, 
že to, že jsme nahoře nebyli, zas tolik nevadí, že tam 
toho moc zajímavého nebylo. 
Vracíme se pro batohy k pánovi a jdem k „češmě“ pro 
vodu. Tam je autobus Chorvatů, ptáme se, jestli by nás 
nevzali, ale nejde to. Kupujem piva a jdem směrem 
zpět k st Petka spát. Po večeři – bramborová kaše + 
salám + pivečko Skopsko zalézáme do stanů, protože 
koušou komáři. Ve stanech i mezi nimi ještě vládne 
konverzace, i když všichni víme, že ráno vstáváme v 
5:30. Tož už radši dobrou noc!

STŘEDA 20.8.       

Dnes vstáváme už v avizovaných 5:30, snídáme, 
balíme a přesouváme se k hospodě, kde čekáme na 
bus do Pretoru. Světe div se, autobus přijíždí dokonce 
o 10 minut dřív! Snad ani nejsme na Balkáně!
Jedeme cirka půl hodiny, projíždíme vesničkami, 
vilky září novotou, kolem plno jabloňových alejí a 
najednou přijíždíme v Pretor a před námi písek a je-
zero. Na pláži ani živáčka (ba ani mrtváčka), jen my, 
lehátka, slunečníky a trampolína. Odhazujeme batohy 
a vydáváme se vstříc vodě. Přístup do jezera trochu 
kekel, ale po chvilce najdeme schůdnou cestu a po 
převléknutí do plavek se už konečně vrháme vlnám 
vstříc. Teplota akorát, jen ta hloubka! Musí se jít 
nějakých 100 metrů, aby voda dosahovala aspoň po 
pupík. Po plavání přichází na řadu slunění na lehátku, 
skákání na trampolíně, následuje společné plážové 
foto, převléknutí zpátky do cestovního a hurá na bus 
do Redelu. 
Chvíli čekáme, načež přijíždí minibusík. Soukáme se 
do něj, ve výsledku je celkem drahej, ale nedá se nic 
dělat, aspoň si to už hezky svištíme vstříc přestupnímu 
městu a nečekáme někde na výhni! V Redelu kupu-

jeme lístky do Ohridu (se zajímavým příplatkem 30 
MKD za to, že lístek pořizujeme už na nádraží a ne až 
u řidiče) a po cca půl hodince náš vůz přijíždí. Lezem 
dovnitř, kde víceméně jeden po druhym usínáme a 
budíme se až těsně před Ohridem, celkem asi hodinka 
cesty. 
Venku nás vítá polední žár, vedro a hafec pokřikujících 
lidí, kteří nabízí ubytování. Ceny jsou různé, závisí na 
tom, jestli se pokoj nalézá v centru ili nět… Nakonec 
se rozhodnem pro ubytování někde v soukromí, usm-
louváme cenu na 5 €/ noc na osobu a paní už si nás 
triumfálně vede k sobě, do „beautiful house“ od cen-
tra vzdáleného dle jejích slov pouhé 2 minuty. Jedná 
se o velký barák, pro nás tu jsou k dispozici 3 pokoje 
s manželskými postelemi, koupelnou a kuchyňkou. 
Na terásce dáváme oběd a pak vyrážíme na prohlídku 
města.
Hlavní třída (odpoledne vylidněná), kostel, opevnění, 
procházka po hradbách Samuelovy pevnosti, Early 
Christian bazilika, archeologické vykopávky na vr-
chu Plaosnik a kostelík sv. Joanna nahoře na skále 
nad jezerem. Brzy zjišťujeme, že skála je oblíbené 
místo místní mládeže, poněvadž a protože se z ní 
dobře skáče dolů do vody. Chvíli kluky pozorujeme a 
fotíme a pak se i my přesouváme k vodě. 
Na pláži je to tělo na tělo, jdeme tedy po břehu nejdál 
co to jde. Nu, a co se nestane! Na zemi leží roztažené 
celty, karimatky a spacáky, vedle Gemmy, petky a 
plast. kečup… Správně, leží tu Češi! Hrají si ovšem na 
mrtvé brouky a na naši češtinu vůbec nereagují. Ry-
chlé převlečení do plavek a hurá do vody! Průzračná 
teplá voda plná rybiček, prostě dokonalost sama. 
Plaveme, opalujeme se, stojíme ve vodě a necháváme 
si ožužlávat nohy rybkami, zkrátka co je komu libo. 
Pozorujeme nepřeberné množství člunů a loděk, které 
fungují jako taxi do centra a pána, který do PETky 
ulovil rybky a krmí s nima nyní racky.
Navečer odcházíme podél pobřeží do přístavu, ch-
ceme koupit lístky na zítřejší výlet lodí. Máme ještě 
chvíli čas než loď dorazí zpátky, proto jdeme sehnat 
něco malého k jídlu. Kupujeme předražené pohledy, 
abychom následně zjistili, že vedle je mají levnější. 
A stejně tak se nám podaří koupit pizza šátečky a 
ve vedlejším obchodě zjistíme, že je tam pekárna s 
obrovským výběrem. Aspoň jsme to měli jednoduchý! 
V přístavu koupíme lístky, nakonec volíme levnější 
variantu – loď Makedonia za 300 MKD/ osobu, která 
odplouvá druhý den v 11 hodin dopoledne. Cestou 
domů se ještě zastavíme na tržišti a nakoupíme ze-



