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Trpaslíci
Tuto logickou úlohu možná už znáte. Ale 

pro ty, kdo ne – zkuste na to přijít. Je to jedna 
z Tatouchových oblíbených, tak můžete s ře-
šením jít za ním.

Zlý černokněžník nemá rád trpaslíky. 
Proto si čtyři z nich vybere a zakope je 
po hlavu do země. Trpaslíci se tak nemů-
žou vůbec pohybovat a vidí jen před sebe.

Trpaslíci jsou zakopáni v řadě, jeden 
z nich je oddělen zdí. Všichni se díva-
jí stejným směrem: poslední trpaslík vi-
dí dva kamarády před sebou a zeď. Před-
poslední vidí jen druhého. Druhý trpas-
lík v řadě kouká do zdi a ten úplně první 
je osamocen, za zády má zeď a dívá se do 
dálky, kde se ale neděje nic zajímavého.

Černokněžník vysvětlí trpaslíkům jaká je 
situace, a řekne jim, že jim dal na hlavy če-
pičky - dvě modré a dvě čevené. Jeden tr-
paslík má promluvit a říci, jakou barvu če-
pičky má na své hlavě. Pokud řekne správ-
nou barvu, tak je černokněžník hned vy-
kope. Pokud řekne cokoli jiného, tak tam 
všichni čtyři zůstanou až do konce..

Jak by mohli trpaslíci tento drobný pro-
blém vyřešit?

Hádanka
Stoupneš na ni, přece vstává.

Má ji ráda každá kráva.

Srnec, králík našup

rád si spase nášup.
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podepsané rádci nebo je vhoďte do připra-
vené obálky v klubovně. 

Nejvtipnější hláška (dle redakce) bude 
otištěna v příštím čísle.

Bublina

Napiš svou bublinu

Trádyjá, trádyjá, 
cvičte podle rádia...
             (autor X´anda) 
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27. června – 19. července 2015 

Příprava
N přípravě jsme se letos celkem dost na-

dřeli. Bylo nás málo a nestíhali jsme kosit, 
i když deštivé počasí sekání spíš přálo. (Za-
to moc nepřálo nošení věcí. Přikrýt je igelitem 
zas takový problém není, ale když je v potoce to-
lik vody, že přechod přes kameny prakticky nee-
xistuje, tak je jejich donesení do sněmáku doce-
la dobrodružstvím. Pozn. překladatele)

Já jsem byla v sobotu s Kulem a Turbem 
nakupovat. V Makru byla chvílemi doce-
la zábava, třeba když se jeden neopatrný 
pán přiblížil se svým vozíkem moc blíz-
ko a Kule mu do něj okamžitě začal sklá-
dat obsah regálu se sušenými plody (bru-
sinky byly zlevněné). Turba jsme jmenova-
li hlavním odborníkem na ceny. Radil nám, 
jakou koupit rýži a těstoviny... Kule naopak 

místo cen za jednotku porovnával značně 
zavádějící ceny za balení, protože byly vět-
ším písmem. Celková bilance nákupu by-
la 6 vozíků, 30 000,-Kč a něco přes tři ho-
diny času, s čímž jsme byli docela spoko-
jeni. Jenom se asi konečně budeme muset 
rozhoupat k úpravě nakupovacího systé-
mu, kdy se nakupuje podle loňské faktu-
ry, čímž se kopírují všechny chyby z minu-
la. V důsledku toho máme například letos 
müsli ani ne na dvě snídaně, protože loni 
měli v Makru poslední čtyři kýble. Kule se, 
pravda, snažil prosadit navýšení počtu ku-
povaných balení, to ale dělá u většiny polo-
žek (proto někteří řikají, že letos máme jíd-
la tak průměrně: víc než loni a míň než pří-
ští rok), a tak jsem ho brzdila, což byl ostat-
ně můj hlavní úkol na této výpravě.

(Kromě nákupu a kosení je na přípravě potře-
ba postavit sněmák a nanosit do něj věci, vyko-

Tábor – Dva roky prázdnin

Místo „vykročit rázně“ jsme letos zkusili zavést zatočení kormidlem - poplujeme doprava nebo doleva?
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pat latrínu a vyčistit studnu. Proto určitě bude-
me rádi, když se napřesrok najde víc pomocní-
ků. Pozn. red.)

Tábor – 1. den
Na Vršovicích jsme se ospalí sešli v 5:18, 

rozdali poslední trička, zjistili, že Geo 
nejede, a nastoupili do vlaku. Pro prů-
vodčí jsme měli připravenou zkoušku tr-
pělivosti. Čtyři dny před odjezdem jsme 
totiž strávili několik hodin kupováním 
lístků přes internet. Výhodou měly být 
místenky zdarma. Maďal si stěžoval, že 
radši bude tři hodiny stát ve vlaku, než 
sedět v klubovně, ale nebylo mu to nic 
platné. Výsledkem jeho a Kuleho úsi-
lí pak bylo to, že jsme měli v každému 
kupé dvě místenky (a pár místenek v ji-
ném vagonu), a dále štos oboustranně po-
tištěných papírů, na kterých byly zdán-
livě naprosto náhodně (ne)seřazeny líst-
ky na cestu tam i zpět, z nichž část byly 
jízdenky včasné, část akční, některé byly 
hromadné. Dále bylo zastoupeno několik 
lístků na InKartu, dětské lístky... a zkrát-
ka v tom byl malinko zmatek. Paní prů- vodčí vydržela asi do třetiny štosu, pak 

to vzdala a už razítkovala bez kontroly 
vše, co jí Maďal podal.

Dětská týpka jsme zvládli postavit cel-
kem rychle, a tak když začalo pršet, už vět-
šina dětí začínala se zabydlováním uvnitř. 
U Klaxona bylo však po dokončení poste-
lí objeveno vosí hnízdo. Honza ho nako-
nec musel vypálit. (Dodnes nechápu, jaktože 
si toho hnízda někdo nevšiml dřív. Pozn. pře-
kladatele)

2. den
Dopoledne
Kolem holčičího (Pulčičího) týpka je roz-

ruch. Všichni se derou dovnitř podívat se 
„na ty šišky“. Myslím, že vtip byl v tom, že 
holky na něčí radu přivázaly k liningu šis-
ky, ale lining pak nevypnuly.

Uspořádali jsme živý vstup do čtení 
o jachtě zmítající se ve vlnách.

Vinyl naštvaně na Kuleho: „Ty ses asi úpl-
ně zcvrknul!“

Tatouch se chystá na nějakou nepravost

Zachraňování zásob z Chrta 
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V týpku
Řešíme, zda si Šíma meje nohy.
Někdo: „A máš takhle špinavý nohy ve 

spacáku?“
Šíma: „No, teď zrovna ne.“

Zjistilo se, že jsme loni nechali spá-
lit terčovnici (vlastně jsme ji nechali shnít 
se senem, pozn. překladatele) a zapomněli 
koupit novou. 

Maďal, který pojede v úterý do Prahy, na-
vrhuje, že by na střílení mohl přivézt po-
dobnou polystyrenovou desku, jakou za-
teplovali Stavovské divadlo.

Někdo: „A nebude tam chybět?“

Šíma: „Frk, já jsem nosorožec.“
Maďal: „Nosorožec má na hubě hrneček?“

3. den
Odpoledne
Staví se přehrádka. Je strašné vedro. Kule 

chce dělat saunu.

Odpoledne
Petra vymyslela a chtěla zahrát jakousi hru, 

kde měly děti poslepu najít osoby, jejichž 
jména dostanou napsaná na papírku. Po tom, 
co jsem se zeptala, jak budou ty lístečky se 
zavázanýma očima číst, musela Petra uznat, 
že hru bude potřeba ještě malinko upravit.

K večeři je brkaše. Bohužel má konzisten-
ci spíš těsta na bramborové knedlíky.

Služba: „Ono je to dobrý! Akorát to tak 
nechutná...“

Po večeři
Hyp: „ No přecejen bysme možná mohli 

udělat přednášku o vaření. A říct, že slani-
na se krájí na malý kousky a smaží se.“

Večer
Na náměstíčku se hraje vybíjená. Kristi-

án zpívá písničku „Vědro má ve dně díru“ 
a dost ji zkracuje. („... tak ji ucpi, milý Loj-
zo, milý Lojzo, milý Lojzo, tak ji ucpi, milý 
Lojzo, milý Lojzo, slámou.“)

Nástup na focení v námořnickém úboru (je zajímavé pozorovat škálu špinavosti)
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Později
Právě se strhla blesková přeháňka. Bo-

hužel jsme nestihli naplnit slamníky. Zato 
jsme ale stihli postavit stěžeň.

4. den
Ráno
Jako rozcvička se hraje jelen.
Klaxon (po tom, co ho do hlavy trefí míč, 

který mu někdo přihrává): „To už je zase 
ráno?“

K snídani byl porridge. Oliver si stěžoval, 
že v něm našel hrášek, ale nikdo mu nevě-
řil. Ve čtvrt na deset byl první nástup. Po-
tom týmy vyrazily na průzkum okolí. Ma-
jí se vrátit v půl 2.

Petra připravuje oběd.
Tatouch: „Těch brambor se mi zdá málo.“
Petra: „Já jsem myslela, že děti až tak moc 

jíst nebudou.“
Tatouch: „No to nebudou.“

Odpoledne
Táborem právě prošla výprava klubu tu-

ristů. Byli pěkně drzí, prošli beze slova 
dvakrát náměstíčko a kvůli klackům na 
opékání buřtů se vrhli na olši u sněmáku.

První skupina dětí se vrátila už v 12:45, 
ale poté, co jsem se začla radovat, že mi po-
můžou s doplněním dřevníku, když jsou 
tu dřív, Pupík prohlásil, že se radši ještě 
půjdou někam projít.

Kule postavil kolem stožáru loď. Teď vy-
mýšlí, jak někam na palubu přidělat tlako-
měr a teploměry.

Šíma si v kuchyni prohlíží čínskou kopii 
švýcaráku, který má vtipně tupou pilku.

Tatouch: „No, tím se smí krájet jen velmi 
měkký věci.“

Šíma: „Třeba houby.“
Tatouch: „Jo, nůž na houby je to.“

Kule zašel za Maďalem s tím, že potřebu-
je poradit. Za chvíli už Maďal vrtá díry do 
dlouhé tyče. Vypadá to jako glogladlo.

Pro vysvětlení Tatouchův vtip:
Kapitán lodi nabírá novou posádku. Už 

má kormidelníka, plavčika i navigátora, 
když přijde chlap, co říká, že je gloglista. Ale no tak, dívejte se přece kam to lejete!

Hra vhodná zejména pro pyromany a jednoruké
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Kapitán se stydí přiznat, že neví, co to je, 
tak ho vezme. Chlap si nechá na loď na-
ložit velkou kládu a několik beden nářa-
dí a pak je celý týden zalezlý v podpalubí 
a něco vyrábí. Po týdnu slavnostně prohlá-
sí, že je hotov, a odhalí kládu, která je skrz 
naskrz provrtaná ze všech stran.
„A co to je?“ ptají se zvědavě námořníci.
„Vyneste to na palubu,“ opáčí gloglista.
Celá posádka je nastoupená na palubě 

a všichni napjatě čekají, co se bude dít.
„No, a teď to hoďte do vody.“
Tak hodí kládu do vody a ozve se: „glo 

glo glo glo ...“

Dnes má přijet paní Borovková s Amálkou 
a Geem. Maďal a Mariánka s ní pak pojedou 
do Prahy. Očekáváme ji ve dvě hodiny.

Večer
Je asi půl šesté a Maďal lituje, že nejel vla-

kem. K večeři má být kuřecí maso, co měla 
paní Borovková přivézt. Vše ostatní je při-

praveno, čekáme s připravenými noži, až 
se ozve zvuk motoru. V půl sedmé koneč-
ně přijíždí a díky rychlé akci je večeře jen 
o půl hodiny později.

Pomalu se stmívá. Jako každý večer, 
i dnes se hraje vybíjená. Klaxon hraje bez 
brýlí a příliš mu to nejde.

5. den
Zulu, Ráchel a Prskavka došly ke křížku. 

Šimon vzbudil službu na nákup o hodinu 
dřív. Bohouška na přípravu snídaně pro 
změnu nevzbudil vůbec.

Tatouch: „Šímo, v kolik jsi budil nákupčíky?“
Šíma: „Já neumím hodiny.“

Po nástupu se v muldičkách hrálo chytá-
ní vlajkonošů (medvědi). Já jsem se se žlu-
tou vlajkou schovala u hranice hracího 
pole a narvala jsem spoustu mechu, kte-
rý jsem na sebe naházela a zastrkala si ho 
taky za pásek, abych nebyla tolik vidět. 
Všechno šlo dobře až do chvíle, kdy jsem si 

Při zakrytí pytlíku všichni u této fotky hádali, že Pupík rozdělává oheň třením dřev
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takto strčila do kapsy kus mraveniště. Pak 
mě to schovávání přestalo bavit a nechala 
jsem se chytit klaxonovým týmem. Honza 
byl polovinu hry schovaný na stromě.

K obědu byly vepřové řízky. Bylo jich 
hrozně moc, když počítám i ty bez náplně 
a s modrým kartonem uvnitř.

Odpoledne
Doděláváme Bible a kacnacy, Tatouch 

zkouší Kristiána z českých králů zahynu-
lých na bitevním poli. Vabuk na otázku, 
kdy začala druhá světová válka, odpoví-
dá: „Asi 1996.“

Vinyl se z neznámého důvodu ptá Kristi-
ána: „Nechceš mi něco udělat?“, načež ho 
Kristián ochotně začne mlátit pěstí.

Teď se všichni odešli koupat do Zubčické 
louže. Je hrozné vedro.

Večer
K večeři byl salát. Klaxon dostal od Ku-

leho za úkol starat se o oddílovou poklad-

nu. Teď sedí u něj v týpku na posteli, před 
sebou má rozložené peníze (dvě tisícikoru-
nové bankovky), a každého, kdo tam přijde, 
okřikuje: „Tady si nesedej, tady jsou prachy!“

Večer jsme ještě rozhodli, že zítra půjdem 
na výlet ke koupacímu rybníku poblíž ná-
draží Kaplice. (Podnět k tomu dala potřeba do-
provodit Kristiána na vlak do Prahy – měl něja-
ké šermířské vystoupení, kvůli kterému původ-

Oblíbená kratochvíle do horkého dne

Převrať želvu!
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ně plánoval jet na tábor o týden později. Nako-
nec jsme se shodli, že bude lepší, když jen odjede 
na víkend. Pozn. překladatele) Kule sice chví-
li plánoval v mapě cestu ke zvětšenině jed-
noho z krumlovských jezů, ale když jsme 
mu vysvětlili, že skutečný rybník je o kou-
sek dál, nic nebránilo dokončení plánu.

