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talo se poslední dobou, že vodácké akce jsou max. dvě až tři do roka. Jarní Berounka 

a podzimní Teplá a Střela. O prázdninách se zatím dařilo vyrazit vždy někam ven do 

ciziny. Letošní volba padla na dlouho opomíjené Slovensko a nepoznanou Moravu. 

Na letošní akci se těšilo 21dospělých a 9 dětí. Volba odjezdu padla na pátek 28.6. 

V odpoledních hodinách jsme se sešli v Brandýsku, kde jsme navázali lodě. Nakládání 

proběhlo bez větší nervozity. Na vlek se navázalo 13 lodí, pádla, lepení, úvazy a potřebný 

ostatní materiál byl uložen do vleku.  

 

Nakládání v loděnici v Brandýsku 

Po všeobecném ujištění, že máme vše potřebné, Roman odjel odpočívat do své motyčínské 

vilky. Se slovy: „Mizím, už vás mám plný zuby, musím se před cestou uklidnit, čeká na mě 

roztoužená mašina na štěstí Marcelka,“ skočil do busu a odjel směrem Motyčín. Odjezd 

z Kladna byl určen na 22 hod od divadla. To je jediný místo, kam všichni večer trefí. Přesně 

pět min po dvaadvacáté hodině odjíždíme směr Praha hotel Diplomat. Zde již čekali Pražáci 

Fanda se Samantou. V půl jedenácté se na nás oba šťastně šklebili a nastoupili do 

rozesmátého busu. „Ježišmariá, ta má kufr, jako když jede na půl roku do Indie,“ prohodil 

cestovatel Yenda. Po naložení Roman se mě překvapivě zeptal: „Kam mám teď jet? Rovně,“ 

dostal jasnou a stručnou odpověď. „Ty jsi ale blb,“ utrousil a vjel na dejvický kruháč. Byl tak 

rozhozený, že ho třikrát objel, než trefil správný směr. Na tento okamžik se všichni účastníci 

těšili již delší dobu. Mezi největší těšitele patřil určitě zarostlý Šimi. Jeho vodácká abstinence 

z něj čišela již delší dobu. Vytáhl vychlazenou butylku družecké whisky a slastně polkl a 

pravil: „Tak konečně zase můžu požívat v autobuse a vést ty strašně blbý kecy. Kluci to je 

paráda, to mě děsně scházelo. Já zítra nebudu točit volantem a budu si moc dát pivo hned 

ráno, co ráno já si ho dám hned teď.“ Ostatní nebyli proti a třetinky vychlazeného gambáče 

putovaly k žíznivým vodákům. 
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„Já si dám taky, a napiš to na Vráťu,“ razantně prohodila Hanka a s chutí odtrhla pojistku a 

polila si jazyk. Pak vnutila malému Lubošovi housku s uzeninou a se slovy: „Jez!!! Ať nemáš 

hlad, máme před sebou dalekou cestu, jedeme až na daleké Slovensko, tam jsi ještě nebyl, 

ale bude se ti tam určitě líbit.“ Dostavil se moment první rozjařenosti a s dobrou náladou se 

zavzpomínalo na staré úsměvné historky. Hodně jsme se nasmáli při vzpomínce na Jardu, 

jak své mamince tvrdil, že když jede v pátek do Rumunska, že nemůže být už druhý den 

v sobotu doma. A byl. Probíraly se další veselé příběhy, na které jsme si vzpomněli. Nejvíce 

byl slyšet Mišák, který opět hrál první housle. Kousek před Brnem už podřimoval spánkem 

spravedlivým. Ostatní také umlkli a pomalu jsme se blížili na slovenské hranice. 

elkem nepozorovaně jsme se prosmýkli přes hranice a kolem půl sedmé jsme 

zastavili u památné benzínové pumpy nedaleko Liptovského Mikuláše, kde nám 

v roce 2009 při cestě na Ukrajinu praskla oj od vleku. Povinnou zastávku Roman 

musel absolvovat, aby vyhověl přísným předpisům. Toho jsme všichni využili na první 

snídani v cizině. Roman vařil čaj s medem, čokoládu a kafe. Zavzpomínali jsme na velmi 

kritickou situaci před lety. Ještě po pěti letech jsem se děsem zapotil, když jsem si uvědomil, 

co se mohlo všechno stát. Museli jsme si dát panáčka na uklidnění a připili jsme na 

vodáckého Pána boha, který nás má asi velmi rád. 

 

V 5.31 hod první snídaně na odpočívadle 
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Klídek a pohoda 

Sluníčko se drápalo na obzor s velkou vervou a slibovalo krásný den. V 7.45 opouštíme 

odpočívadlo a míříme dál směrem Poprad a Vysoké Tatry. Když projíždíme kolem 

tatranských štítů vzniká odborná debata, který štít je ten a který je ten druhý. Jako největší 

znalec se projevil Martin, který celkem s přehledem vysvětlil Šimimu, že ta skála kousek 

vedle té větší není Sněžka, ale Velký Baraniec. To se zase nelíbilo Mišákovi a tvrdil, že je to 

sice Baraniec, ale Malý. Z repráků zněly rockové pecky a Heřmánek si pochvaloval svůj 

vytříbený vkus a mlátil se v rytmu do stehen. Pomalou píseň střídala rychlá palba. „Ty to 

neumíš nahrát jako běloch,“ vyčítá rozverně Mišák Heřmánkovi jeho výběr. „Nemáš tam 

nějaké utahané blues, třeba Blues nedopitýho piva, dů, dů, dů, kde mám svoje pivo, dů, dů 

dů.“ Stále míříme na východ a kolem deváté hodiny přijíždíme do Spišské Staré Vsi, kde 

kousek za městem nacházíme krásné tábořiště. 

 Konečně v cíli        Dopolední relax  
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piknik začal  Lenka, kasa, výběrčí 

Linda s Blankou dohlíží na svoji rodinku  
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kontrola lodí před vyplutím 

a ještě společné foto na památku 

Čerstvě posekaná louka udělala každému velikou radost. 