leninu k večeři a v obchodě kluci dokoupí zásoby 
potravin. Jíme opět na terásce, konečně je venku 
příjemně, žádné vedro.
Posilněni večeří si jdeme ještě na chvilku sednout na 
pívo, nedaleko nacházíme dobrou putiku s točeným 
slovinským Laškem. Následuje procházka večerním 
Ohridem, je to celkem boj, uličky narvané k prasknutí, 
dav lidí se šune pomalu. Přecpané jsou i hospůdky/ 
bary v centru (kromě toho, že jsou i dost předražené), 
takže se vracíme zpátky domů. Cestou ještě zastavu-
jeme u Turků na terásce, taky točí Laško, ale chutná 
úplně jinak než předchozí runda. Rázem je na stole 
debata o ředění a všemožném šmelení s pivem, ke 
kterému dochází. Doma rychlé vyčištění zubů a hez-
ky šupky do postelí. Dobrou noc!

ČTVRTEK 21.8.

Ráno bylo trochu atypické tím, že jsme v podstatě 
nemuseli vstávat. Jízdenky na výletní loď jsme měli 
koupené na 11tou hodinu, takže ráno nebylo vskutku 
kam spěchat. Další zvláštností byla i snídaně z blíz-
kého supermarketu. Sestávala se z jogurtů, světlých 

balkánských vek a jiného pečívka a z mléka. Moc do-
bré. 
Krátce po desáté hodině jsme se vypravili na výše 
zmíněnou loď. Naše bárka se jmenovala přiléhavě 
„Makedonia“ a ač se zprvu zdálo, že pojedeme 
sami, krátce před vyplutím se celá loď naplnila lidmi 
nejrůznějších národností. Zvláště výraznou skupinu 
tvořili mladí Kosovci, kteří z jinak poměrně fádní 
plavby udělali pravý balkánský podnik – se zpěvem, 

tancem a všeobjímajícím halasem. 
Asi po hodině a půl plavby jsme dorazili k jižnímu 
cípu Ohridského jezera, kde se přímo na pobřeží tyčí 
turisticky zprofanovaný monastýr sv. Nauma. Potkali 
jsme dvě Češky a dali jim pár tipů, kam se v Make-
donii vydat. Monastýr nebyl nic extra, zkrátka jeden 
z mnoha pravoslavných balkánských kostelů. Možná 
o něco zdobnější. U kapličky sv. Petka jsme do PET 
lahve nabrali svatou a hrozně léčivou vodu a vydali 
jsme se objednat výlet k podzemním pramenům řeky, 
která propojuje Prespanské jezero s Ohridským. Ještě 
jsem zapomněl poznamenat, že nám zplesnivěl pos-
lední bochník chleba. Ale to jen na okraj.
Výlet k pramenům podzemní řeky jsme absolvovali 
dřevěnou veslicí, vezl nás místní dědýs, který nám 
vždycky poměrně srozumitelně sdělil, na co se máme 
dívat a co tam máme vidět. Tímto způsobem jsme zh-
lédli nádhernou lagunku s průzračně čistou a stude-
nou vodou (celoročně 10 – 12 °C), podvodní bublavé 
pramínky, vodní rostliny a želvičky. Takto duševně 
povzneseni jsme se vrhli do víru komerce – na nákup 
zmrzliny a potom do vody. Nejvíc radosti způsobilo 

