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Voda – kola – hory 

Norsko 

30.6.-19.7.1998 

 

30.6.98 

Den první – úterý 

Tak už je to tady! 

Balíme, nakládáme, nestíháme. Sraz v Cukrovaru je určen na dvanáctou hodinu. Někteří to 

stíhají v předem stanovený čas, ale jsou i tací co o chvíli později. 

Vidina Norska je tu před námi, co autobus, zvládne to, a co my, uvidíme. Postupně se navazu-

jí kola, kuchyně, lodě a další velká hromada jistě důležitých věcí a materiálu. Jedním ze 

skvostů tohoto podniku je vlek, který doznal dalších důležitých změn. Hákujeme kola cik cak, 

cik, cak, hák – sucháče pořád dokola, snad nespadnou. 

Schyluje se k odjezdu, kazíme jednu z velice důležitých tradic, odjíždíme celou hodinu před 

stanoveným odjezdem – je 16 hodin. Rodiče slzí
*
 a loučí se s námi. 

Někteří by se nejraději vrátili již na Palmovce, ale z těchto chmurných myšlenek je vyvede 

velice důležitá závada. NEMÁME NABĚRAČKY. Jiří vystartuje a zachraňuje nás, dvě zbru-

su nové naběračky, které potěší každičkou službu. 

Musíme nandat kolo na hák, městské silnice jsou opravdovou zkouškou pro vlek a uchycení 

kol. Cesta republikou probíhá hladce přerušována pouze zastávkami pro potřebu. Blížíme se 

k hranicím Harrachov – Grenica – čas 19:15-19:30 hod. 

Pokračujeme po polském území. Zastavujeme v Jelení Góre 20:30 – 21:00 hod, jak se později 

ukázalo zapomněli jsme zde pro autobus tolik potřebnou kliku. Legnica 0:50 – pro používání 

kufrů velice důležitá zastávka. Zapůjčení kliky z motorestu – TOALETA – WC – MUŽI - 

PRAVÁ KABINKA. (Až tam půjdete, neshánějte kliku a nezabouchávejte dveře). Pokraču-

jeme dál nočním Polskem, spíme a užíváme si tmy a bolavého těla. 

Lukáš a Alena. 

1.7. 

Den druhý – středa 

Den začíná, velmi překvapivě, tam, kde ten minulý skončil. Tedy v busu. V jeho středu nastá-

vá životu nebezpečná koncentrace jedinců s dlouhýma nohama. Zdatnější spí, méně zdatní si 

užívají poslední opravdové tmy na příští tři týdny. Kolem šesté ráno jsme ve Swinoujscie. 

Polský celník nedělá problémy, řidič Honza při bravurním couvání s vlekem dokazuje, že je o 

několik tříd lepší než mrzout Grizzly. Sedadla na trajektu BOOMERANG, jenž nás snad za 

několik dní vrátí zpět do kontinentální Evropy, jsou výrazně pohodlnější, než busová. Někteří 

toho využívají ke spánku, jiní se věnují ušlechtilému umění mariášnickému. 

                                                 

*
 většina jásá 
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Karetní stolečky jsou takřka dokonalé se třemi zabudovanými křesílky okolo. Vlevo se tyčí 

skalní útesy ostrova Rujány. Maják na mysu Kap Arkona připomíná mnohým z nás nevinné 

mládí, povinných deset temp ve studeném moři, křtění Láďou Červinkou v převlečení (ne 

příliš dokonalém) za Neptuna, dobráka Pafku Svobodu. 

Dnes už nám bolševik ale takřka vůbec nebrání v rozletu, a tak vzhůru dále na sever! Mezi 

studeným švédským Malmö a veselou dánskou Kodaní se staví obrovský nový most. Zdá se, 

že sláva trajektů ve Skandinávii pomalu pohasíná. Oproti všem předpokladům švédský celník 

kriminálníka Myšáka na hranicích nezatknul. Hurá, Skandinávie! 
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Pokračujeme směrem na sever, na Göteborg. U mořského pobřeží stavíme na obídek, takřka 

všichni, i přes špatné počasí, dělají pokus o dobytí pláže. Nakonec tam proniknou přes ohra-

dy, koníčky, bodláky a chaluhy pouze Jarka, Monika a Myšák. M+M, nejlačnější to grogodý-

listé, zakládají letošní tradici. Jarka satelitní. 

Po dobrém obídku se jede k městečku Torpa, kde sladkovodně grogodýlí další. Odhalena 

prasklina na nosné části vleku. V Göteborgu vrcholí pouť, městu vévodí obrovské Ruské ko-

lo. Projíždíme městem Trollhätten (ve skutečnosti se tomuto městu přiblížíme nejblíže tak na 

30 km – pozn. VDJD) a pomalu hledáme místo na spaní. Stavíme u Timmerviku, Eda 

s Myšákem vyrážejí na kole na průzkum a nacházejí nejen nádherný bažinatý palouček, ale i 

stádo losů (nestíratelných). Po polévce se tam přesouvá i autobus a kolem půlnoci, za nočního 

skandinávského šera, usínáme. 

Dobrou noc. 

Monika a Myšák 

2.7. 