Správci kempu jsme zaplatili každý za loď 1.5 eura a v klidu 

jsme se natáhli na zelený pažit. Sluníčko bylo v kondici a tak 

jsme si udělali nádherný piknik. Kolem jedenácté zazněl 

povel k odjezdu. 
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Šimi má jasno, až to kluci složí, tak dám ještě jeden gamgáč a pak se uvidí 

„Fído, jak velký jsou ty peřeje, zvládneme to?“ se strachem v očích prohodila Hanka. „Tady 

to jezdí báby pozpátku v malovaný skříni a v natáčkách. Nemusíš mít strach, dej si panáčka 

antivykulínu a uvidíš, jakej to bude orgáč. Tak jestli zažiju orgáč, tak to Vráťo jedeme 

dvakrát,“ prohodila Hanka a lokla si dlouze z lahvinky, kterou ji podal František. Když se 

napila tak prohodila. „Fído ty stejně kecáš. Nekecám. Kecáš. Tak jo, ale jenom trochu.“ 

V tomto duchu probíhala první vážná debata, ale nakonec Čouďáci zaklekli a v jedenáct 

jsme si zakřičeli společně ahoj a vyrazili na první plavbu. Před vyplutím ještě Koulič oblepil 

svoji oranžovou loď barevnými srdíčky. To asi, aby si ji poznal a udělal Kačce radost. Cestou 

jsme míjeli pouze místní vory – pltě a několik raftů a na nich vodáci z Ostravy. Vyměnili jsme 

si několik vodáckých hesel a okoštovali jejich pálenku. Řeka byla rychlá a měla solidní spád, 

což brzo poznala Zdena s Jendou. Nevyvážená a roztěkaná posádka se cvakla dvakrát, ale 

vždycky s úsměvem opět nasedla a bojovala dál. Základní poučku zásadně hlavou nahoru si 

opakovala celou cestu až do cíle. Okolí bylo pro nás nové a bylo stále na co se dívat. Po 

necelé hodince ( 7 km) jsme připluli do Červeného Kláštora. 
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A hurá na vodu 

 

Mišáku, jsem dost sexy? 
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Švícko zaučuje Honzíka 

 

Jenda se Zdenou se seznamují s řekou 

Roman už na nás čekal a informoval nás o tom, že v pohodě trefil a hrozně rád nás vidí. Za 

to byl také náležitě pochválen a mohl si zaplatit velkou kofolu. Lodě jsme vytáhli na břeh a 

usedli do stylové koliby. Každý si objednal mňamku podle chuti. Česnečka, kapustnica, 

klobásy a další místní pochutiny nám zvedly již tak dobrou náladu. Také jsme popili místní 

pivo a pálenku a nikdo neměl vážné připomínky. Po necelé hoďce jsme pak pokračovali dále. 

Řeka byla velmi zajímavá. Rychlé úseky se střídaly s peřejemi a záludnými vracáky.  
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 Turisti na pltích       Jenda se Zdenou si trochu zaplavali 

 František a Tonda sledují, jak se kamarádi cvakli      Mladý a starý Sádlo 

Zde jsme ukončili plavbu        horal, který musel couvat 

Po dalších třech km jsme vpluli do nejkrásnější části Dunajce, do Národního parku Pieniny. 

Nádherné bílé skalní útvary byly pastvou pro naše oči. Závěrečný 8km úsek tvořily peřejky, 

šikmé válce a vytvářely členitou a rozmanitou plavbu. Skončili v Lesnici, kam jsme dopluli 

kolem třetí hodiny odpoledne. Roman, již čekal na smluvený signál a pomalu sjížděl k řece. 

Když dojížděl do nakládacího prostoru k řece, tak se čelně setkal na cestě s bričkou taženou 

mladým koníkem. Chvilku na sebe čučeli a pak vozka divnou řečí nabádal Romana, aby 

začal couvat. Ten se jenom nevěřícně kroutil hlavou a odmítl zařadit zpátečku.  
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Vozka mlátil bičem a slovně napadal našeho řidiče. Ten se jenom smál a dával mu gesty 

najevo, že ten kdo bude couvat, bude rozhodně on, se svou herkou. Horal nakonec něco 

zahutoril, zapráskal bičíkem a provedl couvací manévr. Roman ho počastoval slovy: „Já ti to 

říkal hned a nemuseli jsme se tady dohadovat.“ Navázání proběhlo v krátké době a okamžitě 

jsme vyjeli směr Slovenský Ráj – Hrabušice. 

 

kemp v Podlesku 

všude bylo plno místa      nikde nikdo 

Do Kempu v Podlesku jsme dorazili kolem šesté. Kemp se nachází kousek za vesnicí a byl 

skoro prázdný až na pár karavanů. Místo jsme si našli na konci kempu v mírném svahu. 

Každý si našel svoje místečko a začaly se stavět stany. Koulič kolem stanu zapíchal barevné 

srdíčka a vytvořil kolem zónu lásky a porozumění. Mišák na to reagoval podobně. Kolem 

svého stanového plátna rozmístil láhve s kořalkou a všem tvrdil, že také vytváří zónu klidu a 

že všechny ty malé a přítulné krasavice miluje. Schylovalo se k velkému večeru. Postupně si 

každý šel vyzkoušet místní sociálku se sprchami. Jako první si šel užít vodní lázně Roman. 
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 Kluci v akci       a začalo se vařit 

Vhodil žeton a nechával své mohutné tělo bičovat proudem vlažné vody. V tom se v umývárce 

objevil šmudla Mišák a začal se dobývat do sprchového kotce k řidiči. Ten se vehementně bránil a 

to vyprovokovalo vodáka k slovnímu útoku: „Od kdy se zamykáš ve sprše magore, já nejsem 

buzna, jenom nemám žeton.“ Po nezbytných večerních činnostech jsme se sešli u busu a začal 

první 

seznamovací 

večírek. PB 

s celou svoji 

rodinkou seděl 

v první řadě a 

čekal, co se 

bude dít. Aby 

mu čekání lépe 

ubíhalo, políval 

si jazyk 

gambáčem. Měl 

kolem sebe už 

dost velkou 

sbírku  

Duo Heřmánek, -  děda nezbeda v útočném sólu,      první hvězda večera, ďábel Tonda 

prázdného plechu, když přišla Samanta a pohlédla dlouze na BíBího a měkkým zvědavým hlasem 

prohodila. „Kolik piv vypiješ za večer?“ PíBí zvedl zlehka obočí a s klidem jemu vlastním pronesl: 

„Všechny,“ a bylo vymalováno. Po chvilce dorazil Trol a začal ladit. Seděl na sudu, na hlavě 

baterku a před sebou rozložené noty. Za pár minut zpustil. Měl formu a jeho kytara se rozdrnčela. 