místo, kde studená řeka vtékala do jezera 
a tvořila dravý proud, který člověku po-
drazil nohy a chvíli ho nesl jako přírodní 
tobogán.
Chvíli před pátou hodinou jsme nasedli 
znovu na Makedonii a v klidné pohodě 
dopluli zpět do Ohridu. K večeři byly 
těstoviny s makedonským salámem a po jí-
dle jsme si dali s paní domácí místní vínko. 
Večer byl završen půllitrem světlého (v 
Blešině případě třetinkou tmavého) piva 
Laško a poté jsme se zmoženi plaváním, 
jídlem a pitím uložili ke spánku.

PÁTEK 22.8.

Ráno vstáváme před osmou hodinou, 
abychom stihli bus v 10, na nějž máme 
koupené lístky a odveze nás zpět do Pri-

lepu. Snídáme tradiční poridge, ale navíc ho obohatíme 
hroznovým vínem. Pak ještě nějaký ten upomínkový 
snímeček s naší milou „paní domácí“, zabalit a hurá 
na nádraží. Potkáváme tu dvě Češky, se kterými jsme 
se bavili u sv. Nauma. Jedou s námi busem, ve kterém 
je hrozné vedro. 
Do Prilepu dorážíme řádně vyhladovělí, a tak se ro-
zhodujeme, ve které z restaurací dáme oběd. 
Nacházíme jednu příjemně malou ve staré turecké 
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čtvrti. Objednáváme si z neznámě vyhlížejících názvů 
3x pleskanec a 2x uvíječ. Jídlo nám přináší po hrozně 
dlouhé době, ale je výtečné a hrozně levné (asi 950 
pro 6 lidí i s pitím). 
Překulila se 14tá hodina a tak vyrážíme směr ruiny 
hradu Markovi Kuli. Slunce děsně pálí a vítr nikde, 
jsme hrozně uřícení a znavení. Hrad je ale pěkný s 
krásným výhledem a obrovským křížem na vrcholu 
ruin. Dále pokračujeme k nejznámějšímu monastýru 
Treskavec po krásné značce růžové šipky a místy i 
reliéfu sv. Bogorodice, který vypadá jako nádor. Ces-
tou potkáváme spoustu navoněných poutníků a dvě 
češmy se sv. obrázky a u jednoho je dokonce nalepené 
zrcátko. 
U vchodu do monastýru potkáváme asi čtrnáctiletého 
chlapce, který nás hned vítá a zve dovnitř. Všechno 
nám ochotně ukazuje a uvnitř kostela nám přednáší a 
všechno popisuje. Má to jen drobnou vadu a to, že mu 
nikdo moc nerozumí. Venku ještě předvádí zvonění a 
klepání paličkou do dřeva, kterým se svolávají mniši. 
Už se šeří a tak se jen v rychlosti rozhlídneme po 
nádvoří a obdivujeme zachovalost kláštera. Venku pak 
dáváme sušenky a přitom sledujeme západ slunce. Na 
závěr ještě vybíháme na přilehlou skálu, abychom si 
prohlédli klášter z ptačí perspektivy. Cesta zpátky v 
houstnoucím šeru je velmi adrenalinová. 
Loučíme se s naším průvodcem (asi už po třetí) a 
vyrážíme na zpáteční cestu. Stany stavíme na rovince 
s velkým plochým kamenem už za tmy a po výborné 
rýži se salámem se na něm rozvalujeme, sledujeme 
hvězdy, zpíváme nesmrtelné songy Michala Davida 
a užíváme si chladný spánek. Ukládáme se ke spánku 
za svitu rudého půlměsíce.

SOBOTA 23.8.