6. den
Po nástupu jsme vyrazili. Já s Hon-

zou a Pulci jsme šli po červené přes Ro-
jov. Rybník jsme našli po krátkém krose-
ní lesem, kde si Amálka namočila botu. 
Všichni už tam byli, nejdýl Věšák, kte-
rý šel napřed doprovodit Kristiána na 
vlak. U rybníka se hrál Bang a jedly chle-
by a taky proběhl souboj mezi Věšákem 
a Honzou. Ten druhý toho prvního po-
lil kýblem a ten první mu za to hodil po-
nožky do rybníka. Po cestě zpět jsme se 
ještě koupali ve skvělém bazénu v Dolní 
pláni, který objevili Rohlíci cestou k ryb-

níku. (Bazén je uprostřed vesnice, má čistou 
chlórovanou vodu a skluzavku. Prý je tam už 
asi 12 let – škoda, že jsme si ho nevšimli dřív. 
Pozn. překladatele)

K večeři bylo miláno, tentokrát s vysma-
ženou slaninou, protože to pohlídal Kule. 
Teď hrajou kluci na náměstíčku fotbal.

Po večerce
Když jsem šla z latríny, potkala jsem 

u studny vysokou postavu, o níž jsem si 
myslela, že to je Věšák. Když jsem pak po 
deseti vteřinách potkala u týpka skutečné-
ho Věšáka a řekla: „Aha, tak to jsi nebyl ty, 
kdo teď šel na latrínu,“ překvapilo mě, že 
Věšák téměř váhavým hlasem odpověděl: 
„Asi ne.“

7. den
Geo si dal na nástupu zkoušku mladé-

ho pyromana, ale okamžitě se proruknul, 

A marmeláda nebude?
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protože prý nevěděl, že to je už od zasek-
nutí sekery. Už několik dní je hrozné ved-
ro. Kule vytahuje třecí dřívka.

Po nástupu se chvíli četlo a pak se hrála 
vtipná hra. Tým měl za úkol svlíct ze sebe 
oblečení a pak si ho se zavázanýma očima 
co nejrychleji zase oblíct, každý svoje. Byla 
to náramná podívaná.

Nejvíc potíží měli s oblíkáním žlutí, 
kde Kšanda, Amálka a Mafi zjistili, že 
mají stejná trička (pruhovaná) a museli 
je rozlišovat po čuchu. Kupodivu se jim 
to velmi rychle podařilo. Pak začali Pu-
pek a Kšanda se slovy: „To je tvoje, to je 
tvoje“ rozdělovat zbylé oblečení. Většína 
končila u Vabuka, který se začal bránit, 
až když měl u sebe troje kalhoty a dvě 
trička. Tým nakonec skončil s časem 9 
minut a nebylo to ani tak kvůli tomu, že 
Pupek pečlivě ohmatal svoji pravou bo-
tu, prohlásil: „To je levá“ a divil se, že mu 
nejde nazout, ani kvůli tomu, že Kšan-
da nahmatal růžovou mikinu patřící Ma-
fi a téměř si ji oblíkl, než zjistil, že je něco 
špatně, ale hlavně kvůli tomu, že pak na 
zmíněnou mikinu narazila Amálka a se 
slovy: „Ta není moje!“ ji zahodila něko-
lik metrů za sebe. Celý tým pak mikinu 
usilovně hledal a když ji konečně někdo 

našel, začala Mafi strkat hlavu do rolá-
ku opačně (tak, že měla celý objem miki-
ny nad sebou). Ostatně nebyla jediná, už 
v týmu předtím zabloudil ve své mikině 
pro změnu Šíma. Snažil se procpat hlavu 
ven rukávem a kupodivu se mu povedlo 

Odpolední klid

Kule ochotně přiléval olej a přidával mýdlo
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dostat asi do poloviny, než zjistil, že se to 
stále zužuje, a radši se vrátil.

Nejvtipnější byl ovšem Klaxonův tým. 
Oliver hledal kalhoty a ostatní se mu sna-
žíli pomoct. Tonička s Klaxonem si chví-
li posílali zelenou mikinu a dohadovali se, 
jestli jsou to dlouhé kalhoty nebo kraťa-
sy. Když pak Oliver své krátké kalhoty ko-
nečně našel, začal si je oblíkat naruby. Už 
je měl skoro na sobě, když nahmatal obrá-
cené kapsy a se slovy: „Tak ty nejsou moje, 
ty jsou nějaký divný.“ kalhoty zahodil. Bě-
hem pár vteřin nahmatal zahozené kraťa-
sy Klaxon a se slovy: „Tady něco je!“ je ví-
tězoslavně zvedl nad hlavu. „Tak ty budou 
moje!“ zajásal Oliver a podruhé si je natáhl 
naruby, ohmatal a zklamaně zase sundal 
a zahodil. Vzhledem k tomu, že Oliver byl 
jediný, kdo neměl kalhoty na sobě, nebylo 
až tak překvapivé, že je někdo opět našel 
a podal majiteli. Když si je Oliver začal po-
třetí oblíkat naruby, brečelo už obecenstvo 

smíchy. Jemu se ovšem nečekaně povedlo 
je konečně obrátit správně a zajistit svému 
týmu předposlední místo.

Hlášky ze hry:
Kšanda: „Mafi nemá botu, hledejte botu!“
Vabuk: „Tady!“
Kšanda: „Ne, ta je moje. A mám ji na noze!“

Geo: „Podejte mi to triko, ať si ho můžu 
prohlídnout.“

Pupek: „Já svoje triko poslepu nepoznám, 
já jenom vím, že je z há-emka.“

Odpoledne
Stále je hrozné vedro. Nedá se nic dělat. Ta-

touch navrhuje vstávat dřív a spát přes den.

Večer
K večeři byly borůvkové knedlíky. Prs-

kavka a Oliver dostali za vůli si je ne-

Uteče Mafi Bohouškovi? (Kradení šátků)
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dat. Bylo to velmi napínavé. Zatímco Oli-
ver příliš neváhal a vůli porušil, Prskav-
ka nejdřív prohlašovala, že si je nedá, po-
tom vyměkla a nandala si je, ale nakonec 
vytrvala a knedlíky ze svého ešusu roz-
dala ostatním.

Oliver (chce komprimátový mix): „Kule, 
dej mi ten kompromitovaný mix!“

Už za tmy přijel Maďal. Přinesl na bato-
hu polystyrénové desky, ze kterých vyro-
bíme terčovnici.

Tatouch, který měl hlídku, popisoval, že 
trochu znejistěl, když se za týpky objevila 
silueta postavy s metrovými rameny.

8. den
Celý den bylo hrozné vedro. Přijel Horác.
Večer v týpku vymýšlíme vůle. Ráchel 

bude nosit křemeny.
Kule: „Viděl jsem v okolí spoustu takhle 

velkejch kamenů.“
Horác: „Sice je tady úplná tma, takže vů-

bec nevidím, co ukazuješ, ale věřím ti.“

Kule: „Takže 50 křemenů velkých jako 
panapr do večera?“

Maďal: „Není to moc? Já jsem měl 30 a by-
lo to dost těžký.“
- po chvíli -
Maďal: „No, je pravda, že měly být velký 

jako kotlík a hledal jsem je v noci.“

9. den
Honza vaří porridge. Služba tady už byla 

pro suroviny asi desetkrát, mám pocit, že 
snad nosí zvlášť každou rozinku.

Je hrozné vedro. Tonička má za vůli, že si 
nesmí sednout. O poledním klidu ale mů-
že odpočívat zavěšená na stromě nebo ve 
stoji na hlavě.

Po prodlouženém poledním klidu se hrá-
lo Riskuj.

Otázka z kategorie „tábor“: „Kolik litrů 
mléka máme letos na táboře?“

Vinyl: „A musíme říct číslo?“

Otázka „zdravověda“: „Jaký je rozdíl me-
zi čísly 112 a 155?“

Připravuje se sauna
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Maďal: „To je nějaký jednoduchý ne? 43“

Odpoledne
Připravuje se slavnostňák.
Do kulecího týpka přiběhl Vinyl: „Ku-

le, pošli Bohouška domů! Mě strašně štve 
a mluví sprostě.“

Kule: „To bysme jich mohli poslat domů 
spoustu.“

Horác: „Prosím tě, Kule, ale některý do-
mů neposílejte!“

Večer byl slavnostňák.

10. den
Maďal se shání po fazolích: „Barevné 

jsou u bílých nebo je tam segregace?“

K obědu byly skvělé fazole s rajčaty. Jen 
ty kusy rajčat byly opravdu velké (díky 
Amálce. A to se Maďalovi prý dokonce po-
dařilo ji přesvědčit, že půlka je moc).

11. den
Je hrozné vedro. (Zajímavé, jak se letoš-

ní počasí promítlo do zápisu. Schválně zkuste 
spočítat, kolik zmínek o vedru se tu vyskytu-
je. Osobně jsem čekal, že zápis z alespoň jedno-
ho dne bude obsahovat pouze tuto větu. Pozn. 
překladatele)

Večer
Týmy dostaly 6 šifer, z kterých jim mě-

lo vyjít, kam si mají dojít pro suroviny. Ač 

to ze začátku vypadalo docela beznadějně, 
výsledná jídla byla dobrá. Placky se špe-
kem, rýže s cibulkou, brambory s kukuři-
cí a světlé miláno (protože se Amálce vyli-
la půlka protlaku).

Zítra má být prý konečně chladněji. Kule 
už si preventivně oblíkl péřovku.

V noci se náhle změnilo počasí. Zača-
lo hrozně foukat, hřmít a trochu poprchá-
vat. V táboře zavládla panika, všichni za-
čali rychle kolíkovat týpka a shánět se po 
dveřích. Já jsem odmítla vylézt ze spacáku, 
protože jsem byla úplně mrtvá. (Zajímavé na 
tom bylo to, že se všichni vzbudili sami. Hlídka 
totiž prý spala. Asi to bylo tím, že se sice počasí 
změnilo, ale pořád bylo dost teplo a dusno. A je 
docela vtipný, jak po tom dlouhém vedru začali 
všichni šílet z několika kapek, přitom z toho deš-
tě nakonec nic nebylo. Pozn. překladatele)

12. den
Když jsem se ráno probudila, stála v týp-

ku lama Julia.
Amálka: „Maďale, kde je lama?“
Maďal: „U nás. Máme tam takovej chlív, 

že jsem ji tam ustájil.

Je konečně chladněji (asi 22°C), zataženo. 
Děti odmítají jít ven, že prý je „strašná zi-
ma a mokro.“A hlavně neztrať mapu!

Na nástěnce se postupně objevovaly kousky 
mapy Charmanova ostrova – a ne náhodou se 

podobaly místům v okolí tábora



Kronika14 ŠUP 52

Dopoledne se hrál turnaj v deskovkách. 
Odpoledne proběhlo (doslova) několik kol 

„člověče, nezlob se!“ na sportovce. Pak jsme 
hráli hru se zavázanýma očima, v jejímž 
průběhu zmizel Klaxon.

K večeři jsem se rozhodla uvařit knedlí-
ky, protože jich máme hodně. Jenom ne-
bylo jasné, co udělat k nim. Nakonec jsem 
zjistila, že jediné, čeho máme opravdu 
hodně, jsou svíčky, a tak uděláme svíčko-
vou. Všem chutnala a byly v ní i brusin-
ky (a taky zelí, brambory a česnek, pro-
tože na základ jsem použila zbytek polív-
ky z oběda).

13. den
Fouká.
Dopoledne bylo vyhrazeno pro vyrábění. 

Rohlíci s Maďalem vyrábí obrovské dřevě-
né šachy.

Chtěla jsem sehnat do Šupu ukázku 
předvčerejších šifer. Řekla jsem Vinylovi, 
že když mi je najde, dám mu bonbon. Po 
tom, co se zeptal, jestli to znamená celé ba-
lení bonbonů, mi došlo, že se šifer asi ne-
dočkám.

Komprimátový mix už je prý v Zubčicích 
vyprodán. Další na řadě bude asi Kofola.

Opoledne odešli na družinovky Rohlí-
ci a Sasanky. Těsně před tím se ještě stihl 
vrátit Klaxon. Byla mu nabídnuta účast na 
družinovce, ale odmítl.

Večer přijel Tatouch. První, co v táboře 
spatřil, byly chůdy, lama a štafle, což oko-
mentoval s úsměvem: „Koukám, že jste dě-
lali samé užitečné věci.“

Štafle vznikly tak, že Maďal chtěl mezi 
stromy přivázat hrazdu a zjistil, že potře-
buje štafle.

14. den
Po nástupu vyrazili na výlet i Pulci. Šel 

s námi taky Maďal a Tatouch, s nimi nás 
bylo 14. V plánu jsme měli tábořit u Malše 
v tábořišti Zlaté podkovy.

Nejdřív jsme se samozřejmě vykoupa-
li v bazénu v Dolní pláni. Potom jsem se 
s Tatouchem snažila natěžit rozkvetlou lí-
pu, ale nebylo jí mnoho. Nejlepší úlovek 
měl ovšem Šíma, který se u E55 najednou 
zanořil do pangejtu a vynořil se s pouzd-
rem na housle. Na zastávce na oběd si ně-

Kulecí umělecká fotka č. 1 (Jiřický rybník)
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kteří stihli namočit boty v bažině a Šíma 
tam dokonce utopil svůj celý krajíc chleba.

Když jsme večer přišli na tábořiště, zjisti-
li jsme, že už tam sedí dva trempové, jejichž 
auto bylo zaparkované na kopci. Řekli nám, 
že tady to je jejich, že za chvíli přijede hajnej 
a že máme jít tábořit někam jinam. Po chví-
li váhání Maďal přebrodil řeku a našel snad 
ještě hezčí tábořiště naproti.

Večer si Pulci kolem ohně vyprávěli vtipy.