Na začátek zazněly velké hity, jako Rikatádo a Pampelišky, které nechávaly každého v klidu. Tak 

se rozhodl do éteru vypustit větší pecky, jako Ta slepička kropenatá a Chaloupka nízká. To už byla 

společnost rozparáděná doběla a zpívaly se hity obdobného ražení. „Tondo, ještě hymnu a co jste 

hasiči a můžu jít v klidu spát, prohodil rozjásaný Šimi. „Takovou hitparádu nechytnu ani na 

Impulsu,“ podpořil vystoupení Sádlo. 
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Vráťa načal už druhý karton startek a Hanka zpívala, i když Trol nehrál. Zdena s Jendou byli 

štěstím bez sebe, že se ocitli v takové parádní kulturní partě. Kývali se do rytmu a neustále se 

navzájem ošahávali, jestli jim nerostou šupiny, jak byli vymáčeni z Dunajce. Probírali nebezpečné 

úseky, kterými propluli. S každým dopitým pivem byly ty peřeje větší a větší, že jsme byli všichni 

rádi, že jsme naživu. Popíjelo se s chutí a hlavně na dobrou náladu. Vedly se humorné řeči a 

nálada byla povznášející. Děti byly jako u vytržení. Běhaly po kempu, a žádná matka je nehonila a 

nenapomínala, že už musí spát. Pohodovou atmosféru občas narušil křik malého Honzika Šveců: 

„Tatiiiii,“ Tonda s Heřmánkem hráli, jako když se ucházejí o angažmá v Lucerně. Jedna pecka za 

druhou vytvářely romantickou atmosféru a náladu. Najednou si Mišák loknul z láhve rumu a 

zaječel. „A teď trochu metalu, něco o Janouškovi.“  

Máš nadupanou káru a v tašce plnou portmonku. 

Dal sis pár piv v báru a porazil jsi Vietnamku, 

Mohla si za to sama! Skončila pod kolama. 

Lstivě ti zaskočila cestu, aby ses nemoh bránit. 

Naštěstí dvě stě policistů přijelo tě chránit. 

Mohla si za to sama, skončila pod kolama. 

Za tohle vystoupení sklidil velký potlesk a Linda razantně žádala přídavek. Trol využil pauzy 

a vypustil další úderný hit z babičiny krabičky. Byla už dlouho tma a pomaloučku jsme se 

trousili do spacáků. Nakonec jsme si zatancovali medvědí tanec božské Indy a šlo se spát. 

Když se Roman pomalu plížil do pelíšku, tak si něco brumlal potichu. Najednou se zastavil a 

unaveným hlasem prohodil: „Co to vlastně melu, vždyť to nemá hlavu ani patu.“  

áno jako každé jiné, zkrátka opět nádhera. 

Každý se probouzel s dobrou náladou a 

s vidinou rozesmátého dne. Vařila se káva 

a čaj. Mišák pil rum, Henýs pivo a Vráťa Kouřil už 

zase kouřil. Pohodové nedělní ráno. Občas 

zaznělo odněkud tatiiii, ale jinak klídek a pohoda. 

Každý vařil snídani dle svého gusta. Dohodla se 

trasa na celodenní výlet s cílem na Kláštorisku. 

Odchod byl stanoven na desátou. Každý si do 

svého batůžku uložil pláštěnku, svačinku a něco 

k pití. Vytvořily se různě výkonné skupinky a 

postupně se vyráželo po zelené do vnitra 

Slovenského Ráje. Kolem busu jsme se už motali 

jen tři. „Co budeme dělat,“ prohodil Mišák. 

  A vzhůru na Kláštorisko 

„Já to vidím na malý výlet do Hrabušic, tam určitě najdeme milou hospůdku, prozkoumáme 

okolí a bude nám hej,“ prohodil jsem. Jak řekli, tak udělali. Pomalu jsme vyrazili a loudavým 

krokem procházeli kolem stylové koliby, která byla součástí skvostného kempu. „Dáme jedno 

pivko a uvidíme co dál,“ prohodili jsme všichni tři najednou. „Ale já jsem si nevzal éčka,“ 

pravil suše Roman. „To neřeš, na ty dvě piva máme,“ odpověděl Mišák. V kolibě obsluhovala 

nádherná bohyně. 
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„Pánové, já jsem se zamiloval,“ pravil toužebně 

Mišák a mlsně si prohlížel servírku. Popijíme 

s chutí pivko a v tom můj pohled skončil na 

dřevěném stojanu plný modrých kol. „Vy ty kola 

půjčujete?“ pravil jsem. „Ano. A půjčíte?. 

Půjčíme,“ odpověděla bohyně. Za chvilku už 

sedláme horská kola značky TAKAMURA a 

ptáme se na nejkratší cestu na horskou chatu 

Kláštorisko. Nasadíme helmy, zkontrolujeme 

sandály a vyrážíme po krásné asfaltové cestě 

někam nahoru do lesa po červené. Cílem bylo 

být na chatě dřív, než dorazí ostatní a překvapit 

je. Už jsme se smáli, jak budou zírat, kde jsme se 

tam vzali. Krásný asfalt skončil hned za zatáčkou 

a začala slušná šotolina. Cesta se začala rázně zvedat a konec v nedohlednu. Začali jsme 

se slušně potit a stoupání mělo v průměru kolem 12%. Postupně jsme se dodrápali až 

k malé lesní studánce, kde jsme si dopřáli doušek studené vody. Roman poslal svému 

Macikovi SMS o útrapách výšlapu a utřel si zapocenou pleš. Po krátké pauze jsme 

pokračovali a vyjeli na nejvyšší kótu. Pár desítek metrů jsme jeli po rovině a začali pomalu 

klesat po kamenité cestě. Mišák ožil a začal šlapat, jako když ho honí lesní včely a zmizel 

někde v lesním porostu. S Romanem jsme se volnou jízdou blížili k cíli. Po cestě jsme 

krokem míjeli turisty, kteří poskakovali z kamenu na kámen. Při předjíždění se mi jako 

naschvál podařilo ustlat si na zemi přímo před jejich zraky. Letmým pohledem si nás změřili a 

takový upocený kmet prohodil. „Pozri se Jano na tie kokoty, ako sů oblečeni, takové fajné 

bicykle a majů hovadské topánky.“ Najednou se les rozestoupil a vyjeli jsme na louku. Byli 

jsme u cíle, před námi dlouho očekávaná hospoda. 

 

 Pohled na zbytky středověkého kláštera  

Kola jsme uložili do stojanů a šli se usadit na dřevěnou terasu. Poručili jsme si pivko a 

halušky a očekávali příchod kamarádů. 
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 Kláštorisko - hospůdka  

 

 Zasloužené občerstvení 

Po půl hoďce přichází první Heřmánek s Lenkou. Hrozně se diví, kde se tam bereme. „Šli 

jsme zkratkou,“ odpověděl Roman. Pozvolna se trousí ostatní turisti a je nám všem blaze. 

Když nastal čas, zaveleli jsme k ústupu. Turisti po svých, Zdena s Jendou na koloběžkách, 

které si zapůjčili za 8 Eček. My jsme nasedli na Takamury a pozvolna jsme sjížděli zpět, ale 

po zelené. Za necelou hodinku už jsme zpátky v kempu. 
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Vrátili jsme kola a šli hasit žízeň. Postupně jsme se všichni sešli v kolibě a sdělovali jsme si 

zážitky z krásného dne. Ti, co vyrazili po svých, si prošli kozí stezky Hornádu. Lezli po 

strmých žebřících nahoru a dolu. Yenda se dokonce vykoupal v tůni pod vodopádem. Krásná 

pěšárna uspokojila i toho nejnáročnějšího turistu. Na každém z nás byla vidět veliká pohoda. 