Čtvrtek – třetí den 

Začalo svítit slunce, rozcvička ani koupání nejsou, ale není se čeho bát, protože máme alespoň 

rozbitý vlek. Proto nikdo nepropadá panice a zvesela se zakusuje do marmeládou namazaných 

chlebů a nenamazaných chlebů s veselou krávou. Protože není ještě nikdo viditelně zraněn 

(kromě vleku), sundaváme kola, zase se nikdo nezranil, a posíláme vlek do opravy. Cyklisté 

vyrážejí směr Vännersborg. Mechanici opravují poslední závady na bicyklech bafuňáři leští 

kola i kliky, maséři rozmasírovávají zatuhlé svaly. Slunce svítí, na obloze se prohánějí 

cumully a čerství cyklisté šlapou téměř ze všech sil do pedálů. Trasa vede nejdřív po silnici, 

potom po šotolinové cyklistické stezce. Mechanici některých závodníků musí poprvé zasaho-

vat, ale jinak probíhá akce téměř poklidně. Pepíkovi bylo asi teplo a tak se pro jistotu zajel 

Obrázek 1: Nalodění na trajekt 
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zavlažit do bahnité bažinky (ve skutečnosti to bylo tak, že nepřizpůsobil rychlost stavu po-

vrchu vozovky, nezvládl řízení a jen velmi rychlou reakcí zabránil čelnímu nárazu do stromu).  

Po příjezdu do Vännersborgu se část vrhla do kostela, druhá do turistických informací, zbytek 

buď seděl na trávě v parku, nebo dělali něco úplně jiného. 

Mezi tím: Autobus odjel hledat místo, kde by se dal opravit vlek. Bližší informace o hledání 

nejsou známy, jasné je pouze to, že bylo nalezeno vrakoviště, které obsluhovali nějací žabaři 

(prý tam měli strašný nepořádek a Martin F. jim to tam za chvíli udělal) a vlek se podařilo 

prozatím opravit. 

Do parku na náměstí ve Vännersborgu pro nás přijel Myšák s Moňou a odvedli nás na vrako-

viště. Cestou se kupodivu nikdo neztratil, přestože k tomu byla příležitost. K „obědu“ byly 

chleby se sádlem. 

Nasedli jsme do busu, navázali kola a jeli hodně dlouho. Cestou někdo spal, někdo si četl, 

hrály se i karty... K „večeři“ bylo lečo s oškrabanými brambory. Velmi oblíbenou zábavou se 

stalo házení frisbee a lezení pro něj na stromy. Hrál se také volejbal na velmi vysoké úrovni.  

Pak jsme sedli do busu a jeli a jeli a jeli. Asi ve 2 hodiny ráno jsme konečně zastavili někde, 

kde jsme měli být podle mapy, ale byli jsme trochu jinde, jak se později ukázalo. Někteří ještě 

grogodýlili, umyli satelitníka a asi šli spát. Bylo skoro už (nebo ještě) světlo. 

Karel a Honza F. 

3.7. 

Pátek – den čtvrtý 

Po dlouhém putování jsme konečně dorazili do Norska. Z autobusu jsme byli vyhnáni ve 2 

hodiny ráno a rozespalí jsme šli stavět stany. Někteří více odvážní jedinci se rozhodli stanovat 

až za potokem a tudíž se musela zdolat tu noc nepřekonatelná větev, která byla jedinou mož-

ností dostat se suchou nohou přes potok. 

Už brzy ráno v 8:00 začal létat mezi stany Honza Faltys, který buší do stanů a křičí šíleně 

sprosté slovo „Budíčééééééééééééék“. Někteří jedinci, kteří význam tohoto slova pochopili až 

trochu později, byli nemilosrdně vhozeni se vším na sobě do vody. Následovala krátká roz-

cvička a poté snídaně, při níž bylo ještě pro jistotu zkroceno několik nedobrovolných dobro-

volníků (ti už si mohli sundat oblečení a do vody se namočit sami). 

Po snídani se naložily lodě a raft na vlek a vyrážíme směrem na Elvbrua podél řeky. Zastavili 

jsme až u mostu, kde se na nás vlnily příšerné peřeje. Monika (Myšákova) s Majkou zůstaly 

před peřejemi, a my jedeme ještě o 10 km dál. Dáváme raft a lodě na vodu a vyrážíme vstříc 

peřejím. A ty opravdu kolikrát k nám nebyly milostivé. Nejvíc jsme to samozřejmě odnesli 

my dva háčci, takže jsme po chvíli byli zmrzlí až na kost. Ještě projíždíme pár krásných peřejí 

a v těch největších peřejích tvoříme hodiny. Ale i to jsme zvládli a dostáváme se do obáva-

ných peřejích, načež zjišťujeme, že jsou jedny z nejlehčích. Pak už je „klidná“ voda, žádné 

velké peřeje, nuda, zima, mor a kurděje. 

Naše jediná záchrana je autobus, který na nás čeká 10 km od tábora a tak dojíždíme do tábora 

přesně v 15:00 na oběd. Ti co s námi nejeli na vodu, vyráželi na kolech až k mostu, kde si na 

nás počkali a škodolibě fotili a natáčeli. Pak se vypravili zase do tábora. 

Odpoledne jsme se zase vyměnili. Vodaři na kola a kolaři na vodu. Ti, kterým nevyhovovala 

ani jedna možnost, vyrážejí s Edáčkem na horskou túru – pěšo-neso-tlačo kolo. Vyrazilo 8 

odvážlivců, kteří se už předem museli smířit s tím, že to nebude tak krátký výlet. Z počátku 
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byla cesta rozumná a sjízdná, ve vyšších polohách se už objevilo křoví s krátkými výhledy na 

okolní krajinu. Cesta se začala svažovat a Eda nás zavolal o 20 m výš a to už bylo vše jasné. 

Cesta definitivně skončila, a dál se šlo po kamenech, křovím a stále vzhůru, pěšinku jen tušíc. 

S námahou jsme se dostali až k pramínku potoka a vystoupali nad úroveň lesa, objevili se na 

širé planině s lišejníkem, brusinkami, jalovcem a břízou zakrslou. 