15. den
Cestou zpět se nám skoro podařilo ztra-

tit Šímu, Nata a Prokopa, kteří šli vzadu 
a špatně odbočili. Zastavili se v nedaleké 
vesnici Chlum, kde Šíma z telefonu nějaké-
ho pána volal mámě. Ta to nebrala a tak jim 
pán začal popisovat, kudy mají jít k Malči-
cím (asi 15km). Měli to dokonce napsané 
na papírku – ještě, že je Maďal stihl najít 
dřív, než podle toho popisu vyrazili. Do tá-
bora jsme dorazili unavení a hladoví, ale 
spokojení.

Pupka pro změnu na přežití sebrala poli-
cie. Kaplická hlídka ho našla na E55 (ztra-
til mapu, tak šel po hlavní), naštěstí ve dne, 

a odvezla ho na strážnici. Tam ho krát-
ce vyslechli a zavolali Kulemu. (Prý to by-
lo docela veselý. Kule zvedl telefon a ozvalo se: 

„Dobrý den, policie České republiky. Jde o toho 
chlapce. Neděste se, je v pořádku. “ Pozn. pře-
kladatele) Když si zkontrolovali, že skuteč-

Kulecí umělecká fotka č. 2 (cesta do Pohoří na Šumavě)

Hranostajník vrbový
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17. den
Budíček. Maďal počítá.
Věšák: „Maďale, já jsem neslyšel čtyřku.“
Maďal: „Tu jsem říkal potichu. Spíš 

v duchu.“
Věšák: „Aha, já se lek, že počítáš po pr-

vočíslech.“

Kristián měl za úkol ukrást plastovou 
ohrádku kolem doubku uprostřed náměstí 
a povedlo se mu to o čtvrté hlídce.

Kristián chytil Amálku bolasem.
Amálka: „Hej! Já nejsem kůl.“
Kristián: „Nejsi cool no, jsi out.“

Odpoledne
Přijel Alfons s dětma. Hodnotily se vý-

robky. Šíma měl úžasnou sadu keramic-
kých postaviček, kterou jsme nazvali „zoo“ 
a Nat zase mini letadlovou loď, ze které 
ale Maďalovi upadlo letadlo. Ráchel měla 
pouze dva výrobky z keramiky, z nichž je-

ně plní zkoušku, odvezli ho zase tam, kde 
ho našli. Měl za úkol se jim příští den tele-
fonem nahlásit (že je v pořádku), ale službu 
už měl tou dobou někdo jiný, a tak musel 
Kule vyzvětlovat znovu. (Pupík totiž zavo-
lal z Kuleho mobilu a řekl něco ve smyslu: „To 
jsem já ze včerejška, hlásím, že jsem v pořádku.“ 
No a protože tam byla jiná služba, tak vůbec 
nevěděli, o čem to mluví, a tak zavolali zpátky 
na Kuleho telefon, který už Pupík vrátil majite-
li. A proto musel Kule vysvětlovat. Pozn. pře-
kladatele)

Bohoušek taky přežil.

16. den
K snídani bylo obrovské množství kru-

pičky. Maďal kreslí na plachtu šachovnici. 
K obědu byly řízky. Šíma tahá svůj ešus za 
sebou na provázku.

Odpoledne
Překvapilo mě, že si Prskavka čte Zlatý 

fond her. Prý už přečetla všechny ostat-
ní knihy. Hrajou se šachy. Kristián si dal 
zkoušku kradení. Když Maďal zjistí, že potřebuje štafle...

S Vinylem je to nahnutý
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den vyráběla levou rukou a druhý poslepu. 
Pak měla ještě bibli.

Věšák: „Tady vevnitř je ta bible nějaká 
upatlaná.“

Ráchel: „To je podpis.“
Věšák: „A vás ve škole neučili psát?“
Ráchel: „Ne. Já jsem z tý waldorfský ško-

ly, víš?“

Večer
K večeři byly porůvkové knedlíky.
Klaxon: „Proč je v kamnovci to mačkát-

ko na brambory? To si s ním mám jako na-
bírat vodu?“

18.den
Mafi, která měla třetí hlídku, nevzbudi-

la Kristiána na čtvrtou. Mafi za to má le-
tět do vody.

Kule: „Jojo, špatná hlídka bude po záslu-
ze odměněna.“

Kristián: „Jo Mafi, máš u mě bonbon.“

K snídani byly chleby s medomáslem. 
Nejdřív jich bylo málo a Kule se nám místo 

toho snažil naplnit žaludky kakaem. Pak 
konečně služba přimazala rohlíky.

Pískly se přídavky, kterých je málo.
Věšák: „Hej! Já tady stojím řádně ve fron-

tě a koukám, že mě tamhle předbíhají 
z kuchyně.“

Honza: „Já tady stojím řádně ve frontě 
a koukám, že to byla chyba.“

Dnes budou kuřata.

Večer
Proběhla holčičí sauna a kuřata už jsou 

skoro připravená.

19. den
Dopoledne
Maďal leze na strom a fotí tábor seshora. 

My ostatní máme za úkol dělat různé čin-
nosti na náměstíčku.

Odpoledne
Hrálo se IQ0. Odjel Alfons a Maďal. Ší-

ma přišel do kuchyně a položil na kamna 
víčko se zmuchlanými papírky. Když jsem 

O hraní šachů byl o (nejen) poledním klidu velký zájem
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se ho zeptala, co to dělá, nechápavě se na 
mě podíval a odpověděl: „Smažím zmuch-
lané papírky.“

Večer
Před večeří se hrál „moderátorský závod“. 

Dvojice, z nichž jeden je moderátor a dru-
hý mu přidržuje mikrofon, prolézají pře-
kážkovou dráhu. Nosič mikrofonu se ne-
smí s mikrofonem vzdálit na víc než 20 cm 
od úst moderátora. Dvojice se snaží pro-
jít trať za co nejkratší dobu, ale smí se po-
hybovat, jen když moderátor mluví. Za-
tím jsme si poslechli témata: „Receptář pri-
ma nápadů z táborové kuchyně“, „Události 
dnešního dne“ a „Kauza: Co se děje o hlíd-
kách“.

20. den
Dopoledne se hrály kolíky. Po poledním 

klidu začal závěrečňák. Týmy obíhaly po 
celkem čtrnácti stanovištích v okolí a na 
každém získaly část zprávy. Mezi divácky 
nejvíc zábavné (pro rádce) stanoviště pat-
řilo „Fůůůj.“ s kýblem zakopaným v zemi, 

do něhož musely děti šahat a lovit v něm 
malá dřívka, na kterých byla napsaná pís-
mena zprávy. V kýbli byly samozřejmě ne-
chutné věci (zbytky brkaše a boršče, které 
Kule obohatil uvařeným pudingem a čer-
venou barvou na textil). Potok byl naštěstí 
poblíž, přesto Kristián běhal po táboře se 
zasviněnou rukou a osahával ostatní.

Největší úspěch ovšem slavil SKOLEpad, 
malá černá krabička ze šifrovací hry Po 
Škole. Kdo přišel na klepeto, našel tam pou-

Mučení Honzy. Nesplnil kradení, zakopl o kolečko

A hurá na závěrečňák!
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ze flétnu, bibli, skolepad a instrukci, že mu 
má zahrát krátkou melodii. Když tóny za-
hrál správně, krabička ho odměnila zazpí-
váním Velrybářské výpravy. V bibli pak by-
ly na této písni napsaná písmenka zprávy.

Když týmy složily zprávu, vyšlo jim, že si 
mají sbalit věci na dva dny a odejít kamsi 
na louku nad Medvídkem. (Žlutým vyšlo 

„spalte si věci na dva dny.“)

Večer
Teď jsou všichni na závěrečňáku a já hlí-

dám tábor. Na sněmáku si opět začaly sta-
vět hníždo sršně. Právě jim tam jdu zatopit 
senem ze vsakovačky.

Když jsem uklízela lamu Juliettu do týp-
ka, něčeho se lekla a vypadly jí oči z důlků.

V táboře byl krásný klid, jen potom přišel 
Věšák, tak jsme před spaním zkoušeli, kdo 
umí hůř hrát na kytaru.

21. den
Dnes týmy prošly několik stanovišť (střel-

ba z luku, síť, šachy...) a nakonec proběhla 
velká „bitva o Francouzovu jeskyni“. V tá-

boře bylo rozmístěno 9 střapců a týmy je 
měly společnými silami ukořistit. Zvlášť 
o poslední střapec se svedl lítý boj, než se 
Bohouškovi podařilo ho vzít a utéct. (Když 
ho bral, shodil štafle, což mu zachránilo ži-
vot, protože Tatouch se svým hadrákem tre-
fil do nohy padajících štaflí.) (Přijela spousta 
HaPo, což v bitvě trochu vyrovnalo síly, ale zas 
tak moc nám to nepomohlo. Pozn. překladatele)

Teď byla svačina a je hrozné vedro.

Večer
Ze sněmáku byl kvůli sršňům opět udě-

lán „kabriolet“.

Hele, ono to bliká!

Úkol na Klepetu
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Přijela hroší rodina. Pak se na náměstíč-
ku házelo frisbee. (Měli jsme pět disků a ka-
ždý jiné barvy – bílý, modrý, červený, žluto-
zelený a luminescenční. Byla to docela pěkná 
podívaná. :) Pozn. překladatele) Byla to spíš 
taková zabíjená, protože se házelo i volej-
balovým míčem, který se pohyboval úpl-
ně jinak, než disky, takže se opravdu špat-
ně chytal.

Potom přijel Kotul a Maďal.

22. den
Bourací den.
Kristián dostal za vůli nedat si buchtolky 

a ještě k tomu je ostatním servírovat.
Všichni vynášejí věci z týpek. Kotul se 

rozhodl, že jde bourat saunu, tak jsem mu 
řekla, ať si vezme k ruce nějaké obejdy, co 
nic nedělají. Tak vešel do Rohlíčího týpka, 
ale bohužel nezvolil příliš rozhodný tón.

Kotul (nadšeně): „Kdo se mnou chce jít 
rozebrat saunu?“

Rohlíci něco odpoví.
Kotul (zklamaně): „Aha. Takže vy vůbec 

nechcete jít rozebírat saunu. Hmm.“
Načež vyšel ze stanu a šel saunu ukli-

dit sám.

Sršně už mají na sněmákové tyči (opět 
na plachtové) začátek hnízda. Začly ho 
stavět na jediném místě, které bylo plach-
tou zakryto, asi 1 metr nad zemí. Přemýš-
líme, co s tím.

Odpoledne
Sršně jsou opravdu mírumilovné, ne-

chaly se bez sebemenšího náznaku odpo-
ru i s hnízdem zabalit do plachty a sundat 
na zem. Co ale neřeší bojovností, zvlád-
nou vytrvalostí. Po dvou hodinách začly 
hnízdo stavět znova. Už nevíme, jak se 
jich zbavit.

Přijela Jana s kluky. Honzík si stěžuje, že 
mu Pepík nechce půjčit lopatku.

Honzík: „Mami, že ty lopatky máme do-
hromady?“

Jana: „Kolik jste jich dostali?“
Honzík: „Tři.“
Jana: „A kolik vás je?“
Honzík: „Tři.“
Jana: „No, tak jak to vychází?“
Honzík: „Ale já bych je stejně chtěl mít 

dohromady.“
Malou Johanku někdo popsal lihovkou – 

pravá, levá, vzadu, vpředu.

Kristián, Bohoušek, Klaxon a Pupík měli na zá-
věrečňáku vlastní trasu. Za úkol měli mimo ji-

né uvařit co nejrychleji vajíčka natvrdo. 
Zde je výsledek

Na táboře si potrpíme na luxus (kabriolet)
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Váháme, zda udělat slavnostňák na kle-
petu, nebo v tee-pee.

Večer
Kotul se znovu koukal na předpověď 

a zjistil, že se blíží déšť. Těsně před slav-
nostňákem (Tak akorát, aby už v týpku neby-
lo vidět na krok. Pozn překladatele) bylo tedy 
rozhodnuto, že se přesuneme do sněmáku.
„Přece neochudíme sršně o slavnostňák,“ 

prohlásil Maďal.

Nacpali jsme se tedy do týpka: asi 40 lidí 
plus asi deset sršní někde nahoře.

Když se rozplápolal oheň, přiletěly se na 
nás podívat a ta největší z nich s námi za-
hájila interakci: vletěla přemyslovi do ru-
kávu. Mírumilovnost těchto tvorů doklá-
dá fakt, že se nebohá sršeň nechala umlá-
tit, aniž by Věšáka bodla. Žihadlo nedo-
stal ani Tatouch, který si jednu sršeň smetl 
z vlasů a druhou ze stehna.

Slavnostňák byl obohacen „půlnočním 
překvapením“ (předvedením SKOLEpadu) 
a „sladkou slinou“ (třetina sušenky a asi 
šest sušených brusinek na každého – holt 
nás nebylo zrovna málo).

23. den
Zbourali jsme většinu týpek, kuchyň 

a stožár, uklidili, najedli se a vyrazili na 
vlak. Cestou jsme se ještě koupali v Dolní 

Šachy byly téměř permanentně obsazeny Věšákem a Stonožkou
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pláni a museli kvůli tomu pak docela spě-
chat na nádraží.
Ve vlaku jsem seděla v kupé s Kristiá-

nem, který vyprávěl, jak jel z tábora do Pra-
hy a přestupoval v Budějovicích: skoro celou 
dobu seděl po směru jízdy, pak si ale přese-
dl a když se podíval na směrovky jedné ze 
zastávek, lekl se, že Budějovice přejel, pro-
tože byly najednou na druhou stranu. Chtěl 
rychle vystoupit, ale naštěstí to nestihl.

Pak nám ještě vysvětloval, proč si v od-
měnách vybral brusinky a ne boby: „Bo-
by totiž využiju jen tak čtyřikrát do roka...“

O tom, kolikrát využije brusinky, když 
už jich má polovinu snědenou, se nezmínil.

Následně se nám skoro podařilo přesvěd-
čit Gea, že za 2. sv. války skutečně existo-
val „vtip zabiják“, kterým Angličané likvi-
dovali Němce (sketch z Monty Pythonů).