Všude se ozýval smích a vtipné komentáře na společné zážitky. 

Pomaličku se rozjížděla příjemná atmosféra a začínal solidní 

mejdan. 

 

Zábava se pozvolna rozjížděla      Kluci, já jsem si jen trochu ulevil  

Najednou se objevil tác boroviček a to se ještě několikrát opakovalo. Slovenská obsluha byla 

jako u zjevení. Po čase hlásila, borovička není. Začal se nosit tatranský čaj, který také došel. 

Za každou rundu jsme vyfasovali volnou vstupenku na projížďku na cikánským koni. Jako 

první sedlal nejkrásnější zvíře pro rytíře Koťátko. Bylo vidět, že si s koníkem rozumí.  

 Koťátko předvedl, že na koni umí !!!!!     Masaryk – Lůďa   
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Postupně se v sedle vystřídaly všechny naše 

děti. Zábava se ubírala správným směrem. 

Všichni se smáli a kolibou se nesla dobrá 

nálada. „Já mám hlad, jdu udělat večeři, 

budou špagety,“ prohodil už asi podesáté 

Roman a začal pozvolna kráčet k busu. Když 

byl tak 15m od lokálu Mišák zvolal: „Pojď si 

dát ještě jedno. Tak jo, ale poslední,“ a stejně 

rozvážným krokem se vrátil do centra dění. „ 

Máte štěstí, že jsem znalec, protože znalci 

vědí, že dobré pivo přináší labužníkovi 

značné potěšení,“ a objednal si další pivo. Za 

chvilku se rozezvučely kytarky. Zpívalo se 

zvesela a dobrá nálada byla velmi nakažlivá. 

Všichni se radovali, tancovali a užívali si 

plnými doušky hezkého podvečera. Ozývaly 

se ryčné zpěvy. PíBí se zavěsil za nohy do 

střešní konstrukce a visel hlavou dolů, jako 

netopýr. Servíra na něj čučela, jako na 

zjevení. Ten se houpal v trámoví jako 

lenochod a pokřikoval na všechny kolem. Se 

zájmem pozoroval Trola, jak se mu leskné 

pleš a mluví obdivně o svém voděvzdorném 

telefonu. Když se zpustil z trámoví tak usedl 

vedle Tondy, vzal jeho mobil a s úsměvem 

jemu vlastním prohodil: „Když říkáš, že je ten 

telefon odolný vodě, tak ať plave,“ a hodil mu 

nový mobil do piva. Tonda jenom otevřel svoji mordu a chvilku lapal po dechu. Po chvilce ze 

sebe vykoktal: „PíBí, hned jak jsem tě viděl prvně, věděl jsem, že jsi debil, čekal jsem 

všechno, ale tohle ne. To máš za to, že tak nádherně hraješ a já ti chtěl udělat radost,“ 

s úsměvem prohodil blondýn.  Ostatní se řehtali a Katka, která se svíjela, jako mladá černoška 

kolem totemu se rozhodla, že zatancuje na 

stole. S lehkostí gazely jedním skokem 

vyskočila na stůl a chtěla předvést, to co 

ještě nikdo neviděl. Při razantním výskoku 

se vší silou trefila hlavou přímo do trámu. 

Zazněla dutá rána, z trámu vylítly spící vosy 

a Káťa se zřítila se do náručí Romana. 

Chvilku nevěděla, kde je dole a kde nahoře. 

Když se vzpamatovala, nalila do sebe pivo 

na ex a začala se shánět po pastelkách. Prý 

viděla všechny svatý a chtěla je jenom 

obtáhnout. Mišák měl výraznou touhu se 

nějak více prosadit. Stáhnul z PíBího žluté 

triko a předvedl scénku, na kterou nikdo 

dlouho nezapomene. Začal si triko navlékat 

na sebe, ale šel do něj nohama napřed.  
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Prohlásil, že v odpolední etapě vyhrál žlutý trikot a že 

má právo ho nosit celý den až do rána. Všichni řvali 

smíchem. Servíra nemohla vůbec chodit, jak se řehtala. Já ti říkám, že nemá smysl přestat kouřit 

Celá hospoda byla mrtvá a veselí nebralo konce. Zábava gradovala, postupně v hospodě 

docházela jedna kořalka za druhou. Kolem desáté už nebylo co pít. Vedoucí ukončila zábavu 

tím, že zhasla. Pak nás počastovala slovy: „Pre Boha, bežte už domov, už ste všetko vypili, 

nič už nemáme.“ Ještě než jsme odešli bydlet, Roman obdržel s velkým zpožděním SMS od 

Marcelky a s velkou chutí nám ji přečetl. „Pánové poslouchejte, co mi napsala moje mašina 

na štěstí. Nevím kam ten Fídák jede na loďkách, když ty za ním jedeš už dvě hodiny na kole 

do kopce.“ To nás rozesmálo tak, že jsme šli pokračovat do busu. Kolem jedenácté dorazila 

solidní bouřka, která ukončila veselici a šlo se spát. 
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elou noc pršelo. Ráno bylo šedivé a všude kolem plno louží. Odjezd byl určen na 

desátou. „Budeme mít asi problém s vyjetím. Louka je podmáčená a nevím, jestli to 

mercedes zvládne a ten kopeček vyjedu,“ prohodil Roman. „Mám vizitku toho cikána 

s tím Šemíkem, ten nás zachrání,“ prohodil jsem. „Jasně, jdi pro Šándora, já jdu sehnat 

trochu ovsa.“ Bus zavrčel a rozjel se do mírného kopečka. Kola se začala protáčet těsně 

před vyjetím na pevný asfalt. Pak následovalo ještě asi pět pokusů, než se vyškrábal na 

pevnou cestu. Kolem desáté jsme opustili nádherné místo a zamířili jsme do termálního 

koupaliště v Bešenové. Na místo jsme dojeli za stálého deště kolem jedenácté. Zakoupili 

jsme celodenní vstupenku za 20 EUR a odjezd jsme si určili na 18 hod. Každý si den 

v krásným termálním středisku užil po svém. Několik venkovních bazénů a tobogánů, sauny, 

bazén s mořským vlnobitím a spousta vodních atrakcí uspokojila snad každého. Velká kritika 

od všech se ale snesla na místní hospůdku. Jídlo bylo z našeho pohledu až příliš drahé. 