Následovalo mnoho postupných bodů, kdy po vyjití na domnělý vrchol se objevil další. Mno-

hokrát se přecházelo přes spáry po ledovci, přes suťovisko, kolem sněhu. Pak jsme se vydali 

po pěšince dolů, kolem plesa a po mužících. Konečně jsme dorazili na dobrou cestu po 

prudším sešupu a dojeli zpět do tábora v 23 hodin, kde už čekala vysněná večeře. 

(Poslední dva odstavce podle Myšáckého „kolovníčku“). My kolisti spolu s vodákama jsme 

byli naloženi do busu a spolu s vodákama nás bus odvážel dál a dál. Vyhodil nás až 45 km od 

tábora a my jsme se museli dostat zpět a tím prokázat svoji orientační schopnost. A tu jsme 

měli. Jen jednou jsme sjeli z cesty, nebo spíš jsme stále jeli po hlavní a zapomněli zatočit. Ale 

to jsme si brzo uvědomili a rychle svoji chybu napravili. 

Sice nám slibovali, že cesta bude pouze z kopce, jeli jsme spíše do kopce a teprve 10 km před 

táborem nastala rovinka. Do tábora jsme dorazili kolem 21 hodiny a vrhli jsme se na večeři. 

Pak už si každý zalehl do stanu a dal se na zasloužený odpočinek. 

Monika a Tomáš  

4.7. 

Sobota – den pátý 

Z letargie nás v 8:00 vytrhnul dobře známý pokřik služby, po kterém následoval ranní rituál. 

Takže rozhýbat a pokřivit těla a honem smočit ve vodě, ještě než to ospalém mozku dojde. Po 

uspokojení (alespoň částečném) našich žaludků jsme se pustili do likvidace tábořiště. Okolo 

Obrázek 2: Vodopád Atnafoss 
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10 hod nastupujeme do autobusu, abychom z něj záhy asi po 100 m opět vystoupili. Objevila 

se závadička na autobusu, kterou se podařilo během 1/2 hod odstranit a tak jsme se odpíchli 

směr sever za řekou Atnou a jejím okolím. Na místo určení – tábořiště u Mogrendy jsme do-

razili po 13. hod. Po rychlém obědě jsme se rozdělili do 3 skupinek. 

Objemnější skupina kolařů – odvážlivců se pod vedením Edy vydala zhruba na 50 km okruh 

po trase: tábořiště – Mogrenda – Brema – Bretingen – Euden – Volmu – Knappen – Atnabrua 

– Hetlia – Mogrenda. Naplánovaný okruh pozbýval na dobrodružnosti, neboť nedošlo ani 

k jednomu terénnímu tlačení a nošení, ohlášené brody taky zklamaly. Zpočátku jsme si pouze 

zdolali jeden táhlý kopec (ani ne prudký) a pak se už jen vezli a hodovali a sbírali houby. 

Druhá kolo-skupinka se s vodo-skupinkou nechala vyvézt do Atnabrua. Odtud je čekal pří-

jemný sjezdík až k tábořišti. Občas svým máváním doprovází třetí skupinku – vodní. Šesti-

členná posádka raftu a tři doprovodní jednoloďaři nasedli až pod propustí, která se nejevila až 

tak přátelsky, i když podle Martina Faltyse v žádném případě životu nebezpečná. 25 km úsek 

Atny by se dal rozdělit mostem přesně na dvě půlky. Tzv. „předmostní“, která nebyl až tak 

peřejnatá, za to některé její úseky nám to vynahradily. Druhá půle – „pomostová“ se vlnila a 

vařila po celou dobu jízdy. To už byl raft doprovázen mírnými vibracemi, které byly způso-

bovány pomalu mrznoucí posádkou. 

Přes zmrzlá těla, drkotající zuby a mírně nafialovělou barvu byla posádka nadšena (to jsme 

ještě nikdo netušil, že projížďka bude stát Kláru hlas). Pro úplnost ještě jeden neuvěřitelný 

zážitek – k večeři byl takový kotel rizota, že zůstal na druhý den. Po večeři následoval „spole-

čenský večer“ za doprovodu kytary a deště. 

Renata a Tomáš. 
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5.7. 

Neděle – den šestý 

Ráno vylézáme z mraveniště a hrozných hrbolů, na kterých jsme měly postavený stan (dou-

fáme, že nejen my – zítřejší služba). Zhltli jsme výbornou smaženičku (měli jsme jen jednu 

lžičku). Po zbytek dopoledne jsme byli v autobuse, který jel stále nahoru do NP Rondane. 

Vysadil nás u nejmenované horské chaty. Jako jídlo na celý den jsme obdrželi 1 (slovy jednu) 

tatranku a horalé dva malé krajíčky chleba s paštikou. A tady se naše cesty rozdělily. 

HORA: Vyrazilo tam 

deset odvážlivců pod 

vedením Edy, ale jde 

s námi i Edáček, takže 

se snad vrátíme. 

Nejdříve jedeme 1 km 

na kole, brodíme se a 

v menším rašeliništi 

Malý Eda IV. málem 

utopil svojí botu. Kola 

ponecháváme svému 

osudu. Vylézáme na 

obrovskou ledovcovou 

morénu a vstupujeme 

do Trollího království. 

Dříve poměrně vzkvé-

talo, ale nyní se už 

Trollím zemním obyd-

lím propadly střechy, 

takže po nich zbyly jen 

četné prohlubeniny (podle novějších mylných výzkumů vzniklé při tání ledovců). 