Pupek na Kšandu: „Chytnu tě za prst 
a budu ti ho kroutit na opačnou stranu, než 
se normálně kroutí.“

Zapsala 100nožka, přepsal Věšák

Sundat vlaječky, pokácet stožár a nashledanou na dalším táboře

Akrobatické výkony cestou na vlak
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9.–10. července 2015
Po obědě Rohlíci vyrazili na družinov-

ku. Když jsme šli v pohodě, tak najednou 
Věšák řekl, že si Bohoušek a Pupek zapo-
mněli něco v táboře. Hned jsme si mysleli, 
že je chtějí vzít na přežití. Kvůli tomu jsme 
nechtěli od nich odejít. Nakonec Věšák 
nás od nich odtrhl a šli jsme bez nich a že 
prej nás doženou. V Zubčicích chtěl Kris-
tián do obchodu, tak jsme tam chvilku zů-
stali a uviděli jsme Bohouše, jak ho vede 
Honza na přežití. Věšák nás chtěl hned, 
jak je zahlíd, natlačit do obchodu, ale ne-
podařilo se mu to. A díky tomu jsme si ta-
ky nakoupili.

Pak jsme šli dál. Při cestě jsme všichni 
hráli Star Wars dračák. Bylo to supr, pro-
tože vyprávěl Věšák a on to umí dobře vy-
právět. 

Tak jsme došli tam, kde jsme měli tábo-
řit a po chvíli přišly Sasanky, který zůsta-
ly s námi až do konce výpravy. Tam se Geo 
rozjel a vynalezl Geoviny. 

Příklady: „Svinstvo!“, „Jako soráč!“, „Z to-
ho by se jeden pohoršil.“, „Vinyl is ugly!“ 
No asi už si uděláte představu. 

Večer jsme hráli městečko Palermo. Byla 
to velká sranda, hlavně díky tomu, že tam 
byl úchyl, který mohl nějakou oběť znásilnit 
a oběť pak nemohla mluvit. Pak jsme šli spát.

Další den měl Kristián narozeniny. Vzbu-
dili ho kolem 4. hodiny a ukázali mu vý-
chod slunce. (Bylo zataženo, takže se žád-
ný pozorování východu slunce nekonalo. Pozn. 
red.) Řekl bych vám víc, kdybych nespal. 
Pak zase všichni šli spát. 

Odešli jsme docela pozdě, kolem 10. ho-
diny. Měli jsme namířeno na hrad Pořešín. 
Měli jsme do něho jít, ale oni tam vybírali 
vstupné, takže jsme tam nešli. Pokračova-
li jsme v cestě.

Věšák, X‘anda, Tonička, Raketka a Petra 
se zastavili u rybníka na oběd. Ostatní se 
mnou jsme je přešli. Pískali jsme SOS, ale 
oni to neslyšeli nebo nereagovali. Muse-
li jsme se zeptat lidí, kde jsou, abychom je 
našli. Pak jsme si tam dali oběd. 

Geo zahlídl divoký prasata a byl z to-
ho úplně vedle. Po obědě jsme pokračova-
li v cestě. Zastavili jsme se ve městě Kap-
lice u coop. Tam jsme si mohli nakoupit. 
Vraceli jsme se podobnou cestou, jako když 
jsme 1. den přijeli, ale vzali jsme kus lesem 
a šli jsme se vykoupat do bazénu. Pak jsme 
v klidu dorazili do tábora.

Břek

Táborová družinovka Rohlíků

Pupek těsně před opuštěním

Na rozdíl od Klaxíka si snad vzal ponožky
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Básně jsme bohužel dostali nepodepsané, 
ale jistě své výtvory poznáte.

Kule je velké pako, 

má modré džíny a velké sako! 

100nožka je hodně vážná 

a Petra zase nerozvážná! 

Věšák je moc vysoký, 

má hlavu až nad mraky! 

Honza na strom často leze, 

pak se do špitálu veze. 

Tatoucha máme všichni rádi, 

jsme s ním dobří kamarádi!

autor neznámý

Kule, Kule, Kulecí

zahraje si na bicí.

Pak foťákem bleskne, 

na Věšáka tleskne.

Maďal vezme kytaru:

„Písničku si zahraju.”

autor neznámý

Už přichází Tatouch, 

ukáže nám blatouch.

Přišla taky 100nožka,

chyběla jí stá ponožka.

Honza je rychlý jako blesk,

Maďal volá: „Mám další vynález.”

K Petře nevím, co říct, 

proto začnu rychle jíst.

Krákorá.

autor neznámý

Věšák má rád svůj ešák.

Když se zapíská krákorá, 

tak si zaběhá.

Tatouch blatouch.

Kule má rád telecí,

hlavně když je kulecí.

A taky má velký špeky,

žere doma jenom šneky.

Stonožka,

tý se ztratila ponožka.

autor neznámý

Básně – závěrečňák
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Ráchel
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Živé obrazy
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8. – 18. srpna 2015
Trasa: Caransebeş (nocleh za městem) - Var-

ciorova (mikrobusem) - Culmea Pleasu Ma-
re (modrá), pak nocleh - Tarcu (nocleh po cca 
6  km) - Lacul Iezer (bočním hřebenem) - riu 
Seş (nocleh) - Godeanu - lacul Scărişoara - var-
ful Patrina (nocleh pod ním) - Malý Retezat / 
Piatra Iorgovanului) - odb. ke cabaně Buta / sed-
lo (nocleh) - Custura (2457 mnm) - po hřebeni 
na východ a pak na severovýchod - nocleh nad 
sedlem - Tulişa - údolí do Baru (nocleh) - Baru

1. den
 Na Hlaváku jsme se někteří sešli sko-

ro třičtvrtě hodiny před odjezdem vlaku. 
Honza s Hypem proto, že jim takhle jel 
přípoj z Měchenic, já s Maďalem, protože 
jsme doběhli tramvaj, kterou jsme nechtě-
li jet (původně)... pak tam byl ještě Bobeš 
a Kotul, který byl prý doma tak nervózní, 
že už musel jít na nádraží. 

Najednou se zpoza rohu vynořil Kule se 
svým dvoumetrovým batohem a dvěma 
příručními zavazadly. 

100nožka: „Kule je tu takhle brzo, jo?“ 
Kotul: „To bude asi jen první várka, pro 

druhou se musí ještě vrátit.”
Když přišli ještě Tatouch, Petr, Mariján-

ka, Petra a Terka, rozhodli jsme se oběto-
vat chybějícího Kryšpína a vyrazili jsme 
obsadit kupé. Na nástupišti nastal mírný 
zmatek, protože jsme nemohli najít náš 
vagon. Když bylo 23:49, tedy jedna mi-
nuta do odjezdu vlaku, stále jsme nemě-
li ani vagon, ani Kryšpína. Pak se ukáza-
lo, že vagon ještě není přistaven. Z toho 
jsme usoudili, že nám asi neujede, a pře-
stali jsme zmatkovat. Vtom přišel Kry-
špín, takže Kulemu už nechyběla polo-
vina stanu, a když konečně připojili náš 
vůz, mohli jsme se uložit na noc. Instruk-
ce jsme dostali od vtipného slovenského 
vlakvedoucího. Zdůrazňoval nám zejmé-
na, ať se zamkneme. Když Maďal zjis-
til, že jedna část zámku chybí (řetěz ne-
bylo kam zaháknout), prohlásil průvod-
čí: „Aha, tak to ještě nedodali.” a pokra-
čoval dál.

Puťák Rumunsko

Hromada kamení s klackem znamená „tudy vede značka“
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2. den
Ráno jsme přestoupili v Budapešti–Ke-

leti na vlak do Rumunska. Kotul na ná-
draží rozdával „co sebral doma na zá-
honku”: dvě jablka a asi kilo rozmačka-
ných meruněk.

Ve vlaku je nepříjemný průvodčí, který 
zřejmě umí anglicky jen „Where is your 
ticket?”, protože když mu Maďal vysvět-
loval, že ho máme u Kuleho, nechtěl to 
pochopit. Pohraničníci byli příjemněj-
ší, ale odmítli mi orazítkovat pas. (Mož-
ná kvůli tomu, že jsem nevěděla, jak se 
řekne razítko.) Večer už bychom měli být 
v Caransebeş.

3. den
Včera jsme spali kousek za Caransebe-

şem vedle jakéhosi parku s nasvícenými 
sochami.

Ráno jsme spěchali na autobus. Když už 
jsme byli docela nervózní, zda ho stihne-
me, protože všichni domorodci nás na „au-
togara” posílali pořád dál a dál a hodně 

mávali rukama, konečně se nádraží obje-
vilo před námi. Začali jsme se cpát do mi-
nibusu směr Varciorova. Kule s Tatouchem 
se snažili rozpomenout na rumunská slo-
va a vysvětlit řidiči, kam jedeme a kolik 
nás je, načež řidič po pár minutách prohlá-
sil: „Já vám rozumím, já jsem Slovák.” Dal-
ší domluva už byla jednodušší. 

Uplácení oslíka hašlerkou

Po této troufalosti oslík usoudil, že je čas odejít
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jsme stoupali do poměrně strmého kopce, 
ozval se za námi zvuk motoru a projela ko-
lem nás čtyři terénní auta, přičemž z jed-
noho viselo tak pětileté dítě, div, že nevy-
padlo. Pak už jsme se jen ploužili dál a my-
sleli na večeři. Po nějaké době jsme narazili 
na pěkný potůček a utábořili se.

Zapsal Kryšp 

5. den
Zatim co se snažim napsat dnešní  zá-

pis, tak se na naše tábořiště žene stádo ovcí. 
Doufám, že sežerou tento notýsek.... No nic.

Dnešní ráno začalo zpomaleným vstává-
ním a postupem k obědnímu místu (kam 
jsme měli dojít včera). Cestou přes hřeben 
jsme potěšili stádo oslíků hašlerkou – až do 
chvíle, kdy si Hyp jednoho osedlal a stádo 
znechuceně odešlo. V Rumunsku všude 
přítomní „psíci” se vždy postarají o zába-
vu. První trhal mrtvou ovci, zatímco zby-
lé ovce se spokojeně koupaly v jezírku. Po-
druhé jsme na bačův pokyn udělali kon-
voj. Nakonec nás zvědavá smečka honác-
kých psů pronásledovala u oběda, nedbají-
ce utíkajícího stáda a povelů bačů. S teorií, 
že když nakrmíme nejsilnějšího, tak nás 
ochrání (nakrmit vlka, aby stádo zůstalo), 

V autobusu jsme byli jediní (ostatně ni-
kdo další už by se tam ani nevešel). Během 
jízdy jsme se chvilku bavili přemýšlením 
nad tím, co by mohla znamenat cedulka 
nalepená na dveřích hlásající „NU TRAN-
TITI USA”. Někteří byli téměř přesvědče-
ni, že to znamená „nepřepravujeme Ame-
ričany”. Pak Kule ve slovníku zjistil, že to 
je „neotvírejte dveře”.

Pár set metrů za vsí jsme se zastavili na 
krásné loučce s potokem, švestkami, ostru-
žinami a podivně hýkajícími kravami.

Při odchodu – Šepta: „Tady si někdo za-
pomněl konec salámu. Nebo možná začá-
tek.”

Večer jsme za krásného oranžového svět-
la zapadajícího slunce vařili na louce me-
zi mraveništi porostlými mateřídouškou. 
Ještě než se setmělo jsme z bukových větví 
rozdělali oheň a chvíli se hrálo na kytaru.

Zapsala 100nožka

4. den
Když se mi konečně podařilo otevřít oči, 

tak jsem zjistil, že Maďal, Stonožka a Kotul 
už vyrážejí. Nějak jsme se tedy sbalili a vy-
razili také. Brzy se do nás pustilo velmi ne-
příjemné stoupání, které se nás nepustilo 
až do oběda (o tom však později). Asi po 
pěti kilometrech nás došel Robin s Marti-
nem. Pět minut nato se k našemu velkému 
překvapení vynořil Kotul, že prý byl v říč-
ce, která byla asi pět (čeho, autor nenapsal) 
od cesty a nebyl tam úplně záměrně. Když 

Snad mu po té šlupce nebude špatně

Mariánčino počáteční nadšení 
z čokoládového müsli ke každé snídani 

po pár dnech poněkud opadlo 
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dal Maďal tomu s tím ostnatým obojkem 
papírek od salámu. 

Kam se člověk podívá, všude hory anebo 
ovce. Slunce do nás neúprosně pařilo, až 
jsme došli k řece, která meandrovala téměř 
po hřeběni. Maďal se hned ujal teorie pro-
razit kus hory (jen cca 200 metrů) a pustit 
ji opačným svahem. BTW tentokrát se ne-
ztratil jen Kotul, ale i Martin. Po šťastném 
shledání i vykoupání začlo pršet a my se 
vydali proti proudu do tábořiště.

Zapsal (asi Bobeš?)

100nožka: Večer ještě proběhlo krátké přátel-
ské setkání s bačou z nedaleké salaše. Přišel se 
na nás podívat: stoupl si pár metrů od stanů, 
opřel se o hůl a vyčkával. Trochu jsme se báli, že 
mu vadí, kde táboříme, a tak jsme se snažili  si 
s ním aspoň ze zdvořilosti popovídat. Po vyčer-
pání základních pozdravů, které většina z nás 
uměla z paměti, jsme vytahli Kulecí A3 papíry 
se slovníčkem. Konverzace dále probíha snaži-

vě, ale ne zrovna plynně. My jsme vždycky dvě 
minuty listovali v papírech a mezi „nemocnice“, 

„Kolik to stojí?“ a „Kde najdu náměstí?“ vybí-
rali relevantnější slovíčka. Když se povedlo ně-
co najít, vítězoslavně jsme to pronesli (napří-
klad: „oi“(= ovce) doprovázené ukázáním smě-
rem k bačově stádu) a bača odpověděl („da“). 
Následovala pauza a hledání dalšího vhodného 
slova, které by rozvedlo rozhovor dál... atd. Po 
asi 15 minutách, kdy nám došla slovíčka, bača 
správně usoudil, že konverzační možnosti jsou 
pro dnešek vyčerpány, rozloučil se a odešel.

6. den
Ve čtvrtek ráno jsme vstali už v šest 

(kromě Maďala a 100nožky, kteří letos 
vstávají zásadně ve čtyři (100n: Tak ve čty-
ři úplně ne, já spíš asi tak kolem šesté. Mož-
ná ne o moc dřív než ostatní. Ale protože 
jsme nevařili, balení nám netrvalo tři hodi-
ny, ale asi hodinu a půl, takže jsme se stihli 
jít ještě podívat na východ slunce atp.)). Pak 

Na bouřku se musí čekat s nadšením!
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jsme postupně vyrazili na vrchol Gode-
anu (2229 m. n. m.) podél řeky Leş. Když 
jsme se na vrcholu všichni setkali, po-
kračovali jsme k jezeru Scarişcoara, kde 
jsme obědvali. Honza si uvařil turistic-
kou instantní stravu, která měla chutnat 
jako „boloňské špagety”, ale byly prohlá-
šeny spíš pouze za „loňské”. 