Mišák se jim trochu pomstil tím, že hodil talíř i s příborem do koše. „Ty vole kam jsi to hodil, 

vždyť tady mají všude napsáno, kam se má talíř s příborem odkládat.“ káral jsem trošku 

Mišáka. „Za ty prachy si můžou koupit nový,“ celkem bez ostychu pronesl a šel si koupit pivo. 

Když nastal čas k odjezdu tak všichni byli už v buse jenom Linda s Eliškou si fénovaly vlásky. 

Když blonďaté lokny oschly,  grácie s úsměvem nastoupily do busu a mohli jsme odjet do 

Liptovského Hrádku do kempu Borová Sihoť. 

 

Velká pohoda, v sirném bazénu byla voda 380C teplá 

V Liptovském Mikuláši jsme se zastavili na nádraží, kde jsme vyložili Kouliče s Katkou, kteří 

museli odcestovat domů. V Hrádku jsme zastavili na nákup. Zde jsme s Romanem předvedli 

kousek hodný Démonů. Rozhodli jsme se, že večer si zlepšíme chutným červeným vínkem. 

Do košíku jsme uložili 4 lahvinky tmavé barvy a nějaký ten buřtík na oheň. Ostatní také 

nakoupili a když malý Švícko zakřičel tatíííí mohli jsme v klidu odjed bydlet. Do kempu 

s hezkým jménem Borová Sihoť jsme dorazili kolem 19hod. S podivem jsme zjistili, že v tak 

pěkném tábořišti jsme byli úplně sami. Někteří vodáci si za několik EUR pronajali chatky. 

Ostatní si postavili stany a chystal se další povedený večer. Všichni jsme využili koupelnu a 

sociálku v místním hotelu, což bylo v ceně. Personál v restauraci byl milý a byl rád, že může 

někoho obsluhovat.  
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velká pohodička 

 

 Rodinná idylka 

V kempu bylo několik míst, kde bylo uloženo dřevo na oheň, což jsme samozřejmě využili. 

Připravil se táboráček a pomalu jsme se usadili kolem. Děti opět byly ve svém živlu a 

využívaly volnosti a možnosti kempu Začalo se trochu brnkat a opět začalo pršet. Přesunuli 

jsme se do stylového přístřešku a večer byl opět plný lásky a porozumění. Velké sólo měl 

Trol s Henýsem. Trol hrál staré songy a Henýs ještě starší. Když se začaly otevírat lahvinky, 

s údivem jsme s Romanem zjistili, že jsme nekoupili červené, ale bílé. Dobrou náladu nám to 

nevzalo, ale navzájem jsme se ujistili, že jsme oba docela solidní tupci. 
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Nálada byla veselá. Diskutovalo se, koštovalo a také se plánoval další den. V této poklidné 

náladě Šimi podal zamlklému PíBímu lahvinku a vyzval ho, aby okoštoval jeho družeckou 

whisky. Ten se dlouze podíval na rozverného Šimiho a ledabyle prohodil: „Já tělem i duší 

sportovec alkohol pijící jen při výjimečných příležitostech, kterých je navíc v mém životě jako 

šafránu ti vyhovím,“ a dlouze si polil jazyk a podal butilku mlsně čekajícímu Heřmánkovi. 

Když se ji zmocnil Henýs, tak se podíval na Koťátka a zvesela pravil: „Vždycky když tě vidím, 

jsi čím dál ošklivější, musím se napít něčeho silného, abych měl klidné spaní.“ Koťátko něco 

zamumlal ve smyslu, že on taky není výstavní vzorek pro žurnál a odkráčel do deštivé noci. 

Postupně se obecenstvo vytrácelo a muzikanti hráli jen pro svou potěchu. Stále pršelo a 

kolem dvanácté už všichni spali spánkem spravedlivých. 

 

 Podvečerní posezení u ohně 

 

Diskuze u chatičky  
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 Tak, zde jsme spali tři dny 

 

 Nádherný kemp, a nikde nikdo 
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udíček byl kolem půl osmé. Švícko hrál s malým švíckem fotbálek a bylo je slyšet 

všude, kam se vodák podíval. Heřmánek už měl navařený čaj. Dědek Henýs 

s Koťátkem už cucali druhé pivo a vedli moudré partizánské řeči. Bylo pod mrakem a 

počasí bylo takový nejistý. Postupně jsme se restartovali a každý zvedal svůj pohled 

k obloze, která byla stále šedivá. Snídani v hotelu využilo celkem dost líných vodáků. Za cca 

15 EUR každý dostal to, co chtěl. Míchaná vajíčka, polévka, čaj i někteří jedinci, jako Mišák 

popili kořalku. Kolem jedenácté pozvolna vyrážíme na pěšárnu podél Váhu. Cesta se ubírala 

lesem, loukami a bylo se stále na co dívat. V dáli se zvedaly pěkné kopečky. Louky byly plné 

motýlů a lučního kvítí a děti hledaly fialové krávy. Když jsme dorazili do Liptovského Jána, 

rozhodli jsme se, že usedneme do nějaké hospůdky a dáme malé občerstvení. Chvilku jsme 

se radili u hřbitovní zdi a pak jsme objevili půvabnou hospůdku. Byla posazena do selského 

stavení. Stodola, chlívky a všeliké haraburdí kolem. Dle výzdoby to byl spíše muzeum. 

Všude kolem cedule z minulého režimu, ruské vlajky, Stalin, Brežněv, Husák a jim podobní 

lotři, Na každým kroku visely nástěnky SSM a KSČ, cedule s nějakým zákazem či příkazem. 

Nabídka hospůdky byla skrovná, ale nám vyhovovala.  

 

 Nastal čas chvilku posedět 

Pivko, klobásy, bramboráček, bramborové placky a velejemná borovička. Pro děti byla i 

nějaká zmrzka. Posezení to bylo velmi příjemné. Dokonce i slunce začalo svítit. Po nějaké 

době se Heřmánek a spol rozhodli, že vyrazí po zelené a půjdou navštívit nějakou polní 

kapličku. Cestou vylezli na dřevěnou rozhlednu a určili si směr, pak zmizeli v lesním porostu. 