Procházíme širokým ledovcovým údolím. Nad námi se honí slohy a kupy, až se nakonec spojí 

do hrozivě temných stratocumulů, ze kterých začnou vypadávat vertikální srážky. Prodíráme 

se hustým porostem břízek, brusinek a další horskou květenou. Brodíme se sněhem a potoka-

ma. Vody z nebe přibývá a pevné půdy pod nohama ubývá. Snažíme se udržet na viklajících 

se kamenech, porostlých kluzkými lišejníky a nespadnout do zamrzlého plesa. Vstupujeme do 

mraku. Je vidět jen na pár kroků a sněží tu. Konečně zcela vyčerpáni vystupujeme na vrchol. 

Parádní výhledy (na všechny strany stejné). Posilujeme se tekutinou, připomínající ranní moč. 

Sestup dolů se hodí spíš pro kamzíky než pro lidi. Stále prší, ale déšť pomalu ustává. Před 

námi na obzoru je modré nebe, ale pořád se nechce dostát nad nás. Dokonce se na chvíli obje-

vil i vrcholek naší hory – HØGRONDE – 2114 m, ale hned se zas zahalil do mraků. Na poto-

cích už je vyšší stav vody a mnohem hůř se přeskakují, sníh je rozměklý a padá nám do bot. 

Ale jsme velmi ostřílení a drsní lezci hory a přežíváme vše ve zdraví, pouze jsme totálně pro-

močení až na kosti (někteří si později stěžovali na vlčí mlhu, jak se ukázalo byla způsobena 

jednak oslněním sluncem na sněžných polích (tzv. sněžná slepota) a též nepřítomností knedlí-

ků k večeři). Svoje kola nalézáme v nejlepším pořádku, jen trochu zmoklá. Je osm hodin ve-

čer a nás čeká ještě 70 km na kolech (naštěstí to bylo trochu míň). Nasadili jsme nejtěžší pře-

vody a jeli pořád z kopce po stejné trase, jako před námi cyklisti. Do tábora jsme přijeli asi v 

23 hodin a nebyly tam knedlíky, ale jen čočka, ale byla dobrá. 

Obrázek 3: Mýto na silnici k chatě Døråseter 
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KOLA: Opustili jsme naše odvážné horaly, ve skrytu duše doufajíce, že se nevrátí, aby bylo 

více jídla, a pustili jsme se po malebné silničce dolů. Dvě nečekané závory některé z nás má-

lem dostaly. Po menších opravách na několika kolech jsme vyrazili dál do deště a do Folldalu. 

Sotva jsme zastavili u benzinky, déšť na chvilku ustal, ale začal hned, jak jsme vyjeli. Čekalo 

nás prý asi 20 km. Všechny nás ale překvapilo, že jsme po x km potkali autobus a řidič nám 

oznámil, že jsme přejeli asi o 7 km.  

Tak jsme navázali a jeli hledat tábořiště . To jsme objevili asi 3 km na skoroostrově, postavili 

jsme stany, posvačili a vodáci vyrazili autobusem proti proudu řeky nahoru. Po delším výletu 

s loděma a raftem obohaceném o zdolání prudkého svahu nasedli a vyjeli. Posádka raftu se 

několikrát marně pokoušela své plavidlo převrhnout v peřejích Folly (WW III – IV). Pouze 

Honza tam dvakrát eskymoval. Po příjezdu do tábora čekala na zmrzlé vodáky teplá polévka, 

kterou s chutí zbaštili a někteří vyměnili své plavidla. Peřeje na začátku dolního úseku převrh-

ly hned dva kajakáře – začátečníky. Eva potom ještě cvakla Martina a to ke všeobecné spoko-

jenosti. Dále už radši pokračovala na raftu. Po večeři jsme už netrpělivě očekávali horaly, 

kteří kupodivu dorazili v 23:02, tedy nikoliv o několik hodin později, jak jsme předpokládali. 

Ohřáli jsme se u ohně a zalezli do svých stanů a spacáků. 

Klára & Jarka 

6.7. 

Pondělí – den sedmý 

Ráno v 8 hodin jsme vesele vyskákali ze svých teploučkých spacáčků, vrhli jsme se střemhlav 

do peřejí řeky Folly. Po chutné snídani jsme se rozdělili na dva tábory (kolisté a vodáci). Vo-

dáci si zaesky-

movali ve stude-

ném proudu 

Folly a autobus 

je vyzvedl na 

cestě mezi Foll-

dalem a Alvda-

lem. 

Kolisté vyrazili 

v čele s velkým 

Edou k jezeru 

Savalen (39 km). 

Cvičně jsme si 

zajeli asi 2,5 km 

do kopečků a 

ještě na druhou 

stranu, než jeze-

ro bylo, ale zato 

jsme viděli nád-

hernou vísku 

uprostřed stáda krav a ovcí. Po této zajížďce jsme opět zamířili vzhůru do kopců malebných 

hor. Někteří z nás neměli tolik sil tyto dlouhé a strmé kopce vyšlapat na kole, tak slezli a šli 

pěšmo vedouce kola podél svých boků. Po této trpké cestě nás čekal nádherný pohled na vel-

ké, modré a docela teplé (voda) jezero Savalen. Celé jsme ho objeli, foťáky cvakaly jak zběsi-

lé a lidé se kochali čistou přírodou. Cesta pokračovala po asfaltové silnici trochu více z kopce, 

Obrázek 4: Jezero Savalen 
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někteří jedinci si tento sešup pořádně vychutnali (rychlost 79,9 km/h). Zmatený sraz s vodáky 

cyklistům ubral síly, protože jezdili z jednoho místa na druhý, ale nakonec jsme se všichni ve 

zdraví sešli i s autobusem, který též nesvedl najít místo našeho srazu, protože městečka tu 

nemají cedule se svým jménem, tak bloudil a bloudil až dobloudil (Což je naprostá pomluva, 

protože autobus po naložení vodáků (poněkud šramotících)  a nakoupení chleba v Alvdalu jel 

bez jakéhokoliv bloudění přímo po hlavní silnici na místo srazu až narazil na Edáčka, který 

nás poslal za čekajícími cyklisty – pozn. VDJD). 