Ráno kupodivu neprší a je vedro. Vstáváme s výhle-
dem na super skály hory Zlatovrv 1422, kam jsme 
včera vylezli. Vydáváme se zpět skalami do Prilepu. 
Cesta ubíhá rychle, i když intenzita slunečního svitu 
se zvyšuje. V Prilepu opět procházíme kolem fabriky 
na tabák a zbořených tureckých lázní. Na autobusáku 
kupujeme lístky, dáváme pečívko a čekáme na bus do 
Skopje, který jede až za dvě hodiny. 
Cesta busem je pekelná, brutální vedro, pomalost, 
smrt. V buse se mi dělá blbě, takže ve Skopje jen 
ležím přihlížejíce obědu. Batohy dáváme do úschovy a 
všichni kromě mě (Sup) vyráží do města. Já si lehám do 
rohu před kavárnu a zhruba tak tři hodiny přemejšlim, 

jestli pobliju kavárnu nebo hajzlbábu, který nemůžu 
dát 10 denárů, protože jsem všechny dal ostatním. 
Po třech hodinkách se vrací Slepejš a Šupina, kupují 
mi kolu a dělá se mi líp. Holky pak přinesou ještě trs 
banánů, takže posílen ovocem vyrážím na hodinovou 
procházku do centra. Pak ubíháme na nádraží a po 
večeři se oddáváme čekání na hodinu a půl zpožděný 
vlak do Beogradu. Přijede?
Skupinka – město
Poté, co jsme zanechali batohy v úschovně a nemocně 
vypadajícího Supa na autobusovém nádraží, tak jsme 
zkontrolovali, že náš vlak odjíždí 20:06, takže máme 
asi 4h na prohlídku hlavního města Makedonie – 
Skopje. 
Jdem k řece po nábřeží k starému kamennému mostu 
(15. stol.), přes který se dostáváme do turecké čtvrti. 
Navštěvujeme st. Dimitrij kostelík a pak směr – 
hlavní mešita – ta je, bohužel, v rekonstrukci, takže je 
zavřená. Dále naše kroky směřují ke Kale pevnosti – 
hradu, kde jsou vlastně jen obvodové zdi a výhled na 
město. Zrovna se tam fotí jedna nevěsta s „nádherným“ 
pozadím města – paneláky. V uličkách turecké čtvrti 
se dozvídáme, že je 40 °C, no vedro je pořádný a to 
už je 17h. Když dojdeme téměř zpět k socialistické 
budově opera-balet, tak zahybáme k další mešitě, 
která je otevřená a můžeme dovnitř. Pro některé z 
nás je to první návštěva mešity. Slamovými uličkami 
se dostáváme k „řece“ – Vardar. Šupina a Slepýš se 
vrací zpět obveselovat Supa. Cestou navštěvují pěkný 
moderní kostel. My se přes náměstí po třídě Maršála 
Titova dostáváme k soše Matky Terezy – vedle budují 
kostel. Ještě nakupujeme v supráči zásoby na noc a 
den do vlaku a vracíme se na nádraží. 

NEDĚLE 24.8.

Vlak přijel, ale… místo hodiny a půl měl zpoždění 4 
a půl hodiny. Někteří z nás při čekání na nástupišti, 
vzhledem k nočním hodinám, už usli. V okamžiku 
jsou vzbuzeni a nastupujeme do vlaku v očekávání, 
že se hned rozjede, aby se již získané zpoždění 
nezvětšovalo. Opak je pravdou. Kam spěchat, když 
už to zmeškanie stejně máme. Po hodině stání ve Sko-
pje na nádraží bez lokomotivy se rozjíždíme. Mašiny 
máme nakonec dvě, protože se asi nemohli dohod-
nout, kterou nám dají. 
Při příjezdu na hranice Makedonie a Srbska nám opět 
obě mašinky seberou, protože přece nepojedeme přes 
Srbsko s makedonskou lokomotivou. Po asi hodině 