Ti co zůstali si poručili další pivko a kávu. Najednou přišel Lůďa, že objevil kousek od 

hospůdky pěkné místečko s termálním jezírkem.  
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Tak jsme se šli pokochat a poté jsme vyrazili na zpáteční cestu. Do kempu jsme dorazili 

kolem páté odpoledne a čekali jsme na ostatní turisty. Ti se objevili až kolem osmé a 

vypadali dost ztrápeně. Vyprávění jejich útrap si nechali až večer k ohni a nebyl nikdo, kdo 

by je litoval, že nešlapal s nimi. Večerní posezení bylo opět velmi milé. Probíral a hodnotil se 

průběh dne. Všichni se shodli na jednom. Každý si ho užil podle svého a spokojeni byly i 

děti. Do poklidné večerní atmosféry občas Tonda vypálil nějakou pecku. Kolem jedenácté 

jedinci pomalu odcházeli do pohádky. Yenda, který nehodlal jít spát a kontroloval oheň, zvedl 

hlavu a k odcházejícímu Mišákovi suše pravil: „Dobrou noc Mišáku, pozdravuj všechny, co 

potkáš cestou a ať se ti něco hezkého zdá. Třebas o tom, že jsi mi vrátil tu stovku, kterou 

jsem ti půjčil a ty jsi si koupil flašku rumu a propil jsi ji na mé zdraví.“ Mišák něco zamumlal a 

odcházel s výrazem nevidomého do svého stanu. Zbytek vodáků ještě poseděli u strážního 

ohně, když už si všechno řekli tak zaznělo poslední dobrou a šlo se spát.  

   Závěrečnou tečkou krásného dne bylo posezení u ohně  

 

 

áno jako každé jiné. Opět bylo lehce pod mrakem. Tento den byl určený na splutí 

řeky Hron. Na této řece jsme s touto partou ještě nebyli. Všichni byli ve velkém 

očekávání, že zažijí opět něco nepoznaného. Čekalo nás 50 km do Bodbrezové a 

čas odjezdu byl určen na půl jedenáctou.  
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Koťátko se ráno 

napil něčeho 

špatného a odmítl 

vzít do lodě Henýse, 

že se chce povozit 

sám. Zklamaný 

Henýs si vzal lano a 

začal hledal větev, 

kde se ze žalu 

zavěsí. Narychlo se 

udělaly změny 

v posádkách a 

čiperný děd se mohl 

těšit na nového 

kapitána, kterým se 

stala dobrovolně 

Linda. Starý pes si 

v  klidu zapálil svoji 

startku a upravil si  

 

na šedivé 

hlavě 

čepec po 

své tetě. 

Zazněl 

povel 

k odjezdu. 

Při cestě 

jsme 

projížděli 

zajímavou 

hornatou 

krajinou. 

Stále 

nahoru 

dolu, bavili 

jsme se 

tím, že 

jsme se dohadovali kolik procent stoupání má ten kopec, do kterého jsme se právě škrábali. 

Kolem poledne jsme přijeli do Podbrezové. Vráťa zavzpomínal na staré dobré časy, kdy 

jezdil na svazácké akce do místní fabriky dokonce i otřel slzu. Začali jsme hledat místo, kde 

bychom mohli lodě hodit na vodu. Břehy byly značně nepřístupné a zarostlé. Postupně jsme 

se dostali až do Zámostie, které bylo na levém břehu. Na pravém to už ale bylo Dubová. 

Vhodné místo na nalodění jsme našli na levém břehu. Řeka vypadala svižně. Po chvilce 

jsme už všichni seděli v lodích a užívali si vodácké pohody. Rychlé úseky se střídaly s ještě 

rychlejšími. Charakter řeky se neměnil. Po čase jsme si udělali asi půlhodinovou pauzu 

v malé vesničce, která se jmenovala Brusno.  
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 Zkušení mazáci Čouďáci     loď plná sádla, Yenda s Fildou 

 

 Odpočinek         zazněl povel k odjezdu  

 

 Skvělý háček Luboš s náčelníkem     ti co nesedí na břehu, sedí v hospůdce 
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Příjemná hospůdka, pěkná travička na břehu, zkrátka 

pohod. Roman čekal jako vždy na správném místě a po 

navázání jsme opět seděli v buse a mířili zpět do 

Liptovského Hrádku do našeho oblíbeného kempu. 

V Hrádku jsme se zastavili v Lídlu a nakoupili nějaké 

dobrůtky na večer. Večer se sedělo v přístřešku, ani oheň 

nebyl. Stále pršelo. Mišák chytil moribundus a potil se ve 

spacáku. Kolem desáté už byl klídek a bylo slyšet jen 

šumění řeky. 

Henýs diriguje nakládání  

 

 

 

 

    Závěrečný večírek byl velmi povedený  
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stávalo se v pohodě. Tradiční rituál snídaně proběhl na 
všechny způsoby. Někdo vařil polívku, druhý čaj a kafe a 
někdo si zašel na míchaný vajíčka do hotýlku. V deset 

hodin jsme 
opustili po třech 
dnech nádherný 
kemp a zamířili 
jsme směr 
Liptovský 
Mikuláš do 

městečka Ivanchová. To bylo místo, kde jsme 
měli v úmyslu hodit lodě na vodu. Ve vesnici 
jsme zastihli partu dělníků, jak ukládá nové 
vodovodní potrubí. Složitý manévr busu 
s bagrem v rozkopané ulici Romana trochu 
podráždil a utrousil několik nelichotivých slov 

na mou hlavu. Po chvilce jsme už všichni seděli v lodích a nechali se unášet pozvolným 
proudem. Dvojice klaunů Tonda s Fandou opět nezklamali a koupali se při každé příležitosti. 
Bylo vždy docela zábavné vyslechnout důvod proč se zrovna cvakli. Ani jeden nekápl 
božskou a navzájem se vinili z karambolu. Kluci, pamatujte, vždycky hlavou nahoru. Linda si 
prvně vyzkoušela jízdu na kajaku. 
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Chvilku se na řece motala jak přátelé u hrobu, ale nakonec si vysloužila i pochvalu od svého 
trenéra a v pohodě dopádlovala až do konce. Počasí bylo opět takové divné. Slunce si s 

námi hrálo na schovávanou, ale zima nebyla. 
Po hodině volné jízdy jsme připluli k velkému 
jezu. Lodě jsme přenášeli po pravé straně 
cca 50m. Řeka dál byla dost nezáživná,po 
čase jsme si z lodi prohlédli město 
Ružomberok. Kousek za městem už čekal 
Roman a vyhlížel nás z mostu. Na závěr 

začalo i svítit slunce a udělalo dobrou tečku 
za nenáročnou až nudnou plavbou. V místní 
hospůdce Ranč jsme si dali halušky a v půl 
páté jsme odjeli do Dolního Kubína. Do 
pěkného kempu Gecel přijíždíme kolem půl 
šesté. V kempu jsme jenom my a vodáci 
z Olomouce. V recepci byla velmi příjemná 

recepční, u které jsme si za 4 Eura zakoupili jeden nocleh. Začali stavět stany a každý se 
zabydloval. Sluníčko nám přálo a malý Švícko měl zase den. Neustále řval a neměl v úmyslu 
ani na chvilku přestat. Začalo se vařit. Mišák se chopil iniciativy. „Udělám pořádnou mňamku, 
jakou ještě svět neviděl,“ prohlásil a začal prohrabovat svoje zásoby. 
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Z báglu vytáhl různě 

rezavé konzervy a 

komentoval to 

jednoduše. „Už je 

konečně musím 

sežrat, to jsou zásoby 

z povodně 2006.“ 

V hrnci skončila 

pražská šunka, která 

měla prošlou lhůtu už 

v roce 2007. Přihodil 

pálivou papriku a tři 

cibule, česnek, 

paštiku a gulášovou 

polívku. „To bude 

pravé maďarské 

ragů, něco jako požár 

ve stáji. To si 

šmáknem.“  

Opět nádherný a skoro opuštěný kemp Gecel 

Já mu vše odsouhlasil a nestačil jsem 

otvírat piva. Roman znalecky prohodil: 