Po naložení kol jsme vyjeli směr město Trondheim po vedlejších silnicích, kde jsme hledali 

místo na spaní. (Zde zapisující poněkud vynechali splutí řeky Bua – 5 km WW IV – pozn. 

VDJD). Malé závady autobusu nám den řádně prodloužily (do tábořiště jsme dojeli kolem 

půlnoci). Řidič Honza nám teď tuto závadu popíše:  

„Za prvé bych upřesnil, že se nejedná vyloženě o závadu, ale pouze o problém nedostatku 

nafty v nádrži autobusu. Nedostatek nafty způsobil, že na nerovné silnici ve zvlášť obtížném 

horském terénu došlo k přisátí vzduchu do palivové soustavy a tento vzduch způsobil nepra-

videlný chod motoru 

či úplné zastavení. 

Vzhledem 

k nedostupnosti čer-

pací stanice a pozdní 

večerní hodině jsem 

se rozhodl udělat 

drobný zásah do pa-

livové soustavy. Jed-

nalo se o prodloužení 

sací trubice v nádrži 

gumovou hadičkou 

tak, aby bylo zabez-

pečeno nasávaní naf-

ty od samotného dna 

nádrže. Po této úpra-

vě, jenž nás zdržela 

asi 40 minut jsme 

mohli pokračovat na 

místo táboření vzdá-

leného ještě asi 25 km.“ 

Tak toť vše od našeho milého řidiče Honzy. Tábořiště se nacházelo blízko jezera, takže neby-

la nouze o kousající mušky, ani OFF na ně nepomáhal. Služba nám ještě rychle namazala 

chleby s rybí pomazánkou a šlo se do hajan. 

Bětka a Marek 

7.7. 

Tirsdag, Sjuende Juli 

Åttende Dag (En dag med Norsk Tale) 

Kjære lesehestener! 

Vi (opphavsmannener) besteme seg skrive denne krønike på tsjekkisk, men med utpreget 

norsk transkripsjøn skilteter. 

Obrázek 5: Most v Trondheimu 
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Leitmotivem dnesjního dne byla nåvštěva třetího největšího norského města a zåroveň nejse-

vernějšího bodu nasjeho putovåní, do bývalého høvstadu Norska – do Trondheimu. 

Vstali jsme v již obligátní ranní hødinu do obligátního mrholení a posnídali jsme prefabriko-

vanou gulåsjovou polévku. S čajem. A chlebem. Vzhledem k tømu, že bus odjel do blízké 

osady pro šťåvu, jsme se mohli v přilehlém jezeře vykoupat, vymydlit, ošampønovat a vůbec 

vypucovat před nájezdem na vikingskou civilizaci. 

Po asi čtyřicetikilometrové jízdě autobusem jsme projeli trondheimskými aglomeracemi a 

Midtbyenem, åbychom vyhodili kotvy na åutobusovém parkovišti v Brotørra. Odtud byla vy-

hlášena několikahodinová vycházka do města. 

Lidé se rozprchli každý podle svého. Někdo klusal do restaurací, jiný chtěl vidět co nejvíce 

obchodů, ten toužil po Ravnklovském rybím trhu, onen pospíchal do Kristianstenské pevnosti 

přes starobylý most přes řeku Nidu, ale většina zamířila přes Fjordgate, Olav Tryggvasons 

gate, Kjøpmannsgate, Munkegate nebo Kongemsgate (ta jak ústila do kulatého nåměstí Torvet 

s obeliskem kråle  Olava Trygvasonna uprostřed a øvocným trhem økolo) přímo k norskému 

ståtnímu dómu, ke katedråle Nidaros se zåklady (alespoň duchovními) z roku 1070 n.l.. Za 

pouhých 10-20 NOK (+5 na věž) někteří nejen prohlédli skvostnou a grandiøzní stavbu, ale i 

vyslechli tøny vårhanního koncertu rozlé...KDE JE SAKRA MOJE TUŠTIČKA?! ...hající se 

neobyčejně akustickou svatyní. Škoda jen, že nebylo møžné shlédnout korunní klenoty nor-

véžské vystavované pouze pár hodin denně. Zkråtka a døbře, døporučujeme všem nåvštěvu 

nejsevernější katedrály na světě. Na stejnou vstupenku lze navštívit i blízké Museet i Erke-

bispegården,  které bylo znovuotevřeno roku 1996 a jehož kulturní a historické hodnoty by 

neměly být nevyužity (rozuměj neneshlédnuty). Pøblíž tohøto muzea se nachåzí dalsjí poučné 

muzeum a to Rustkammert/ Hjemmefrontmuseet. 

Celou dobu vyhrazenou našemu pøbytu jsem stråvil ve výše zmíněných institucích pro pøtě-

chu ducha a již v klusu k busu jsem mohl obdivovat největší dřevěný dům ve Skandinåvii, 

kråløvskou letní rezidenci Stiftsgården. U autobusu bylo možné ještě zchroustati chléb 

s paštikou å pohledem pohladit moře pod sochou objevitele Vinlandu, Leifa Eirikssona. Pak 

jsme obrátili příď a vyrazili na jih k teplu a noční temnotě. Sbohem severe, nás čeká úmorná 

kodrcačka směrem poledním. 