stání na hranicích náš vlak dostává novou a tentokráte 
srbskou lokomotivu. Rozjíždíme se. Sláva! Snad se 
tedy do Bělehradu dostaneme. Během cesty spíme 
všici namačkáni v jednom kupé. Slepýš mi shodil z 
batohu ze shora plnou petku na hlavu. Ráno se mě 
ptá, zda-li mám aspoň bouli. Já však o atentátu na 
moji osobu ani nevím. Když spím, tak spím. Přece 
se nenechám něčím budit. V půl jedné odpoledne za-
stavuje vlak v Beogradu. Pozor! Měli jsme přijet v 
pět hodin ráno! Takže to máme sedm a půl hodiny 
zpoždění. Další vlak do Budapešti nám odjíždí v 10 
hodin večer. Máme tedy volné odpoledne na prohlíd-
ku hlavního města Srbska. 
Nejprve nakoupíme jídlo na další cestu a pak s 
nanukem v ruce a v puse si jdeme prohlédnout místní 
hrad. Trošku připomíná náš Vyšehrad až na obrovské 
množství vystavených děl, tanků a podobných 
hloupostí. Na hradě si dáváme sbohem s Hankou a Su-
pem, kteří odjíždí v 16:00 vlakem do Bukureště, a tak 
musí už jít zpátky na nádraží. My si jdeme prohléd-
nout hlavní třídu města. Nastává neuvěřitelná změna, 
po dnech plných slunka strávených v Makedonii prší! 
Tak jsme odvykli vláze z nebes, že si déšť užíváme 
a spokojeně bez pláštěnek pokračujeme v prohlídce 
Beogradu. Navštěvujeme místní pravoslavnou kat-
edrálu, kde se dozvídáme, že ve městě není ani jeden 
katolický kostel. Již za parného slunka, jak jsme 
zvyklí, přicházíme k obrovskému chrámu sv. Sávy 
obloženému bílým mramorem. Při prohlídce vnitřní 
výzdoby shledáváme, že je teprve rozestavěn a že na 
mramorovou výzdobu spolu s ikonami v plné kráse 
se budeme muset přijet podívat za nějaký ten měsíc.  
Podle zdejší infotabulky bude chrám po dokončení 
největším aktivním pravoslavným kostelem na světě. 
Již zcela ucaprtáni se vydáváme zpět k nádraží. Cestou 
hledáme nějaký příjemný podnik, kde bychom napln-
ili své žaludky večeří a vyzkoušeli WC. Nijaký nám 
nevyhovuje, tak situaci zachraňuje kebab z rychlého 
občerstvení. Protože je to jídlo pro žaludek na trávení 
těžké, musíme mu pomoci točeným půllitrem piva 
v nádražní hospodě. Já si dávám jen 
vodu a pro dobré trávení jen nesměle 
usrkávám Blešce z půllitru. 
Přesouváme se na nástupiště. Pozoru-
jeme přesuny vagonů a nastupujeme 
do našeho vlaku doufajíce, že náš 
vagon neodjede s mašinkou do doku 
odpočívat. Naděje, že budeme míti 
kupé pro sebe, jsou ty tam, když po-
zorujeme množství lidí pobíhajících v 
uličce a hledajících místo na odložení 
svého těla. Blešce se dělá špatně, a tak 
jí uvolňujeme co nejvíc místa na spaní. 
K našemu údivu a radosti se pouhých 

5 minut po desáté hodině večerní rozjíždíme. Stočeni 
v klubíčkách každý na svém místečku usínáme. 
Necháme se jen probudit pohraničníky na srbsko – 
maďarských hranicích. 

PONDĚLÍ 25.8.

Pondělní ráno nás zastihlo v 5:00 na trati kdesi před 
Budapeští. Vlak měl zpoždění asi 30 minut, tedy ako-
rát dost na to, aby nám tak tak ujel spoj Budapešť – 
Praha. Kromě toho večerní těžký kebab, nevyspání a 
celková únava způsobily Bleše celkovou nevolnost, 
takže jsme se výše uvedený vlak ani nepokoušeli do-
bíhat. Po zdařilé oživovací akci se Blecha uhnízdila 
ke spánku na nádražní lavičce a my tři zbylí – Myška, 
Šupina a já – jsme každý nějak po svém strávili 
následující 4 hodiny než nám v 9:30 jel další vlak na 
Bratislavu, Břeclav a dále na Prahu. Tyto řádky píši 
ve vlaku, před nějakou dobou jsme vjeli na území 
Slovenska a míříme k Bratislavě. Pokud se nedejbože 
ještě něco nepříjemného stane, bude to zcela v režii 
Českých (resp. Slovenských) drah. V opačném případě 
bychom měli dorazit v 16:25 do matičky Prahy. 

Zde je souhrn důležitých poznatků z našeho pu-
tování: 
• Makedonie je svým podnebím pro Středoevropana 
dlouhodobě neobyvatelná (<= vedro).
• Nejezdi vlakem IC/ EC Soluň – Bělehrad.
• Kravský trus moc nehoří.
• Žužu ve tvaru prasečích hlaviček se rozpouští ve 
vodce značky Boris, ve vodě však nikoli.
• Nejlepším nápisem na tričku, hojně nošeném v 
Makedonii, je: „Kiss me, I´m a 
   Macedonian.“

Tímto malým výčtem končím zápis o putování vyp-
rahlou, trnitou, divokými psy oplývající Makedonií. 