„Tam musí být i červený kohout, jinak 

to bude velká nuda,“ a začal hrabat 

v kaslíku a při tom si notoval:„ Já jsem 

řidič tohodle autobusu.“ Kempem se 

neustále ozývalo jódlování malého 

Švícka. Šimi to lapidárně 

okomentoval. „Sociálku na tebe, dej 

mu aspoň jednou denně najíst!“ Po 

večeři odcházíme posedět do místní 

hospůdky. Příjemné posezení na 

verandě ukončíme kolem desáté a 

jdeme spát. Švícko už neřve a bylo už 

jen slyšet chrápání a odfukování 

spokojených vodáků z Kladna.    Čas večeře 
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ozzářené slunečné ráno bylo milé pohlazení pro všechny vodáky. Každý s úsměvem 

posnídal a kolem desáté jsme odjeli směr Podbiel. Necelých třicet km Roman 

zvládnul za necelou hodinku. Na odstavné ploše místního nádraží jsme odvázali a 

pozvolna jsme nanosili lodě k řece.  
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Yenda se projevil jako opravdový znalec 

vodáckého sportu. Když procházel kolem kajaku, 

který se válel vedle vleku, znalecky prohlásil: „Kdo 

jede na tý malý lodi?“ Mišák, když ho slyšel, tak se 

mohl strhat smíchy a současně na jeho adresu 

poslal několik nelichotivých poznámek. Když 

všechny lodě byly na řece, zazněl povel vpřed. 

Tonda se prvně odhodlal singlovat. František měl 

bolavá záda, nebo spíše nechtěl riskovat další 

rozplavby. Trol se naparoval na lodi a přitom plazil 

jazyk jako Jánošík na háku a užíval si kapitánské 

místo a šlo mu to náramně. 
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Pěkné počasí nám přálo a my si užívali pěkného okolí 

a čiperné řeky. Po předešlé telefonické domluvě nám 

přátelé Slováci z přehrady pustili 16m3 navíc, takže 

jsme si užili nadstandartní vodácký zážitek. Po celou 

dobu jsme byli na řece úplně sami a nepotkali ani 

jednu loď. Svižné peřejky střídaly volnější úseky. 

Strmé stráně a pasoucí se ovce na loukách byly 

všude kolem nás. Po tříhodinové plavbě jsme připluli 

do cíle, kde na vysoké skále nás vítal Oravský hrad. 

Středověká stavba je dominantou tohoto chudého 

kraje. Roman čekal na levé straně a 

mával zběsile rukou na znamení, kde 

máme přirazit ke břehu. Lodě jsme 

vytáhli u dřevěného mola, kde zrovna 

byl uvázán veliký vor, který právě 

rozebírali místní chalani. Po rychlém 

navázání jsme vyrazili směr Česko. 

Cílem bylo dorazit do Tvarožné Lhoty 

u Uherského Hradiště. Roman točil 

volantem ze strany na stranu a přitom 

šlapal svižně na plyn. Za necelé tři a 

půl hodiny jsme vylezli z busu a začali 

jsme si prohlížet kemp Lučina. Byl to 

obrovský rozdíl oproti slovenským 

kempům. V kempu bylo živo a byl plný 

lidí. Opékaly se klobásy, kotlety a 

muzikanti ladili na večerní zábavu. 

V místní hospůdce fandové shlédli 

v TV utkání MS. Brazílie s nějakýma 

černochama. Dobrá večeře s kusem 

pořádné flákoty vyloudila úsměv snad 

u každého z nás.  A když spustila 

kapela, to bylo teprve veselo. Pivo za 

rozumnou cenu, veselá kořalka a 

dobrá nálada to byly večerní atributy, 

které byly vidět u každého stolu. Mišák 

opět neměl dobrý den a bylo mu nějak 

ouvej. Velký Švícko si odplivl několik 

litrů, ale jinak byl v pohodě. Malej neřval, a když jo, tak velmi málo. Celý večer byl takový 

vymazlený a velmi milý. Atmosféru dobré nálady jsme nemuseli budovat, prostě ten večer 

byla mezi námi od začátku. Postupně se všichni vytráceli a u stolu zůstali jenom silní jedinci. 

Koťátko s Henýsem si vyprávěli vojenské historky a vedli řeči, nad kterými zůstával rozum 

stát. Vedle sedící Yenda kroutil hlavou a po delší rozmluvě mudrců prohodil. „Vás poslouchat 

a mít vás na dosah, to je přímo zjevená moudrost,“ a nalil si decák rumu přímo do hrdla a 

vrávoravým krokem šel bydlet.  

 

  

http://www.statnivlajky.cz/ceska-republika


39 
 

lunečné ráno jako malované. Foukal teplý vítr a pomalu jsme se připravovali na 

odjezd. K snídani jsme využili pohostinství místní hospůdky a v deset hodin jsme se 

rozloučili s kempem. Roman se dobře vyspal, měl dobrou náladu a hýřil ostrovtipem. 

Čekala nás řeka Morava a měli jsme v úmyslu splout úsek Vnorovy - Rohatec. Necelých 

30km ujel bus v krátkém čase a zastavili jsme v úzké ulici kousek od řeky. Letmý pohled na 

stojící vodu položil základní otázku. Kterým směrem vlastně řeka teče? Zazněl povel 

odpřáhnout vlek. Roman se jel někam otočit a já jsem šel zjistit, kam vlastně řeka teče. Po 

delším studování jsem usoudil, že je nutné vyrazit směrem na jih. Nasedli jsme do lodí a 

vyrazili jsme po dravé řece. Po chvíli jsme zjistili, že se plavíme vodním kanálem. Vítr foukal 

a samozřejmě proti nám. 