Poklimbåvåjící åutobus se zåståvil v pøzdních večerních nåstěných kukačkách kdesi před - 

nad (pod?) Oppdalem. Služba uslužbila mňamku k večeři a rozproudila se noční zåbava, pød-

pořenå ještě okolo 1/2 noci dvěma Finy a jedním Skotem – turistøu. 

DØBRØU NØTS! 

Eduard Eduardsson Hulicius x Honza Bartoš 

8.7. 

Snad středa, snad Den devátý 

Pojem o čase se zdá být už nadobro ztracen. Už jsem si zvykl, že žluté světlo v našem maleb-

ném stanu nemusí nutně znamenat slunce na obloze ani v duši a přec bylo dnešní vstávání 

něčím výjimečné. Kdosi zvenčí se všem spícím naivním tělům snažil nakukat, že po osmi 

dnech přerušovaného deště se nad našimi stánky umoudřela bílá mračna a ustoupila barvě, 

v kterou se leckdo modlil. Nikdo se však nenechal polapit mladickou nerozvážností a každý 

nechal ty blázny venku dál kukat. Když jsem vykoukl ze svého doupěte, spatřil jsem dalších 

deset bobulí zírajících k nebi v němém úžasu. Opravdu, stalo se to, v co snad všichni doufali, 

přivítala nás krásně modrá obloha. Někteří s nadšením, někteří s menším nadšením, někteří 

s vůbec žádným, se bezhlavě vrhali do vražedných čelistí rychle tekoucí vody. Posléze bylo 
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několik nekoupálistů účelně zachráněno 

z bezpečí souše, aby ochutnali báječně ledovou 

tekutinu ve vší parádě. VDJD dokonce musel 

zahájit záchrannou operaci s jeho ostrou trollí 

sekerou, aby vysekal odvážné jedince z ledu. 

Zcela hlavní byla v zákulisí přichystaná nebez-

pečná akce „zlijte ho“, která už jednou toho rána 

selhala. Mravokárce Lukáš měl příliš krátké no-

hy. Teď byl zásah jednoznačně účinný a přinesl 

své nadávky. Slunce začalo hřát, a to byl impuls 

k dalšímu pokračování. Autobus vyvezl silné a 

na vše připravené kusy do Dombåsu, odkud se 

mělo jet neuvěřitelných 100 km až k městečku 

Åndalsnes. V Dombåsu se naši sráči potkali 

s kolisty až z Ostravy, kteří se k nám na jeden 

den přilípli. Příroda nás dostávala každým šla-

pem. Ze všech kopců se řítily gigantické vodo-

pády a v dálce se začaly vynořovat zasněžené 

vrcholky hor. 

Jeden z nás, nebudeme to ututlávat, kdo jiný, než 

vrchní otužilec Myšák, se opakovaně a 

s úsměvem vnořil do bublající lázně za závisti-

vého pohledu deseti dědků satelitníků a pak se 

pokračovalo. Krásným údolím jsme sjížděli 

k hlavní atrakci toho dne obklopováni vysokými 

skalami. A byla tam. Čekala na nás ve vší majestátnosti a velikosti. Trollí stěna. Cyklisté se 

pokochali, zakoupili soby a losy a jiné suvenýry a jelo se spokojeně zanocovat do malého 

lomu poblíž městečka Åndalsnes. 

Splácali Filip a Pepík 

9.7. 

Čtvrtek  

Desátý den našeho zájezdu začal jako normálně – nevesele – probudili jsme se do norského 

deštivého rána. Po snídani a rozcvičce se část účastníků vydala autobusem do nedalekého 

Åndalsnes, kde měla asi jednu hodinu času na prohlídku města, popřípadě na nákupy a na 

návštěvu a vybrakování informačního centra pro turisty. Po návratu do tábora (a jeho zlikvi-

dování) se sportovci rozdělili na dvě základní skupiny: pěší a cyklisty. Kolaři vyjeli hned 

z tábora po silnici směrem ke Trollí stezce. Trollí stezka (Trollstigveien) je tvořena několika 

serpentýnama, ze kterých je za normální viditelnosti nádherný výhled na vodopády a okolní 

skály (podle průvodce je to nejnavštěvovanější silnice v Norsku). Pěšáci se nechali vyvézt 

autobusem o pár km výše a vydali se též na cestu Trollí stezkou vzhůru. 

Počasí nám nepřálo a tak jsme nádhernou scenérii spíš tušili, než viděli. Protože skály 

s vodopádama vidět nebyly, mohli se pěší kochat alespoň pohledem na brunátné tváře okolo-

jedoucích a funících kolařů. Na konci stoupání pro nás službička připravila občerstvení 

v podobě chleba s paštikou. Po svačině se cyklisté vydali po silnici směrem do údolí a pěší 

nasedli do autobusu a odjeli tamtéž. Po chvilce jízdy se mlha začala protrhávat a většina pěšá-

Obrázek 6: Kostel v Dombasu 
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ků zatoužila sjet na kolech z kopečka dolů. Tak autobus zastavil, kola se odvázala a jelo se 

dál.Ale po pár km byla jízda přerušena kvůli zhotovování oběda.  

Po obědě nastaly velké přípravy na sjezd řeky Valdallselvy. Řeka byla rozdělena na dva úse-

ky. První úsek byl těžší než druhý a tak na jeho sjetí byla zapotřebí silná posádka. Dle vyprá-

vění bylo na řece obtížných jen několik set metrů. Obtížný úsek začínal velkým válcem, pod 

kterým bylo nutné zastavit, protože o 50 m níž byl další velký válec – tentokrát nejetelný. 