Po obědě jsme utíkali před bouřkou a na-
konec jsme před ní opravdu utekli. (100n: 
Já, Maďal a Kotul jsme si u Scarişcoary posta-
vili tropiko a po 40 minutách čekání na déšť 
jsme ho suché sbalili. Bouřka se nám taky vyh-
la.) Zabydleli jsme se v pěkném sedle se 
studánkou. Uvařili jsme si večeři a déšť 
nás zahnal brzo spát.

Zapsal Hyp

7. den
Vstávali jsme jako vždycky hrozně br-

zo (cca 6). Ráno jsme zapomněli vzbudit 
Honzu se Šeptou, takže vstávali, když 
Kule odcházel. Celý den jsme šli po bandě 

hrochů (červená turistická značka) přes 
Malý Retezat. Na oběd nás stihla bouř-
ka, které jsme dlouhou dobu úspěšně utí-
kali, takže jsme si postavili improvizo-
vané úkryty v kamenech z tropik od sta-
nů. Zdrželi jsme se tam tak přes hodin-
ku a chvíli poté, co přestalo pršet, jsme se 
už pekli v kleči. Když jsme slezli níž, hle-
dali jsme vodu podle popisu Čechů, kte-
rý jsme potkali včera. Honza ji dokonce 
i slyšel, ale žádnou jsme nenašli. Táboři-
li jsme před šestou, ale vodu jsme měli tak 
20 minut z kopce. Na večeři se k nám při-
dalo pár psů, naštěstí většina z nich byla 
neškodná.

Zapsala Mariánka

8. den
Následující den bylo v plánu ujít cca po-

lovinu zbývající cesty k Baru (odkud nám 
měl jet vlak), tedy asi 15 km. Jelikož ale 
plán zahrnoval výstup na Custuru, nejvyš-
ší horu na naší trase, bylo zřejmé, že dnešní 
den bude obtížnější. 

Po obvyklém brzkém vstávání jsme se 
vydali směrem k vrcholu. Výstup jsme 
zvládli relativně rychle, jen závěr byl mír-
ně komplikován mlhou a vlhkými kluz-
kými kameny. Po rozdání vrcholovýh 
prémií a vyčkání na opozdilce jsme vy-
razili dál. To jsme ještě netušili, že to nej-
horší zdaleko neskončilo. „Cesta“ dál ved-
la přes pole kamenů a její projití tedy by-
lo horolezeckým výkonem. V jednom 
travnatém sedle jsme se naobědvali, ja-Začíná hra na těžítka – tohle bude pro Kuleho

Zatímco my se teprve kulíme ze spacáků, 
100nožka s Maďalem dobalují a vyráží
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ko předchozí den v tu chvíli začalo pršet. 
V následném parnu se pak Kotulovi ko-
nečně podařilo usušit tropiko, které kvů-
li dešti postavil.

Cesta pokračovala přes další kamenná 
pole, která navíc při další vlně deště zvlhla 
a začala celkem dost klouzat. O něco dál se 
pak pole sutě začala mísit s klečí, která by-
la neméně zarytým nepřítelem. Nakonec 
se nám hlemýždím tempem podařilo do-
stat na cestu (poblíž pár lidí spatřilo med-
věda, který ale ihned zalezl za obzor). Po 
této cestě jsme pak již rychleji pokračovali 
směrem do sedla. 

Po nějaké době se Maďalovi podařilo na-
jít vodu, a tak jsme se utábořili na nedaleké 
mýtině. Po dlouhé době bez dříví na pod-
pal jsme opět rozdělali oheň. Chvíli se hrá-
lo na kytaru a zpívalo, než se všichni ode-
brali ke spánku.

Zapsal Shepta

9. den
Nedělní ráno bylo slunné. Vstávali jsme 

v obvyklém čase – mezi 6 a 7 hodinou – dle 
povahy. Maďal opět stopoval medvěda, 
tentokrát u pramínku. Z nocoviště jsme 
odcházeli před devátou hodinou. Z počát-
ku mírně z kopce, pak cesta vytrvale zvol-
na stoupala k rozcestí pod vrcholem Tulişa. 
Minuli jsme místo označené jako tábořiš-
tě – byl tam patřičný nepořádek. U rozces-
tí pod Tulişou jsme se pokochali betono-
vým křížem s mnoha dedikačními? deli-
kátními? (nejde přečíst) nápisy, z nichž je-
diný byl zřejmý. Nihil sine deo (= nic bez 
boha). Z ostatních bylo pouze jasné, že ka-
ždá z novopečených politických stran se tu 
ráda připomněla. 

Po dalším stoupání a krátké pauze u pa-
mátníku jsme začali klesat po hřebínku od 
vrcholu Baru směrem k městu Baru Ma-
re. Cestu zpěstřoval sběr brusinek, kroce-
ní koní (Maďal, Stonožka & comp.) a čas-

Většina zvolila postup „obejít“, Honza se ale psů nebojí a volí „skrz“
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ný oběd. Kule ho vyhlásil v poledne s ohle-
dem na zkušenosti posledních dní, kdy ko-
lem 13. hodiny začala bouřka. Náhlý déšť 
nás v obvyklý čas zastihl i tentokrát, ale již 
nasycené posledními poklady za skrom-
ných zásob. 

Další cesta nás vedla stále jen dolů. Po 
pauze, jíž řada z nás využila ke sbírá-
ní brusinek „na kompot“, jsme vytrvale 
klesali do roviny. Bohužel jsme odboči-
li předčasně z hřebenové cesty a sešli do 
dlouhého údolí... V něm jsme však našli 
pitné pramínky, vlídný kout k poslední-
mu táboření, příležitost k večerní koupe-
li. Do tmy ještě probíhaly gastronomické 
pokusy o nejlepší úpravu nasbíraných les-
ních plodin (Hyp, Maďal a další). Do sta-
nů nás kromě tmy, vidiny ranního vstá-
vání v 6 hodin a cesty na nádraží do Ba-
ru Mare, zahnala také bouřka. Monotón-
ní pleskání deště do tropik stanů ukončilo 
poslední putovní den.

Zapsal Petr

Robin kouká na oblohu: „Zdá se, že to nejhor-
ší už je před námi.“

Šepta: „Tady si někdo zapomněl konec salámu. 
Nebo možná začátek.“

Konečně máme Custuru za sebou
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21.–30. srpna 2015
Trasa: Poprad - Murán. Huta (bus) - Mu-

ráň hrad (nocleh) - Studňa - Nižná Klaková 
(nocleh) - Stožky - prm. Rimavy - chata Ma-
lé Stožky (nocleh) - Klátna - Studňa - Velká 
Lúka - chata Janka (nocleh) - Kyprov - Priehyb-
ka - směr Čuntava (nocleh) - Před Čuntavou - 
sedlo Besník - Telgárt - Gregová - Pod Košia-
riskom - Smrečinské sedlo - Smrečiny (nocleh) - 
Martalúzka - Králova Hola - Andrejcová (noc-
leh) - Budnárka - Predná hola - Doščianka (noc-
leh) - Před Solankou - Biely potok - Hlboký po-
tok - Važec (vlak)

1. den
Na hlaváku byl sraz v 21:44. Já jsem při-

šel trochu pozdě, ale nebyl jsem posled-
ní. Už tam byl Kule, Věšák, Bohouš, Pu-
pek, Kristián, Klaxík, Tonka, Vinyl a Hon-
za a po mně přišla Petra a Tatouch, takže 
jsme byli všichni. Jeli jsme lůžkovým vla-
kem (dobrý). Já jsem byl v kupé s Bohouš-
kem, Klaxem, Kristiánem, Pupkem a Viny-

lem. Smůla byla, že nám nefungovala kli-
matizace, takže než se vyvětralo (vedro 
a ňákej puch), tak to trochu trvalo. Když 
jsme vyjeli, tak jsme si povídali a to nám 
vydrželo asi do 1h. Pak jsme všichni usnuli.

Mně se spalo dobře, probudil jsem se asi 
v 6h. Bohoušek byl už vzhůru a zjistil, že 
už nás měli vzbudit a že jsme měli už vy-
stoupit. Moc jsme to neřešili, protože jsme 
mysleli, že máme zpoždění. Já jsem šel na 
záchod a cestou zpátky jsem nemohl zjis-
tit, které je naše kupé. Pak jsem zase chví-
li spal, takže nevím, co se dělo. Když jsem 
se probudil, svítilo už slunce a byla doce-
la zima. Pak přišel Věšák a řek, že mu má-
me dát prostěradla, složit deku a odnést. 
Tak jsme si balili a už jsme byli v Popradě. 
Když jsme vystoupili, šli jsme na autobuso-
vé nádraží, abychom zjistili, že autobus je-
de za 3 hodiny. To byla nuda.

Když autobus přijel, nastoupili jsme a je-
li do Muráňské Huty. Po silnici se nešlo si-
ce dobře, ale aspoň jsme šli. Došli jsme na 

Rohličí puťák – Slovensko, Muráňská planina

Chata Pod Zámkom. Optimisté spali venku, pesimisté si raději užívali betonovou podlahu verandy
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křížovatku a šli jsme asi 3km (a trvalo to 
dost dlouho). (Šli jsme po žluté úbočím kop-
ce a značka se místy ztrácela – proto tak dlouhý 
výstup. Pozn. red.) U jeskyně jsme se ochla-
dili a asi o 100m dál jsme se naobědvali. 
Kousek dál jsme došli k chatě Zámok pod 
Muránským hradem. Tam jsme si vylezli, 
prohlédli a zase slezli. Dole u chaty jsme 
hráli Bang! A Kule zapálil oheň. Byla ve-
čeře a Honza hrál na kytaru. A šlo se spát.

X‘anda

2. den
Ráno: Vstáváme nechutně brzo, asi v 7. 

Pojídáme ohřátou kaši ze včerejška, ten, 
kdo si vezme, si bude moct vybírat závin. 
Jíme záviny a vaříme čaj.

Odcházíme a vidíme stahující se mrač-
na. Kule říká, že má v 11 začít pršet. Někdo 
Honzovi (který spal dlouho) řekl, ať jde za 
námi po červené. Po dvou stech metrech 
zjišťujeme, že to je modrá, a nikdo se nechce 
vracet, takže na Honzu čekáme asi po 1km 
u rozcestí. Potom, co se scházíme, vychází-
me kamenitou cestou hrozně do kopce.

Oběd: Oproti včerejšku je příprava oběda 
celkem rychlá. U pramene nabíráme vodu. 
Zatímco hrajeme Bang!, Kule, Věšák, Pet-
ra a Tatouch vyráží k Ľadové jeskyni. Když 
dohrajeme, jdeme se podívat taky. U jesky-
ně někdo hrozně ječí, nejspíš Vinyl. S Ku-
lem se hádáme o krasových jevech.

Cesta: Jakmile si všichni nandají batohy, 
vykříkuje X‘anda „Kakao“. Nejkomičtější je 
pohled na Kuleho, kterého chce Věšák nato-
čit. Nakonec to nestíhá. Po drsném krpálu 

se hraje těžítko: např. železné šrouby. Po vy-
hlídce, kde diskutujeme o tom, jak je co vy-
soké atd. jdeme cca 0,5km k louce, kde spí-
me. Tam potkáváme stádo koní a chatku.

Večer: K večeři je miláno. Ty koně pořád 
hrozně zvoněj a ještě k tomu otravujou 
cvrčci. (Pár lidí se taky rozhodlo splnit Petři-
nu výzvu spočívající ve snědení kobylky. Než 
se jim jí povedlo připravit ke smažení, několi-
krát jim uskočila.  Nejsem si jistý, jestli to ne-
bylo spíš týrání kobylky, než výzva. Pozn. red.)

Klax

3. den
Někteří měli ráno namířeno na vyhlídku 

jen kousek od našeho místa přespání, kde 
chtěli sledovat východ slunce. Bohužel se 
to neuskutečnilo, neboť bylo zataženo. Dá-
le jsme si dali porič, někteří (ti, kteří nema-
jí rádi cukr), si dali jen vločky s eligem (dal-
ší výzva pozn. red.). Pak už jsme si jen sbali-
li batohy a vyrazili po žluté dolů do údo-
lí. Klesli jsme něco přes 300m. Pak se po-
kračovalo údolím, pak zase do kopce a na 
louce, kde jsme měli i bydlet, jsme si da-Těšíme se na snídani (po východu slunce)

„Věšáku, půjč nám frisbee!“
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nedalekého houští. Odešli jsme o čtvrt ho-
diny pozdějš. Asi po kilometru jsme zasta-
vili u úzkokolejkového vagónu. Já, X‘anda, 
Bohouš, Kristián a Věšák jsme hráli dra-
čák. Dál jsme potkali několik náklaďáků 
se dřevem, které jely hrozně rychle. Bo-
houšek se zeptal, jak se takoví lidé nazý-
vají slušně. Věšák odpověděl: „Idioti!“ Dál 
se nic nedělo, až před obědem jsme šli do 
hrozného kopce. 

li oběd. Během oběda se vrátili Kule a Ta-
touch z průzkumu okolí a sdělili nám, že 
se tu spát nebude (nebyla tam voda).

Tak jsme se po obědě vydali na výlet už 
bez batohů, přesto ne všichni dobrovolně. 
Vyrazili jsme do sedla Burda a pak někte-
ří z nás k prameni Rimavy. (Věšákovská 
hláška: „budeme vyklesávat do kopce!“). 
(Výstup stál za to! Pěkný výhled, nedávno no-
vé odpočívadlo a zrekonstruovaný pramen. Do-
plnili jsme zásoby vody a cestou zpět pouštěli 
z kopce malá kolečka odřezaná z klád. Závody 
jak se patří! Pozn. red.) Když se zase všich-
ni sešli u batohů, vyrazili jsme zpět k prv-
nímu místu, kde se dal dělat oheň. K večeři 
měly být knedlíky, ale byly to slizké kusy-
žvance. Večír se ještě zpívaly písničky a su-
šily ručníky, neboť se museli všichni před 
večeří umýt.