 

 

 

 

  

S 

http://www.statnivlajky.cz/ceska-republika


40 
 

 

  

http://www.statnivlajky.cz/ceska-republika


41 
 

 

 

  

http://www.statnivlajky.cz/ceska-republika


42 
 

Po hodině nudné plavby jsme připluli ke 

zdymadlu. Technická zajímavost nás 

donutila k zastávce. Začalo drobně pršet 

a tak jsme všichni vylezli na břeh a 

s radostí jsme zjistili, že je zde malý 

bufet. Dešťová přeháňka trvala jen 

krátkou chvilku. Mezi tím jsme obdivovali 

prvorepublikové vodní dílo, které bylo 

lahůdkou pro každého znalce i neznalce. 

Koťátko se dal do řeči s nevýraznou 

ženou, ze které se vyklubala obsluha 

vodního díla. Ujmul se role zvědavce a 

pokládal záludné otázky. Dáma ochotně 

odpovídala a očividně ji potěšil zájem o její práci. 

Bez úplaty nás při odjezdu nechala vplout do 

plavební komory. Když jsme se do prostoru najeli 

všichni, vrata se zavřela a voda se začala valit do 

plavební komory. Byl to pro nás všechny 

nevšední zážitek. Pomalu jsme začali stoupat a 

za necelou minutu jsme byli o cca o 4m výš. 

Vrata na druhé straně se otevřela a my jsme 

vypluli do horního kanálu, po kterém jsme se 

dostali až k velkému jezu. Lodě jsme přetáhli a 

pokračovali jsme v nudné plavbě. Pomalounku 

jsme vplouvali do přírodního parku Strážnické 

Pomoraví, který je známý svými písečnými 

meandry, 

posledního 

neregulovaného 

úseku řeky 

Moravy. Všude 

kolem nás 

čouhala z vody 

suché 

pokroucené 

torza stromů, 

Vytvářely spleť 

prapodivných 

suchých kmenů, 

mezi kterými 

jsme museli 

kličkovat. Na pravé straně se zvedaly písečné břehy vysoké až 10m. Oba břehy tvořily místy 

romantické písečné pláže a vegetace nepropustnou divočinu. Divoká příroda zde vytvořila 

úžasnou podívanou. V těchto místech se natáčel legendární český film Cesta do pravěku. 

Kdyby najednou mezi nás nakráčela nějaká prehistorická příšera vůbec bychom se nedivili. 

Když jsme opustili meandry, čekala nás neskutečná vodácká tortura.  
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Nekonečný 10km turbo nudný 

olej nebral konce. Když jsme 

zahlédli silniční most v Rohatci, 

každý sebral poslední síly a 

snažil se, co nejdříve ukončit 

trápení. Do cíle jsme dorazili 

kolem 17 hod a v malém bufetu 

v místním přístavišti jsme poté 

spláchli únavu a vyrazili na 

poslední místo plánovaného 

noclehu. V plánu bylo vyspat se 

v Býčí jeskyni v Moravském 

Krasu. Bus vrčel a Roman nic 

neříkal. Cestou začalo opět 

trochu poprchávat, ale nálada 

byla velmi dobrá. 

Když jsme se 

zastavili v tmavém 

lese a Yenda nás 

ujistil, že Býčí 

jeskyně je nám 

k dispozici, šli jsme 

si prohlédnout naší 

poslední 

noclehárnu. Velká 

jeskyně známá tím, 

že se v jejích 

prostorách našel 

bronzový býk z doby 

dávné. Po vstupu do 

jeskyně, napadla mě 

okamžitě část písně jednoho klasika.   
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V jednom lese byla velká jeskyně, 

a v ní tma, jako když zhasne se v kině, 

a když po tmě přivyk si zrak tak poutník vidí, 

že v koutě válí se drak, co žere lidi, 

Žádného draka jsme neviděli, zato několik 

zablácených jeskyňářů. V místě kde jsme 

mohli postavit stany nebo pohodit karimatky 

byla jenom udupaná mokrá hlína. Nebylo nic, 

co by nás mělo přesvědčit, že vyspat se zde 

by bylo cool. Krátká porada zkušených určila, 

jede se do nejbližšího kempu. Mišák 

s Yendou jako znalci místní krajiny určili: 

„Jedeme do Jedovnice do kempu Olšovec.“ 

Proti tomu se nedalo nic namítat a nasedáme 

v neustálém dešti do busu a míříme do 

kempu. 
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Yenda navádí Romana a po necelé půlhodince jsme na místě. V Jedovnici nás čekal velký 

rybník a pěkný kemp. Když se jsme vstoupili do recepce půvabná mladá slečna prohodila. 

„Nebude vám vadit, že tady je trochu hlučná větší společnost! Určitě ne, my jsme taky velice 

řičná skupina,“ prohodil jsem. Vůbec jsem netušil, co nás čeká za peklo. V ten den tam čistě 

náhodou měli sraz příznivci Dancing street. Dredovaní magoři snad z celé Evropy soutěžili, 

kdo udělá větší kotrmelec na palici v co největším kraválu. Rachot a řev, že se třásly tabulky 

skla a lítaly nejty z mobilů. To jsem nikdy v životě neslyšel, neustálý řev. Start Boingu je 

andělská serenáda pro roztoužené víly. Z decibelů, které se hrnuly mezi rekreanty z mega 

repráků, se dělaly metrové vlny na jinak poklidné hladině místního rybníku. „To se budeme 

muset děsně zmastit, abychom mohli v tomhle pekle spát,“ prohodil jinak velmi kultivovaný 

František. Sotva měli magoři malou pauzu, slyšet bylo zase malýho Švícka. „Tatííííí, tatííííí,“ 

ozývalo se pokaždé, když velký Švícko udělal krok někam vedle a mladej ho neměl v merku. 

Udělali jsme si něco k jídlu a odevzdaně jsme na sebe čučeli. Posedávali jsme kolem busu a 

snažili jsme pochopit smysl života těch mladých vymaštěnců. Postupně jsme se vytráceli do 

stanů. Ti magoři to vydrželi až do rána do šesti. Pak naskákali do auťáků a v sedm byl klid 

jako v kostele. Ale to se zase probudil malý Honzík a budíček „ tatíííí“ nás všechny stejně 

uvedl v realitu. Ráno jsme na sebe civěli dost nevyspale. Každý si tahal špunty z uší a 

dlouho jsme nemohli všichni uvěřit, že se nám to vůbec nezdálo. Po klidné snídani jsme 

kolem jedenácté vyrazili směr Kladno. Na oběd jsme se zastavili ve Velké Bíteši, kde jsme 

vyhodnotili zájezd. V restauraci na náměstí jsme předali medaile všem dětem a dospělákům, 

kteří se významně podíleli na dobré náladě po celou dobu putování. Kolem třetí jsme zahlédli 

ceduli Kladno a všichni jsme uvěřili, že jsme po deseti dnech opět doma.  

Tak to viděl a zapsal Fída 
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