Pokud nás už nikdy nikdo nepatří, vězte, že jsme us-
nuli ve vlaku, přejeli Prahu a hledejte nás v Berlíně, 
kam tento vlak pokračuje.      
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Letos o prázdninách jsme navštívili dva krásné asi-
jské státy. Bystřejší čtenář už podle titulku pochopil, 
o které se jedná. Země, pro někoho na hony vzdálené, 

nebezpečné či nepřátelské, kontroverzní, do kterých 
zrovna miliony turistů nejezdí. Jiný se zeptá, kde to 
vůbec je a proč cestovat zrovna tam? 
Arménie leží mezi Tureckem a Ázerbájdžánem, je to 
tedy, stejně jako Írán, logické pokračování poznávání 
zemí směrem z Evropy na východ. Arméni díky (i 
nedávné) historii nemají zrovna nejlepší vztahy s 
Turky ani s Azery. Zejména kvůli genocidě provedené 
Turky na Armény a sporu o území Náhorního Ka-
rabachu. Diplomatické styky s těmito turkickými 
státy jsou prakticky zmražené, Arménie zůstává 
proto izolovanou a velmi chudou zemí, s mnohými 
sovětskými pozůstatky. Nás zaujala právě historií a 
díky svému hornatému povrchu. Angličtina zde byla 
málokdy použitelná, zato s ruštinou jsme se už docela 
solidně domluvili. 
Naše putování začalo na neuvěřitelném letišti v Je-
revanu. Prohlédli jsme si hlavní město a pomocí 
místní hromadné dopravy se vydali objevovat krásy 

Arménie. Arménie byla první zemí světa, která již 
ve třetím století přijala křesťanství, proto většinu 
našich turistických cílů tvořily starobylé kláštery. 

Ať už Geghard vytesaný do skály, Sevan nad 
stejnojmenným jezerem - Arménským mořem 
ve výšce 2000 metrů nad mořem, Tatev na 
skalnatém ostrohu nad údolím či Noravank, 
klášter zasazený do úbočí kaňonu a obklopen 
načervenalými útesy. Viděli jsme katedrálu v 
Edžmiadzinu, nejposvátnější místo arménské 
církve, arménský Vatikán. Také mnohem starší 
památky jsme poctili svojí návštěvou: římský 
chrám v Garni - zasvěcený bohu Héliovi a pos-
lední zachovaný v zemi, a Zorats Karer, kruhy 
megalitů v pustině nad městem Sisian. Takový 
arménský Stonehange. A nebyli bychom to my, 
kdybychom nezdolali nejvyšší horu Arménie, 
4090m vysoký Aragat. Stratovulkán se čtyřmi 
vrcholy, které ční nad rozlehlým kráterem. 
Vyzkoušeli jsme si i bivak na hřebínku těsně 

pod vrcholem, sněžilo a mrzlo, skála byla silně roz-
padavá, ale zážitek z hory byl krásný. Jako na svou 
národní horu Arméni nicméně stále se slzou v oku 
hledí na pětitisícový Ararat, dnes již za tureckými 
hranicemi. Je vidět z mnoha míst v Arménii, musí je 
to hodně iritovat. Takto jsme strávili přibližně týden. 
Jediný přechod na jihu země leží na krátké hranici s 
Íránem, čehož jsme ne náhodou využili. Ačkoliv ces-
ta pěšky po mostě přes hraniční řeku Aras zpočátku 
vypadala dosti dobrodružně, již záhy se projevilo to, 
co nás čekalo po celou dobu v Íránu. A sice, že nám 
mladí Íránci nabídli místa u sebe v autobusu (i když 
pak řidiči chtěli peníze) a celníci se k nám turistům 
– hostům chovali velmi zdvořile, ani jsme neprošli 
žádnou kontrolou zavazadel, na rozdíl od místních. 
Alespoň nenašli naší slivovici. 
            