Bohoušek

4. den
Ráno jsme chtěli odejít dřív, než normál-

ně, ale Kristián hodil Věšákovi frisbee do 

Zaujalo nás, jak svalnaté mají muráňští koně nohy – pak jsme se ale šli umýt k jejich napajedlu 
a přestali jsme se divit

Petra přemýšlí, jestli za to ten 
východ slunce stál
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Konečně jsme došli do Studni, kde byl 
oběd. Na oběd všichni (co ještě nehráli) za-
čali hrát kakao. Spikli jsme se na Kuleho.

Šli jsme dál, pak jsme si ještě jednou za-
klikovali. Za celej den jsem udělal 270 kli-
ků. Pak jsme potkali chlápka, který nata-
hoval anténu, aby mohl rádiem za 40 tisíc 
mluvit s Čechem. Konečně jsme dorazili 
tam, kam jsme chtěli – chata Janka.

(Byl to opravdu náročný den. Ušli jsme do-
hromady asi 28 kilometrů a k tomu hodně kli-
kovali. Takže večer byli všichni docela mrt-
ví. I přesto se ale u ohně strhla debata o růz-
ných fyzikálních jevech, jako je třeba Dopple-
rův efekt. Pozn. red.)

Vinyl

5. den
Ráno jsme k snídani měli porridge, po-

té nám Věšák rozdával šifry a mě poví-
dá: „Něco jsi zapomněl, udělej si 20 dře-
pů a ukážu ti to.“ Udělal jsem jich 15 a řekl 
jsem, že když mi to nedá, tak řeknu kakao, 
načež Věšák vyndal hrneček, který roz-
hodně nebyl můj, protože hrneček nemám.

Když jsme kus ušli, tak byla šifrovací pře-
stávka, ze které chtěl Kule dřív odejít a Vi-
nyl ho chtěl zpomalit kakaem, ale slyše-
li ho všichni kromě Kuleho. Načež Pupek 
prohlásil: „Kule podvádí kakao“. Tak jsme 
si zase všichni zaklikovali. Od zastávky 
jsme vyšli strašnej kopec, ale nahoře rost-
la hromada borůvek na keřících vysokých 
cca 1m, takže to za to stálo.
Všichni jsme začli sbírat borůvky. Kus za 

ostatními jsem se zdržel sbíráním. Kousek 
dál po cestě byly přes cestu napadané stro-
my, tam jsem se potkal s Tonkou. Jak jsme 
tak lezli přes kmeny, sem a tam jsme za-
hlédli Tatoucha či Petru, až jsme narazili 
na cestičku a šli po ní. Po chvíli jsme na-
šli na cestě srnčí bobky, tak nám došlo, že 
asi jdeme špatně. O kus níž jsme zahlédli 
větší cestu, tak jsme na ní sešli. Tam jsme 
složili batohy, z kamenů postavili šipku, 
kam jsme šli, a koukli se po cestě, jestli tam 
ostatní nečekají, a vrátili se. Když Tonka 
vytáhla mobil, tak jí zrovna volal Kule a ře-
kl nám, ať jdeme po žlutý (na který jsme 
byli my) na modrou (na který byli ostatní). 

Pohled na Královu hoľu. Nahoře budeme za dva dny
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Cestou jsme šli bahnem a Tonce nateklo do 
boty, jinak už se nic nedělo.

Když jsme se potkali s ostatními, tak jsme 
si dali oběd a šli jsme dál. Utábořili jsme se 
někde před Čuntavou u menší chaty. K ve-
čeři byla brkaše.

Kristián

6. den
Ráno jsem se náhodou vzbudil v pět, 

přesně v době, kdy Petra budila zájemce na 
východ Slunce – tak jsem se k nim přidal. 
Kule nás protáhl mokrou trávou na kopec, 

kde kvůli stromům nebylo nic moc vidět. 
Jak jsme tak čekali na ten východ, tak jsme 
se postupně přesunuli kus stranou, kde už 
stromy nebyly. Když slunce konečně vy-
šlo (asi po půl hodině), byl to pohled váž-
ně pěkný. Slunce bylo za mraky, a jak se 
postupně skrz ně propracovávalo, měnilo 
různé odstíny červené a oranžové.

Když jsme se vrátili zpět, někdo šel dělat 
oheň a placky ze zbytků brkaše, ale já a dal-
ší jsme si šli zas lehnout. Kolem deváté jsme 
zas vstali a dali si krupičku s malinami.

Všichni sbaleni, vyrazili jsme přes Čunta-
vu na Telgárt. Cestou jsme se stavili u pra-
mene Hronu a Bohoušek, který si svoji vo-
du vylil u Čuntavy v domnění, že je tam 
studánka, si konečně mohl vodu doplnit.
V Telgártu jsme dokoupili jídlo a během 

oběda čekali na vlak do Vernáru. Kule to-
tiž plánoval popojetím si zkrátit cestu. Po 
obědě vyrazila skupinka Rohlíků přikou-
pit ještě pár zásob a dost dlouho jim to tr-
valo. Asi se jim nedařilo rozměnit tu stoeu-
rovku. Málem nestihli vlak. Nakonec dora-
zili včas, ale to se stejně ukázalo bezpřed-
mětným, protože vlak, co jsme na něj če-

Pramen Hronu

Vlaková smyčka u Telgártu – to jsme se ještě těšili, že ji vyzkoušíme
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kali, ve Vernáru nestavěl. Nepomohlo ani 
Kuleho ukecávání průvodčí. Takže jsme 
nenastoupili a jen sledovali, jak vlak mi-
zí v tunelu, abychom ho mohli o dvě a půl 
minuty později vidět znovu, jak jede po vi-
aduktu a opouští telgártskou smyčku.

Po upozornění jedné místní paní, že se 
přemnožili vlci a už sežrali 20 lidí, 30 ov-
cí a 50 krav (já to neslyšel, ale Bohoušek to 
říkal), jsme zahájili pěší výstup do Smre-
činského sedla. Vedl nás Honza podle své 
GPS. X‘anda byl trochu nešťastný z toho, že 
jsem pokaždé objevil těžítko, co mi dal na 
batoh, a zbavil se ho (postupně mi připnul 
matku, železný plátek a šroub). Na křižo-
vatce jsme potkali skupinku Slováků, kte-
ří se divili, proč jdeme z Telgártu tak divně, 
a smáli se nám, že do sedla dojdeme do ve-
čera jedině v případě, že nám nějaký med-
věd dodá turbo.

O křižovatku dál Kule nějaký to turbo 
skutečně chytil, protože odmítl čekat a ode-
šel s pár lidmi po silnici napřed. My ostatní 
jsme to však vzali zkratkou – bylo to dál, ale 
o to horší cesta. No, delší to sice nebylo, taky 
to bylo příjemně po vrstevnici, ale po chvíli 

přešla cesta do polomu a museli jsme hodně 
kličkovat a přelézat stromy. A byly tam ma-
liny, takže nakonec to asi stálo za to. Další 
cestou se toho moc nedělo, jen X‘anda dostal 
na jedné pauze chuť na kakao.

Na Smrečinské sedlo jsme dorazili kolem 
západu slunce a následně jsme se rozvali-
li u blízké chatky. Na noc jsme si udělali le-
žení na verandě chatky. Kule a spol. si tam 
rozložili matrace, co našli pod střechou. 
Na koho nevyzbylo místo nebo se nechtěl 
tlačit na matraci, ten si ustlal přímo na pr-
kenné podlaze (naštěstí se ohleduplně půj-
čovaly karimatky). Taky bylo potřeba vy-
řešit závětří – posloužilo pončo, lavičky či 
špalky. Před večeří jsme si dali tři kakaa 
a pak jsme se vrhli na borůvkové knedlíky 

– jen se nad nimi zaprášilo. Pak už jen hrál 
Honza na kytaru a šlo se spát.

Věšák

7. den
Ráno se všichni přežrali snídaně, která se 

skládala z ¼ vánočky, ½ závinu, kusu ma-
kové buchty a dvou malých buchtiček. Pak 
si všichni sbalili batohy a doplnili prázdné 

Rok od roku se naštěstí krpál k vysílači na Kráľově Hoľe zmenšuje
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lahve. Když jsme vyrazili, hned jsme se za-
stavili u krásného výhledu na Vysoké Tatry.

Zabočili jsme na úzkou cestičku mezi bo-
růvkami, která směřovala na Kráľovu Hoľu. 
Ta byla náš nejbližší cíl. Cestou jsme si udě-
lali jednu přestávku u hezké skály, na které 
sakramentsky fučelo a Honza se na ní sko-
ro zabil. Když jsme se vyškrábali na Hoľu, 
foukalo tak, že se člověk mohl o vanoucí ví-
tr opřít, což všechny bavilo, dokud nepro-
foukli. Chtěli jsme se naobědvat, ale na mís-
tě, na kterém nefouká, a tak nakonec Ta-
touch nějaké závětří našel. Když jsme se na-
jedli slovenského chlebu a nechutného sa-
lámu, šli jsme na blízkou skalku, ze které 
jsme 1,5h čekali na vzlet rogal, která měla 
vzlétnout, ale vzlétla, až když jsme odchá-
zeli. Naštěstí ale rogala měla alespoň stejný 
směr cesty, jako my, a tak jsme měli docela 
slušný výhled. 

Po pohoří jsme šli až k Orlové, kde jsme 
začli sestupovat dolů. Po chvíli jsme se za-
stavili u brusinek a borůvek, kterými jsme 
si začali plnit flašky. Při sbírání se X‘ando-
vi a Kristiánovi povedlo Věšákovi do bato-
hu nacpat 61 kamenů, přičemž toho největ-
šího si Věšák nevšiml. Urazili jsme dalších 
pár kilometrů, při kterých nám celou dobu 
svítilo do očí, a většina z nás si spálila nosy.

Když jsme dorazili k útulně Andrejco-
vé, namáčkli jsme se do patýrka pro 8 lidí 
a nás bylo 12. (Útulna je nově zrekonstruova-

ná, dokonce je tam po celou dobu správce, kte-
rý prodává i nějaké občerstvení. Ale je tam te-
da pěknej Václavák. Pozn. red.) K večeři byl 
kuskus s citronovým tuňákem (nic moc). 
Po večeři nám Tatouch dočetl první část 
Války s mloky. Po čtení si šli skoro všichni 
lehnout, protože byli unavení.

Pupík

8. den
Ráno po tom, co jsem se vzbudila, jsem 

zjistila, že se mi opět rozepl spacák. Klu-
kům se mezitím podařilo vyházet spous-
tu věcí z okna. Po nějaké době se většina 
věcí naházela nazpět, tak jsme se sbalili 
a šli snídat. Asi v 9:00 tam přišla prapo-
divná skupina asi padesáti lidí. Tak jsme 
radši šli.

Zastavili jsme se na Panské hoľe. Někte-
ří si šli házet s frisbee, včetně X‘andy, kterej 
znenadání začal křičet na ostatní, že si za-
píchl klacek do nohy. Nejdřív jsem si mys-
lela, že si dělá srandu, ale když ostatní začli 
volat Tatoucha, tak jsem se šla podívat taky. 
Vypadalo to dost hrozně, ale Tatouch mu to 
zalepil, tak jsme šli dál.

K večeru jsme se utábořili na nějaké lou-
ce. Vinyl a pár dalších se rozhodli, že budou 
spát v bivaku. Poté, co jim Tatouch ozná-
mil, že je tu medvěd, si to Vinyl hodně rych-
le rozmyslel.

Tonka

Proč my ještě pořád chodíme pěšky?



Kronika43 ŠUP 52



Kronika44 ŠUP 52

Bohoušek (leze v polomu na kládu): „Kdo 
mi to držíte ten batoh?!“
Kristián: „Hm, větev...“

Věšák má vedle postele natažené pončo ja-
ko závětří.
Někdo: „Proč tam má to pončo?“
Bohoušek: „Aby mu tam nekoukal medvěd.“

Kuleho slovenský kvíz, řeší se slovo štrajk.
Kristián: „To je, když se hraje bowling.“
Věšák: „Ne, to je strike!“

Slovenský kvíz
Zde jsou slova z Kuleho slovenského kvízu, 
společně s nejvtipnějšími odpověďmi. Na 
skutečný význam musíte přijít sami.

štrajk – to je, když se hraje bowling
pečeň – buřt
riad – rijed
žrieba – něco mezi rybou a žábou
kaleráb – kebab; politik; někdo, kdo rád kalí
klinčeky – lívance, zvonečky
murár – Slovák, obývající Muráňskou planinu
bravčové – pravicový politik
ťava – čivava
tovar – to je, když se dají dva polotovary 
   dohromady
špongia – špagety, špunt
slíže – slimáci
hoci – mloci
kurenári – pradleny, instalatéři

9. den
Ráno jsme měli k snídani krupičku, pak 

jsme vyrazili na vlak. Cestou nám Kule dal 
slovenský kvíz (Kule řekl slovenské slovo 
a my měli uhodnout, co znamená). Dál se 
ukázalo, že nevíme jistě, jestli vlak, kterým 
jsme chtěli jet, staví ve Važci, kam jsme šli. 
Měli jsme ale štěstí, protože nám zastavil. 
V Liptovském Mikuláši jsme přesedli na 
rychlík a jeli do Prahy.

(Cestou na vlak jsme ještě poobědvali a svlaži-
li se v Čierném Váhu. Pak jsme se rozhodli nejít 
podle Váhu po silnici, ale uhli jsme do lesa a ces-
tou obdivovali nový rozhlednovitý posed. Před 
Važcem se nás snažili do stáda sehnat dva akč-
ní ovčáčtí psi, ale naštěstí si na nic víc netrouf-
li a my zdárně prošli. Ve Važci jsme si ještě dali 
koupel pod jezíkem na Bielém Váhu a pak už se 
odebrali na nádraží. V Mikuláši podlehla větši-
na nákupní horečce. Nevím, kdy šli Rohlíci spát, 
ale ještě v Žilině, hodinu po odjezdu z Mikuláše, 
se z jejich kupé ozýval randál. Pozn. red.)

Do Prahy jedeme zpátky,

volno končí, končí svátky.

A o prázdninovém čase

napíšu já za rok zase!!