Problém se zastavením měl akorát raft, který si to málem prosvištěl pozadu druhým válcem. 

Ale na posádku raftu se usmálo vodácké štěstíčko a podařilo se jim zastavit. 

Raft nakonec válcem projel přece jenom projel, ale bez posádky, která nechtěla riskovat svoji 

mokrou kůži. Raftu se naštěstí nic nestalo. Pod válcem vodáci znovu nasedli do lodí (někteří 

si nasedání zpestřili skokem ze skály: Honza F. – 7 m, Martin F. a Jirka D. – 1,5 m) a 

v poklidu jeli dál. Po vynechání nesjízdné peřeje nastalo střídání posádek. Následovala jedno-

dušší část řeky, která končila až v moři (čili v sladkém fjordu – podvedli nás). 

Posádka raftu prokázala komunikační neschopnost a následně neschopnost zastavit a zachra-

ňovat tonoucího. Do cíle jsme dorazili okolo desáté hodiny večerní a v přístavu nám také ku-

chaři ukuchtili večeři, po které jsme autobusem dojeli na horský palouček, kde jsme postavili 

stany. Po vytrestání narozenin a sbaštění vynikajícího vanilkového pudingu přišlo na řadu 

velké dohadování s vedením ohledně programu. Spát jsme šli v pátek 10.7. 

Petra a Eva 

Obrázek 7: Vodopády po cestě z Dombasu 
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10.7. 

Pátek 

Zjistil jsem, že moji předpisáci se zabývají podrobnostmi a nezmiňují se o největší pozoru-

hodnosti Norska, kteroužto jsou norské záchodky alias kadibudky. Tyto jsou situovány na 

odpočívadlech, u silnice, ve městech (v kostelech – pozn. VDJD), i ve volné přírodě a jsou 

k volnému použití (výjimku tvoří Labská bouda – Jyvassylhytte, kde to stojí 2 noky a vrchol 

Galhøpingenu, kde to je pouze pro personál). Původně jsem si myslel, že jsou především 

v okolí řek a slouží četným rybá-

řům a že to nějak souvisí s jejich 

způsobem života. Ale zmýlil jsem 

se. Nejlepší pak kadibouda se 

nachází v tom městě, jak mají 

most a most má muzeum, tak tam. 

Má vnitřní rozměr cca 2 x 3 m a 

povrch z lakovaných palubek. I 

prkénko má lakované. Dále pak 

tam je zrcadlo, ne však věšák. 

Návštěvu vřele doporučuji. 

Po tomto úvodu můžu pokročit 

k tomu, co se dneska dělo. Při 

včerejší diskusi se ujasňovalo, 

kdo dneska chce jet busem (pří-

padně ještě jednou na vodu) a kdo 

na kole. 

Cyklisti vyráželi dřív, protože 

před sebou měli Orlí stezku a pak 

hodinový trajekt. O jejich dobro-

družství vím jen málo, protože 

jsem jel busem: Orlí stezka nava-

zuje na Trollí stezku a vede nej-

prve do kopce a pak s kopce dolů. 

Měří 25 km (a ještě před ní absol-

vovali krátký trajekt Linge – Eid-

sdal). Na konci Orlí stezky je 

město Geiranger. Tam nasedli do 

trajektu a vezli se mimořádně 

malebným fjordem, zvaným Ge-

irangerfjord. Na jeho úbočí se prý nachází známý vodopád Sedm sester. 

Naše autobusová sekce se balila pomaleji, takže se seznámila s šlachovitým Norem, který si 

odkudsi z údolí (!) vezl na malotraktoru seno. Zastavil u nás a plynulou norštinou nám sdělil, 

co si o nás myslí. Zřejmě nám nebyl příznivě nakloněn, jediné publikovatelné slovo z jeho 

řeči je „fršvinde“ ( verschwinden). 

Pak jsme ještě jeli včerejší vodu znova. Byla mi svěřena úloha kormidelníka na raftu, ale 

osádka se mnou nebyla spokojena a vyklopila mně a vláčela po šutrech. Nikdy bych nevěřil, 

že se raft může tak prolomit v půlce. 

Obrázek 8: Pohled na Geiranger 
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Po záchraně života (mého) jsme už zase 

byli skoro v moři, naložili lodě, jeli bu-

sem a trajektem (do města Stranda) a 

busem do města Hellesylt. Tam jsme byli 

v 15:30, chvilku před cyklisty. Dostali 

jsme vynadáno, že jsme neuvařili oběd 

(ani večeři), dali si tradiční norskou po-

choutku – namazané chleby (ano prosím, 

popis norské kuchyně začíná tím, že je 

pestrá a vyznačuje se různými druhy 

chleba a pomazánek). a jeli dál busem. 

Jeli jsme přes města Stryn, Olden do 

Briksdalského údolí, kde je vesnice 

Briksdal a zasahuje tam Briksdalské ra-

meno centrálního ledovce, největšího na 

evropské pevnině, který se jmenuje Jo-

stedalsbreen. 

Takový ledovec, to je vlastně kus ledu, 

který nikdy netaje, asi takový, jako má-

me v mrazáku (ten občas roztaje, když se 

snažíme, ale Jostedalsbreen taky před 

5 000 lety roztál). A když je toho ledu 

hodně, tak se v něm dělají pukliny, do 

kterých může neopatrný chodec spadnout 

a zahynout. A tak většina výpravy chce 

ledovec navštívit, leští mačky, brousí ce-

píny, uzluje lana a maže tenisky sobím 

tukem. Zítra půjdou na ledovec. 