V Íránu jsme tedy začali na severozápadě v oblasti 
zvané Západní Ázerbájdžán, kde lidé mluvili radši 

C e s t a  p o  A r m é n i i C e s t a  p o  A r m é n i i 
a  Í r á n ua  Í r á n u 
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turecky než persky. Celkem nás překvapilo, 
kolik národů v Íránu žije. Peršané, Azeři, 
Arabové, Kurdové, Lúrové, Balúčové, 
Arméni a určitě jsem na pár zapomněl. 
Třeba na uprchlíky z Afghánistánu. Každý 
národ má kromě perštiny svůj jazyk a 
kulturu a časem jsme se je naučili pozná-
vat nejen podle oblečení, ale např. podle 
tělesných rysů. Asi nejvíce jsme se spřátelili 
s Azery. Byli celkově velmi otevření a po-
hostinní, většinou měli vřelý vztah k jídlu. 
Zato neměli rádi Peršany a nejradši by se 
připojili k Ázerbájdžánu. 
Když se tedy vrátíme k tomu, co jsme viděli: 
město Tabríz s druhým největším krytým 
bazarem na světě – 37 km chodeb (největší 
je v Sýrii), obrovské solné jezero Urumia, 
starobylou, dodnes obydlenou a do skály vytesanou 
vesnici Kandovan. Zde jsme se objevili v pátek, v den 
volna, kdy všichni Íránci vyrazí svými auty narvaný-
mi rodinami a věcmi na piknik a sedí, grilují, pojídají 
a popíjí čaj. Přilehlé stráně byly doslova plné lidí, 
mnohokrát jsme byli pozváni na čaj, ovoce, později i 
na návštěvu domů. Místní se s námi chtěli neustále o 
něčem bavit a očividně byli z naší návštěvy nadšení 
až překvapení. Mnohdy ale jejich angličtina vypadala 
pouze takto: „Hélou mist, hau ár jů? Tánk jů, tánk 
jů…“ Občas ale někdo anglicky hovořil dobře a dalo 
se povídat o spoustě věcí. V Kandovanu došlo k první-
mu pozvání na nocleh do íránské rodiny (s polopenzí 
samozřejmě), dokonce jsme si v místní sportovní hale 
zahráli s Íránci fotbal. Další den jsme pokračovali 
k hoře Sabalan 4811, obrovské sopce s kráterovým 

jezerem na vrcholu. Po zdolání hory jsme ve městě 
Ardábil potkali nejlepší rodinu z celé cesty, která nám 
později poskytla zázemí i v Teheránu. Byli jsme poz-
váni i do lázní, dostali masáže, vzali nás na prohlídku 
města a nakonec zaplatili bud do města Rašt, kde nám 
ve studentském bytě zařídili nocleh, prý abyste nepla-
tili hotel. U Raštu jsme navštívili historickou horskou 
vesničku Masuleh a pokračovali po pobřeží Kaspick-
ého moře, největšího jezera na světě, do centrálního 
Elborzu, kde jsme zdolali horu Alam-Kuh 4850 a ještě 
několik dalších čtyřtisícovek, po přechodu přes hřeben 
a dlouhém klesání do vesničky Delir jsme se vrátili ke 
Kaspiku, vykoupali se (samozřejmě v oddělené pláži 
– pouze pro muže, ohraničené neprůhlednými plát-
ny) a vyrazili na nejvyšší horu Íránu, nejvyšší sopku 
Asie, nejvyšší horu Elborzu a já nevim, jaká všechna 
nej ještě 5671 metrů vysoký Dámavand má. Vzhle-

dem k výborné aklimatizaci z minulých 
čtyřtisícovek jsme horu pohodlně zdolali, 
nahoře bylo +- -5°C, námraza a trochu 
prašanu z nočního sněžení. Kousek pod 
vrcholem je obří čertova řiť – otvor ze 
kterého se řine plynná síra. Smradu jako v 
hradu ale zajímavé. Na Dámavandu jsme 
ukončili horskou část cesty, takže jsme 
vyrazili do Teheránu, kde jsme si k výše 
zmiňovaným lidem uschovali vybavení 
do zimy a na sníh. Pak jsme vyrazili za 
íránskou kulturou, projeli krásné město 
Kašan, známý Esfahán, zoroastriánské 
centrum Yazd, pouštní vesničky Abyaneh 
a Charanaq a zoroastriánské poutní místo v 