Honza

Puťákové hlášky
Vinyl: „Mohli by dělat protézu hlavy.“
Honza: „Tobě určitě!“

Vinyl: „Co na mě koukáš jak bába z koksu?“

Věšák: „V tý mapě se špatně orientuje, ty 
čtverečky jsou každý jiný.“
Klaxon: „To jo, každý má jiný obrázek.“

Všichni už jí u ohně záviny a Honza ještě 
pořád nevstává.
Petra: „Tak mu ten poslední závin někam 
schováme. A pak s ním budeme hrát hru 
přihořívá – hoří.“
Bohoušek: „Tak jo, schováme ho do ohně 
a budeme říkat jenom: ‚hoří!‘“ Koukáme na Važec, odkud jedeme domů
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9.–11. října 2015

Pátek
Sraz naší skupiny, skládající se z Věšá-

ka, Tatoucha, X‘andy, Gea, Vinyla a mě, 
byl v pátek  v 17:17 na Vršovickém nádra-
ží. Vlakem jsme jeli do Benešova, kde jsme 
kvůli výluce museli přestoupit na autobus, 
který nás zavezl do Štěpánova. Obdivova-
la jsem Gea, který dokázal celou cestu mlu-
vit o svých kartách magic, to jsem ale ješ-
tě nevěděla, že to bude jeho téma i po zby-
tek víkendu. Když jsme vystoupili ve Ště-
pánově, byla už tma a tak jsme nechtěli jít 
moc daleko. Nakonec jsme místo na spa-
ní našli asi kilometr od vesnice. Blízko na-
šeho „stanoviště“ byly dva rušivé objekty - 
dálnice, na jejíž neustálé hučení jsme si ale 
časem zvykli, a menší silnice, která byla až 
nepříjemně blízko a na níž byl až překva-
pivě velký provoz.

Sobota
Ráno mě probudilo jedno z aut projíždě-

jících po blízké silnici. Pokud ještě někdo 
spal, tak ho určitě probudil traktor, který 
tu asi po půlhodině projel s neskutečným 
randálem.

Ráno nás čekaly dvě překvapení: Ku-
le, který dorazil v noci, a hraboš, který se 
zabydlel u Vinyla v batohu. Vypadalo to, 
že se mu tam opravdu líbí. Měl tam tep-
lo, jídlo (okousal všechno - papriku, chle-
ba, okurku... To všechno potom Geo odmí-
tl jíst), sucho... Vinyla však zas tak nepotě-
šil, jeho batoh byl totiž „podezřele mokrý 
a plný bobků“.

Z tábořiště jsme se vyhrabali v půl desáté 
a vyrazili jsme po silnici.

Po chvilce cesty přešel Geo od svého běž-
ného tématu k soutěži ve vaření. Prohlásil, 
že si myslí, že na přípravě jeho „hambáčů“ 
bude nejtěžší to rozdělávání ohně.

Podzimní sraz v Kácově

Kdo asi letos vyhraje zkamenělé tykadlo pravěkého šneka?
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Soutěžilo mnoho kuchařů, zde je pořadí, 
jak se umístili.
1. Geo - hambáč 
2. Oliver, Nat - tortily
3. Lucka - těstoviny s párkem
4. X ánda - slávky
5. Vinyl - rizoto
6. Mafi, Zulu, Markétka - topinky s vajíčkem
7. Fialka, Ráchel - noky

Cesta dál probíhala bez výraznějších zá-
žitků, já jsem si například plnila úkoly do 
střelky.

Kolem poledne jsme si dali menší přestáv-
ku, při které jsme se bavili posíláním trnek 
z kopce. Zvítězil ten, jehož trnka jela nejrych-
leji a překonala X‘andu, který je rozšlapával.

Pak už jsme jen přešli kopeček a byli jsme 
v Kácově. Zašli jsme si pro mošt a vydali 
jsme se  na poslední úsek cesty. U blízkého 
pomníku sv. Václava začal Vinyl přemýšlet 
o svatých. Přišlo mu to tak výhodné, stát se 
svatým, že se chtěl (na radu Kuleho) nechat 
přejet autem.

Cestou do velkého kopce jsem se zabra-
la do hovoru s Kulem a Vinylem a trochu 
jsme se ztratili. Vyšli jsme na kopci, kte-
rý tam „vůbec neměl být“. Nakonec jsme 
se ale pomocí mapy zorientovali a dorazi-
li jsme na louku, kde už čekali Pulci i zby-
tek naší skupiny.

Zapsala Fialka

Zbytek zápisu měl dodat Geo, ale nedo-
dal. Proběhla tradiční soutěž ve vaření. 

Vyhřívací a obědvací zastávka

Kšanda připravuje (Kuleho oblíbené) slávky



Kronika47 ŠUP 52

28. října – 1. listopadu 2015

Středa 28. 10.
Na Hlaváku jsme zjistili, že Ráchel ne-

jede, tak Věšák ještě narychlo kupoval 
tuňáka a Kule pak cestou nivu. Vystou-
pili jsme na Holštejn, rozcestí. Chalupa 
je opravdu blízko, asi 300 m. Dáváme ba-
tohy dovnitř a sbíráme jablka, kterých je 
tu tolik, že bychom tu na nich přežili as-
poň týden.

Vyrážíme k jeskyním. Hned do první, 
kde není zavřený vchod, začnou mizet dě-
ti. Trochu nás znervóznilo, že nevíme, kdo 
přesně do jaké díry zalezl, a tak je od té do-
by zavedeno pravidlo „pusťte tam nejdřív 
Honzu, ať to schválí“, což se ujalo.

Cestou zpět jsme nabrali vodu. Ta v cha-
lupě totiž páchne asfaltem a tvoří se na 
ní divné duhové sraženiny. Plánivákům 
(jeskyňáři) po ní sice prý nikdy nic nebylo, 
ale my to nechceme riskovat. Tak v ní je-
nom vaříme těstoviny.

K večeři je niváno, přičemž tak čtvrti-
na lidí nejí nivu a dalších pár lidí ani sýr. 
Možná i z toho důvodu tak dvě třetiny ni-

vána zbyly. Máme jen jediný hrnec bez po-
kličky, s tím se vaří dost blbě.

V noci
Noc nebyla zas tak příjemná, jak bychom 

doufali. Pozdě večer ještě Rohlíci hráli des-
kovky a řvali na celé kolo. Když si konečně 
všichni lehli, ukázalo se, že se vlastně na 
patro asi všech 23 lidí nevejde.

Jak si lidé postupně neorganizovaně le-
hali, místa drasticky ubývalo. Věšák při-
šel jako poslední a už se nikam nevešel, 
tak šel spát dolů. Ostatní se různě kopali 
do hlav a strkali se (Tonička se probudila 
s kulecíma nohama na hlavě). Moc spát se 
nedalo, celé patro se vrtělo, chrochtalo a už 
v půlce noci bylo tak zadýcháno, že po ok-
nech stékaly čůrky zkondenzované vody. 
Tonička to završila, když ze spaní hlubo-
kým hlasem prohlásila „aháá.“

Čtvrtek 29. 10.
Původně jsme chtěli jet na Rudické pro-

padání, ale autobus nejel, kdy měl, tak jsme 
to změnili na celodenní výlet kolem Ostro-
va u Macochy. V programu je průzkum asi 

Podzimní tábor – Moravský kras

Pohled z Lidomorny
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tak milionu jeskyní, takže o zábavu je po-
staráno. Jako první zastávka byla jeskyně 
Panský Klínek, kde jsme našli jednoho vrá-
pence, hromadu kostí, a Honza našel zka-
menělý medvědí dráp nebo zub.

Šli jsme pak do Balcarky, kde se platil 
vstup a byl tam betonový chodníček a do-
konce to bylo s hudebním představením - 
paní průvodkyně pustila z repráků něja-
kou slaďárnu, aby nám ukázala, jakou má 
největší dóm akustiku.

Na konci prohlídky Honza ukázal svůj 
zub (tedy jako ten medvědí) a paní prů-
vodkyně se tím zdála být značně ohrome-
na, a ptala se, zda to opravdu našel v jesky-
ni Panský Klínek. A prý je to spíš zub.

Prozkoumali jsme ještě další jeskyně, kde 
jsme se řádně zamazali. Pak jsme se ještě 
stavili ve Slepičárně pro vodu. Geo pak po 
tmě nemohl trefit cestu přes les, tak se ve-
dení raději ujal Kule. K večeři byly zbytky 
nivána, kupodivu ho ochotně jedli všich-
ni, ani si nevšimli, že tam niva stále je a ni-
kam nezmizela.

V noci mě vzbudilo hlasité ťukání na ok-
no. Podívala jsem se a v okně byl osvíce-
ný nějaký obličej. Rychle jsem se vykutále-
la z hamaky a šla jsem otevřít dveře. Nikdo 
ale nepřicházel. To mě znervóznilo a za-
čala jsme pochybovat, jestli to určitě byl 
Maďal. No, byl, jen čekal u jiného vchodu. 
Hroch mu pak odemkl. Ukázalo se, že za-
mčená byla taky branka, a tak musel Ma-
ďal lézt přes plot. Maďal se ptá, co bychom 
dělali, kdyby začalo hořet. To tedy neví-

V jeskyni Balcarka

Chcete se svézt sanitkou? Sbírejte jablka na čas
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hle se ozvalo píííííísk a tříštění skla a jeden 
ze záchranářů se tam rozběhl. Když se vrá-
til, řekl, že je to v pohodě.

Vydali jsme se na hru do lesa. Na oběd 
jsme se vrátili do chalupy. Po obědě jsme 
se rozdělili do dvou skupin. Jedna šla do 
j. Bludiště a ta druhá do j. Panský Klínek. 
Já jsem šel do Bludiště. Šli jsme přes Vel-
kou Dohodu. Bludiště jsme úplně napros-
to prozkoumali. Když jsme se vraceli, tak 
jsme zašli do Slepičárny pro vodu a na zá-
chod. Domů jsme došli už za tmy.

Oliver

Sobota 31. 10.
Brzo ráno (asi 8) musela jít služba vařit. 

Později přiběhl Oliver, že je prej snídaně, 
tak jsme se vyhrabali ze spacáků a šli na 
snídani. Byla krupička. Po snídani jsme se 
rozdělili na dvě skupiny, já, Geo, Kule, Ko-
tul, Petra, Vinyl, Honza, Fialka, Robin, Va-
buk a Oliver a v druhé zbytek. Oni šli ně-
kam na výlet a my jsme šli do SPIRÁLKY. 
Tak jsme šli k vlezu do jeskyně, ale nikdo 

me, tak další noc raději necháme všech-
ny dveře otevřené. S Maďalem přijela také 
100nožka a Kotul.

Pátek 30. 10.
Ráno jsme strašně moc klikovali kvůli 

kakau. Pomalu jsme se vyhrabali ze spa-
cáku. Dole na nás čekali Kotul, Magyal 
a 100nožka. Když služba začla vařit porič, 
nebo spíše jabkič, Petra vyhlásila hru kdo 
nasbírá nejvíc shnilejch jablek. Prvních pět 
dostane čtvereček čokolády. Tak jsme sbí-
rali a sbírali a najednou si Kristián bodnul 
hřebík do nohy. Zavolali jsme Hrocha, aby 
ho ošetřil a Hroch řekl, že je to moc vel-
ký, tak ať zavoláme záchranku. Záchranka 
přijela asi po 15 min (pozn. redakce: spíš 
tak 30). Magyal přinesl Kristiána do sa-
nitky. Chvíli ho ošetřovali, pak vystoupi-
li a řekli jestli nemá kartičku VZP. Kristián 
řekl, že ne. Ještě se ptali na telefon. X‘anda 
řekl, že dojde Kristiánovi pro telefon. Zá-
chranář se zeptal, co se stalo X‘andovi, pro-
tože mu tekla krev z nosu. Řekl, že nic. Ná-

Hrajeme mlaskajícího upíra v bludišti
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tam nebyl, tak jsme se šli podívat do Sta-
rý Rasovny. Prolejzali jsme kolem a hleda-
li jsme další jeskyně a Petra s Vinylem se 
slaňovali.

Pak Kule prohlásil, že tam nemá signál 
a že musíme jít na HOLŠTEJN, tak jsme 
tam šli. Honza, Geo a já jsme lezli k díře 
v hradbě a zkoumali, jestli nevede do stud-
ny. Nevedla. Až nás zavolali, že je u cha-
lupy Petr Polák, který s námi půjde do 
SPIRÁLKY. Tonce bylo blbě, a tak zůstala 
v chalupě. My jsme si chvíli povídali, půj-
čili jsme si helmy, nandali si na ně bater-
ky a šli jsme.

U vlezu jsme potkali jinou skupinu a di-
vili jsme se tomu jak se tváří, pak ode-
šli a my jsme začli lézt dolů. Bylo to 85 m 
dolů skruží, 235 příček další žebřík a 115 
příček třetí, docela dlouhý. Nejdřív jsme 
se šli podívat na 150 m sifon do Pikové 
Dámy a pak na řečiště Bílé Vody.

Došli jsme do Diskodómu a přišli jsme 
pod Modrý komín a do chodby Potápěčů, 
kde už byla voda a nešlo jít dál.

Vrátili jsme se k žebříkům a vylezli naho-
ru asi o 3 hodiny později. Pak jsme se vráti-

li do chalupy. Druhá skupina už tam byla. 
V chalupě jsme si dali večeři a ti, kteří chtě-
li jít do Holštejnské jeskyně, šli.

Bylo to dobrý, nejhezčí byly krápníky 
u vchodu Nezaměstnaných. A pak jsme 
se vrátili do chalupy. Ostatní zatím hráli 
v chalupě Evoluci. Pak ještě někdo hrál hry 
a šlo se spát.

(Večer také proběhla debata o malých městech 
a o tom, že mají všechny možné výhody opro-
ti Praze.

Maďal: „No ale zase pravda je, že když v Pra-
ze v neděli pozdě večer něco potřebuju, tak to 
většinou seženu.

Petra: „No ale třeba v Plzni skvěle fungují Vi-
etnamci, v neděli mají klidně do desíti.“

Maďal: „No ale já myslim třeba šroubky...“)
X‘anda

Druhá skupina šla na výlet a při jedněch 
netopýrech si Věšák hodně roztrhl kal-
hoty (tak, že mu byla vidět půlka zadku). 
Kristián šel za ním a do díry mu prý nená-
padně šťoural klacíkem nebo trávou. Vě-
šák se vždy jen podrbal a vůbec netušil, 
která bije.