poušti – Čaq-čaq, kde uprostřed vyprahlých pouštních 
hor kape ze skály voda. V poušti jsme se zdrželi trochu 
déle, protože nás moc zaujala. Většina íránské pouště 
je ztvrdlé vyprahlé bahno nebo ostré skalnaté hory, 
my jsme ale busem vyrazili do 300 km vzdáleného 
městečka Chur, které je v srdci pouště Chavír. Nedale-
ko zcela zapadlého a časem netknutého města jsou 
rozmístěny oázy. U oázy Garmeh jsme strávili noc v 
poušti, u oázy Mesr jsme se projeli po písečné poušti 
na velbloudech a prošli po rozpálených dunách. Dále 
naše cesta pokračovala na íránské úřady, protože jsme 
si museli prodloužit vízum, neboť jsme plánovali být 
v Íránu déle jak 30 dní. Po úspěšném boji s byrokracií 
jsme pokračovali přes světoznámé Persepolis do 
města Širáz a do Bušehru v Perském zálivu, odkud nás 
vyhnalo zcela úděsné klima – 100% vlhkost, teploty 
přes 45°C – po pěti minutové procházce jsme byli od 
hlavy k patě promočení, neboť tělo bylo chladnější 
než vzduch, takže na nás voda kondenzovala. Celým 
městem se vznášel zápach rybiny a hnijící vody, která 
tekla v nekrytých kanalizačních kanálcích středem 
každé uličky. Raději jsme prchli do mezopotamské 
nížiny k hranicím s Irákem, kde jsme kromě 3500 let 
starého zikkuratu potkali i nejbrutálnější vedro – přes 
poledne 55, v osm večer 51, v půlnoci 45, autobusy 
klimatizovali na 35°C. Po konverzační návštěvě ve 
škole angličtiny jsme vyrazili zpět na chladný sever 
do Teheránu, kde jsme strávili konec naší cesty, vyjeli 

si nočním vlakem přes hory do města Sárí. Lanovkou 
na hory nad Teheránem a po posledním výhledu na 
12ti milionové město a donekonečna běžící poušť 
jsme vyzvedli u přátel vybavení na hory, odebrali se 
na 40 km vzdálené letiště a vzlétli k domovu.
Celkem jsme strávili v Íránu víc jak pět týdnů, setkali 
se jen s vřelým přijetím a otevřeností místních. Často 
jsme byli pozváni na nějakou drobnost, někdy na zmr-
zlinu, někdy dokonce na večeři, nocleh a snídani. Jed-
iné negativní zkušenosti, které navíc byly způsobeny 
naší neznalostí poměrů, jsme měli s taxikáři, se který-
mi jsme sváděli každodenní boj o cenu pro místní a 
ne pro turisty. S postupem času již úspěšný. Íránská 
krajina nás fascinovala – od velehorských vrcholků 
s věčným sněhem můžete klesat až k nejteplejšímu 
moři na světě, 35°C teplému Perskému zálivu. Z 
pralesů a rýžových polí při pobřeží Kaspického moře 
se můžete dostat až do srdce pouště, kde je široko 
daleko jen písek. V Íránu je bohužel diktatura islám-
ské vlády, která se prostřednictvím náboženství snaží, 
aby se Írán neglobalizoval. Drtivá většina obyvatel 
s vládou nesouhlasí. Špatné jméno Íránu ve světě je 
dáno především politikou íránské vlády a prezentací 
Íránu v médiích, která jsou masírována tlakem ropy-
chtivých USA.



Attention, please!Attention, please!
Akezapta, aneb oslava 15ti let oddílu Keya, 14.6.2008
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Svatba MaruŽka a Golda
31.5.2008 

kostel sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy

Svatba Kremace a Filipa
6.9.2008

kostel sv. Jakuba Staršího - Praha Stodůlky 

Svatba Pírko a Jirka 
13.9.2008

kostel sv. Cyrila a Metoděje - Praha Karlín 
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Sedmnáctá kniha KEYA je za námi. Doufáme, že si v ní 
každý našel svůj článek, do kterého se vnořil a horlivě hltal 
slovo po slově a čas nechal plynout kolem. Letošní knihu 
jsme tvořili jak vklubovně, tak u uďů doma. Byla to práce po 
večerech, která se většinou protáhla až do pozdní noci. 
Jak říká můj oblíbený Woody Allen: ,,Zdálo se, že svět je 
rozdělen mezi dobré a špatné lidi. Ti dobří lépe spali, zatím-
co ti špatní si podle všeho daleko víc užívali čas, kdy byli 
vzhůru.”
Tak jdu spát...

Za redakci Vojta

P.S. Díky všem za podporu v našem konání a za pomoc, 
kterou nám poskytujete...

W&o35