Stalagmity a stalagnáty v Holštejnské jeskyni
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Neděle 1. 11.
Ráno pro mě začalo už v 6:20, Kulemu se 

totiž povedlo zapomenout mobil v brašně 
s foťákem v místnosti, kde jsem měla nataže-
nou hamaku. Když jsme konečně zjistila, že 
je to skutečně kulecí mobil, budík se mi po-
vedlo zlikvidovat. Bohužel tam pak byly ješ-
tě další dva s asi půlhodinovým intervalem, 
s daleko horší melodií. To mě Kule nepotěšil.

Balíme, vyklízíme svinčík. Pořád vypla-
vávají další a další zabahněné smradlavé 
ponožky, ke kterým se nikdo nehlásí. Ko-
nečně, asi v 10, odcházíme i my, co jsme 
čekali na pana Poláka, abychom mu pře-
dali klíče. Hroch s dětmi šel napřed. Za-
nedlouho jsme je ale dohnali.

Pauza. Čekáme na zadní voj. Geo a pár 
dalších chroupu suché těstoviny. Pak jsme 
vyhlásili vítěze hry. Získali rozdrobené su-
šenky a všichni dostali kostičku čokolády.

U Kateřinské jeskyně začínáme tušit, že 
trochu nestíháme. Jdeme proto po silnici 

(jen Věšák, Tatouch a Honza jdou přes ko-
pec po zelené, což je delší). Maďal se ově-
sil batohy a jdeme svižně. Je to dost úmor-
né, ale na nádraží jsme dorazili ještě s re-
zervou. Čeká tu Tonka s Kristiánem, kte-
ří jeli autobusem. Hroch s Rozárkou tu ale 
ještě nejsou. Byli poslední a Hroch říkal, 
že to zkusí stopem. 

Už vymýšlíme, že jim necháme lístek na po-
kladně. Bohužel ještě ke všemu nemá Hroch 
telefon, tak se s ním nemůžeme domluvit. Za 
chvíli ale konečně přichází - Hroch Rozárku 
většinu cesty nesl i s batohem a ani nestopo-
val. Sláva. Hroch se stihnul ještě před příjez-
dem vlaku umýt ve Svitavě.

Teď sedíme namačkaní v kupé, jíme zbylé 
chleby, a blížíme s k Praze (velmi pomalu).

Petra

Maďal: „A co byly ty černý kousky v té 
krupičce?“

100nožka: „No my si myslíme, že to byl čaj.“
Maďal: „No tak to nebyl, bylo to slaný. 

Ale mě to chutnalo.“

Kule: „A víte, že se netopýr může otrávit, 
když ho probudíte?“

Maďal: „No tak to si dovedu představit, 
že je pěkně otrávený, když ho probudíš.“Karbidka nesená Hrochem

Ukázka objevování jeskyně – týmy postup-
ně odkrývaly políčka a občas narazily, při troše 
štěstí, na zajímavý úkaz (fotku) nebo, při troše 
smůly, na překážku (např. syfón nebo plazivku) 
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Letošní Guláš Mikuláš probíhal ne-
tradičně mimo prahu. Důvodem by-
la nechuť k chystání a svazování lo-

dí. Tentokrát jsme byli u Srbska (vesnice) 
a okolo Velké a Malé Ameriky (lomy). Vy-
šlo nám krásné, slunné počasí.

1. den
Když jsem ráno dorazila do klubovny, pa-

noval zde zmatek. K mému údivu najed-
nou nikdo nejel - Kristiánovi bylo špatně, 
Břek a Vojta kamsi zmizeli, Vinyl musel 
dělat úkoly a Geovi do toho „něco vlezlo“.

Nakonec jsem ale se svým týmem (ve kte-
rém chyběla Markétka, která měla „důleži-
tou rodinnou akci“) vyrazila včas.

  Skupiny měly být tři, ale bohužel by 
v jedné byl jen jeden člen (Oliver), a tak se 
zbylé dvě spojily. Tato spojená skupina vy-
razila asi půl hodiny po nás.

Na zastávku Karlštejn jsme dorazili ko-
lem deváté, a když jsme vylezli na kopec, 

naskytl se nám krásný pohled na mlhou 
zahalené údolí.

První zastávka byla u „hlodavce“ (Křeč-
ka). Tady se hrála trojnožka - všichni se 
snažili, aby ji shodil Křeček. To se nepoda-
řilo ani jednomu týmu. Po hře jsme dosta-
li jisté indicie (kterým se poté začalo z ne-
známého důvodu říkat ingredience) ke 
třem lidem. Tento stručný popis třech osob 
souvisejícími s oddílem jsme dostávali po-
tom po větách celý den.

Druhé stanoviště vedla Stonožka. Vzni-
kaly zde dost legrační scénky, kdy se tře-
ba malý  Marino snažil zvednout Klaxona 
při prolézání „provazovou pavučinou“.  To 
zvládly oba týmy dobře a s dalšími „ingre-
diencemi“ se vydaly dál.

Potom byla zastávka u Kuleho. Tady měl 
tým přesunovat různé věci pomocí pro-
vázků a gumiček. Každý tým na to šel ze 
začátku trochu jinak, ale výsledná takti-
ka byla stejná. Musím říct, že to byla zá-
bava, zvlášt pro pozorovatele. Kule a Kře-

Guláš Mikuláš – Srbsko

Kdo asi letos vyhraje zkamenělé tykadlo pravěkého šneka?
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na klacku a tak ho musel Kule lovit ze sazí. 
Nevím, čeho tím dosáhl.

Okolo nás pořád běhali lidé (nejspíš se 
konal nějaký orientační běh), prý běželi do 
Prahy.

Vevnitř v teple jsme ještě hráli pár her, 
třeba „To vy, Pane!“, nebo „Městečko Paler-
mo“. Při Palermu:

Fialka (osud): „ A máte nějaký podezření, 
nebo ho chcete zabít jen tak?“

Tatouch: „Já si nemyslím, že je to Prskav-
ka, ale v rodině to podle mě bude...“

Klaxon: „Nezdá se mi, že tu něco nazna-
čujete?“

  Pak jsme šli spát.

2. den
Ráno mě vzbudil Tatouch klepající tyčí na 

okno (dveře bohužel nešly zvenku otevřít). 
Po snídani a úklidu jsme vyrazili směr Srb-
sko. Ještě jsme se zastavili u Hlavničků na 
kousek řeči a výborného koláče.

Pak už jsme šli bez všech klaxonů (ubylo 
nás skoro o polovinu)  na vlak směr Praha.

Fialka

ček nemohli odolat a soutěžícím skupi-
nám radili:

Křeček: „Gumička má nějaké vlastnos-
ti, provázek má taky nějaké vlastnosti.                             
Některé jsou rozdílné, jiné stejné...“

Kule: „Například se jimi nedá nic tlačit.“
   
Potom už jsme šly obě skupiny dohroma-

dy. Došli jsme ke štole, kterou jsme přes 
zával dolezli na druhou stranu. Tady by-
ly poslední hry (poznávání a pamatování 
věcí, šifrování a slaňování...) a potom jsme 
měli  podle „ingrediencí“  rozpoznat oso-
by. Z nápověd vyšli: Máša, Alfons a Johny. 
Jedna z nich se ukryla ve štole a my jsme ji 
měli ve světle svíčky identifikovat.

Obě skupiny usoudily, že v přítomný byl 
schovaný Johny. A obě skupiny pochybily. 
Jaké bylo naše překvapení, když z dolu vy-
lezl Alfons (já to ale říkala).

Potom už jsme se vydali k místu přespá-
ní, ke Kubrychtově boudě. Rozdělali jsme 
oheň a Kule vytáhl špekáčky. Měli jsme 
samozřejmě i guláš. Kule v jednu chví-
li prováděl něco pro mě nepochopitelné-
ho - opékal si kotlík. Ten kupodivu nedržel 
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Družinovka – Tygřata

Honzík (Veverka)
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1. Motorista přemýšlí, jak zlikvidovat vyjetý olej.
2. Již dospělý člověk vzpomíná na sen s moř-

skou tematikou.
3. Lodník nadává na nepohodu na lodi a radí 

nám, abychom takovou práci nikdy nebrali.
4. Alkoholik zpívá o své oblibě k vínu.
5. Někdo představuje večerní zábavu sestry 

svého otce či matky.
6. Tramp popisuje, jak odmítl nabídku podiv-

ného obchodu s hudebním nástrojem.
7. Účastník lyžařského soustředění se netěší 

na sjezdování.
8. Lovec velkých mořských zvířat vypráví 

o neúspěchu.
9. Smrtelně zraněný pistolník hovoří ke své ženě.
10. Trojnásobný vrah popisuje svůj hrůzný čin.
11. Duch námořníka se přiznává ke svému pro-

vinění a popisuje hříchy dvou dalších mužů.
12. Vodák říká, s kým už nepojede na vodu.
13. Někdo přemýšlí o tom, čím vším by chtěl být.

14. Voják vypráví, jak našel nadpřirozenou by-
tost a jak o ni přišel.

15. Starý mládenec si stěžuje na svého domácí-
ho mazlíčka.

16. Otec dětí naříká nad znečištěným životním 
prostředím.

17. Zhrzená žena lamentuje nad nevěrou své-
ho muže.

18. Muž středního věku se vrací do trampských 
let.

19. Mladík smutní nad odepřenou vojenskou 
službou.

20. Táborník si stěžuje na svou pokrývku.
21. Jedlík vypočítává, co spořádal.
22. Někdo by byl radši kladivo než hřebík.
23. VŠ učitel popisuje systém protislužeb.
24. Mafián popisuje mafiánské praktiky.
25. Budoucí osadník severní Ameriky filozofuje.
26. Muž si stěžuje na nedostatek pochopení k je-

ho hudební produkci ze strany jeho ženy.

Vyzkoušejte si jednu z táborových „šifer“:
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Tábor se odehrával ve znamení novinek - na 
nástupu jsme točili kormidlem, zavedli jsme 
zkoušku kradení a přibylo nějaké táborové 
vybavení - například štafle (Maďal je potře-
boval, tak si je vyrobil) nebo obří dřevěné 
šachy (vedro bylo ve skutečnosti jen zámin-
kou k tomu, prodloužit o dvě hodiny pole-
dní klid - skutečný důvod je zřejmý) ▪ ▪ ▪ Po 
karpatských horách v Rumunsku jsme puto-
vali, jak jinak, s Nevrlého Karpatskými hra-
mi v batohu. Bylo mi ale poněkud teskno při 
čtení hry na veselou skromnost. Porovnala 
jsem  totiž Nevrlého výčet nepotřebných věcí 
s obsahem našich batohů: „pila (no dobrá, tu 
jsme neměli), sekera (Kule ji určitě zapomněl), 
vařič (mám), petrolej (mám), baterka (mám), 
lékárna (máme), náhradní boty (mám), mno-
ho jídla (máme)...“. Jak by řekl Nevrlý, dusali 
jsme (někteří) těžce a neradostně. Zato Honza 
s trojnásobným batohem ještě drze běhal. 
Nepotěšil mě pak ani Kulecí vařič, který jsem 
měla půjčený. Celý puťák jsem ho totiž moh-
la používat tak maximálně jako plameno-
met proti medvědům. Poslední den puťáku 
Maďal zjistil, že je vadná tryska, a vyměnil 
ji. Od té doby vařič šlapal jak nový. Škoda jen, 
že už jsme s Mariánkou neměly co vařit.  ▪ ▪ ▪ 

Na puťáku na Slovensku jsme prozměnu 
plnili výzvy. Kdyby byla výzva 

také „kdo si nechá do ba-
tohu nacpat nejvíc 

kamenů“, tak  
by ji 
Věšák 

určitě spl-
nil. ▪ ▪ ▪ V září 
jsme složitě hle-
dali na českých ře-
kách alespoň trochu vo-
dy. Nakonec jsme vodu našli 
a s ní dokonce hezkou, dříve 
nepoznanou řeku Divokou 
Orlici a část spojené Orlice 
před Hradcem Králové. V so-

botu svítilo sluníčko a tak dojde i na koupá-
ní a cachtání v řece. Krup vysazuje Čepiho 
na pařez uprostřed řeky, ale nakonecsi to 
rozmyslí a vrací se pro něj. Lodě a většinu 
účastníků přepravuje Krup vypůjčeným au-
tem od Ginkga (kolik dětí se vám letos podařilo 
nacpat do kufru? Pozn. redakce). Nakupujeme 
svačinu u KFC a ukazuje se, že Čepy se zde 
opravdu vyzná:) ▪ ▪ ▪ Rohlíci na cyklovýpra-
vě zdolali neuvěřitelných 167 km (z Plané u 
Mariánských lázní do Berouna). Všichni pře-
žili, zdá se, leč není vyloučeno, že to na nich 
zanechalo nějaké následky. ▪ ▪ ▪ Na podzim-
ním sraze v Kácově Kule nejdřív nevěděl, jestli 
jí slávky. Poté, co je ochutnal, zjistil, že je určitě 
nejí. ▪ ▪ ▪ Na podzimním táboře v Moravském 
krasu jsme se vžili do kůže jeskyňářů objevu-
jících neznámou jeskyni. Kromě úkazů - fo-
tek krápníků, krystalů a netopýrů (v případě 
Kristiánova týmu prý rostoucích ze země) 
mohly týmy v jeskyni najít také nepříliš pří-
jemná překvapení: syfón: aby tým proplaval, 
museli všichni na určitý čas ponořit hlavu do 
studené vody, plazivku: prolézt pod židlemi 
v bahně před chalupou, či například rozbité 
světlo: celý tým musí dojít poslepu ke kadi-
budce a zpět. Vinylův tým při plnění tohoto 
úkolu navštívil téměř všechny kouty zahra-
dy a když už to všichni málem vzdali, ně-
kdo do branky ke kadibudce narazil, 
čímž zajistil týmu konec útrap. ▪ ▪ ▪ 
Tygřata se zúčastila své 
první výpravy. 

Z Honzíkova 
zápisu je patr-

né, že jsme hráli oprav-
du hodně her. ▪ ▪ ▪ Z Guláše 

Mikuláše jsme si odvezli  zpět domů 
několik litrů guláše a asi tak 10 špekáčků. 

To jsme klidně mohli pozvat na večeři ty 
davy, co celý večer proudily z dáli kolem 

Kubrychtovy boudy kamsi ku Praze. ▪ ▪ ▪ 