P.S.: Dnes večer jsme se ubytovali 

v kempu. Jinde to nešlo. 

Jirka Dominec 

 

11.7. 

Sobota 

Ještě předchozí večer si všichni vyzkouše-

li výzbroj – mačky a prsáky originální i 

doma dělané, s gumovými hadičkami 

ochráněnými zuby atd. Všichni byli tak 

nadržení a natěšení na přechod ledovce 

přes jeho úžinu z Briksdal (na druhé straně měl čekat autobus), že souhlasili s budíčkem v 

6:00 hodin. Služby budila pouze nadšence, kteří se označili cepínem před stanem (vlastním či 

vypůjčeným). 

Ráno nepršelo, ledovcové družstvo spolu s dalšími jedinci, kteří nebyli dokonale vybaveni pro 

přechod, ale chtěli si na ledovec alespoň sáhnout a podívat se na něj shora, vyrazilo ve stano-

Obrázek 9: Vodopád sedmi sester 
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vený čas 7:30. Neho-

rolezci se došli podí-

vat k dolnímu konci 

jednoho z jazyků le-

dovce po cestě, na 

které nelze zabloudit, 

neboť je vyznačena 

produkty koňského 

metabolismu – bohatší 

turisté se nechávají 

nahoru vyvézt dvou-

kolkou taženou pů-

vabnými plavými 

fjordskými koníky 

(hřívu mají uprostřed 

černou, po stranách 

světlou). Dojmy neho-

rolezců: ledovec je 

studený, modrobílý, 

rozpukaný, teče pod 

ním voda a on sám 

se plazí mezi stěnami mohutných údolí dolů. Při tom se z něj ulamují za slyšitelného hřmění 

„kousky“ vytvářející laviny a sněhopády. 

Vysvobození vrcholového družstva na druhé straně ledovce se nekonalo, protože autobus le-

dovec objížděl až večer, potom, co se vrcholové družstvo vrátilo zpět na místo startu. Nepří-

zeň počasí (mlha, vítr, nepřehlednost terénu a jiné lumpárny horských trollů) způsobily ústup 

od původního plá-

nu vrcholových 

horolezců. Druhou 

stranu ledovce 

jsme ale stejně 

viděli. Autobusem 

jsme ho objeli 

cestou s několika 

tunely (nejdelší 

měl 6 750 m). Za 

průjezd se platilo. 

Tím ale putování 

po ledovcích toho 

dne ještě neskon-

čilo. Nepřízeň 

osudu postavila 

našemu autobusu 

do cesty zcela 

neočekávaně a 

zákeřně další ho-

ry. Cesta kolem 

fjordů a jezer se 

změnila ve výjezd do průsmyku až do výše 1430 m nad mořem. Hladová a ospalá posádka 

Obrázek 11: Na ledovci Jostedalbreen 

Obrázek 10: Pohled od ledovce na Briksdal a jezero Oldavaten 
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nevěřícně mžourala okny autobusu na horské serpentiny, přibývající sníh, zamrzlá jezera, 

světlo zapadajícího slunce na horských štítech a v této severní šířce v červenci obvyklé půl-

noční světlo. 

Vyfotografovali jsme se na vrcholu a zavrhli návrh nejotužilejšího (nebo nejospalejšího) je-

dince, abychom postavili stany přímo v průsmyku. Jistě byla hlavním důvodem nesouhlasu 

skutečnost, že bychom se neměli ráno kde vykoupat, protože jezero v průsmyku bylo zamrzlé 

a chyběla nám výbava k bruslení. 

Nakonec jsme popojeli ještě asi o 400 m níž, kde bylo tepleji a voda ke koupání byla tekutá. 

Večeře (snídaně?) v počátku dalšího dne ukončila „ledovcový den“. 

Eva + Honza Jelínci 

12.7. 

Neděle - Den třináctý 

Aneb když se jednou vydaří den 

Přestože jsme měli před sebou výstup na nevyšší horu Norska Galdhøpiggen 2469 m, budíček 

byl stanoven až na 8:30. Snad pro náročný výstup byla snídaně tak vydatná a dobrá – polívka 

+ chleba (pro změ-

nu) s vajíčkovou 

pomazánkou. Směr 

hora jsme se od-

píchli po 10:30, jen 

menší skupinka vy-

razila na kolovýlet 

cca 50 km. Všichni 

jsme se měli srazit 

ve VISDALEN – 

místo SPITER-

STULEN. 

Z RAUBERGSTUL

ENU = chata asi v 

1000 m jsme směr 

vrchol vyrazili v 11:30-45. Doba výstupu byla podle průvodce stanovena na 6 hodin a sestup 

asi na 3 hodiny. První naší pauzou byla chata Juvasshytta v 1800 m. Tento úsek jsme 

z plánovaných 3 hod ušli asi za 2:15, a tak jsme si dali něco přes 30 min pauzy. V blízkosti 

byl v provozu jeden vlek, kterého využívalo pouze pár jedinců, kteří se smýkali po prázdné 

sjezdovce. 

Druhá část výstupu byla vedena většinou přes sníh, ale kočky ani krumpáče jsme neuživili, až 

na pár jedinců, kterým však kočky na suťoviskových úsecích začaly mňoukat. Po cestě jsme 

potkávali asi dvacetičlenné skupinky podivně navázané i s průvodcem na jeden provaz a 

Obrázek 12: O půlnoci v sedle Sognefjell (Jotunheim) 



 18 

občas se objevil někdo v holinách. Přes sněhová pole jsme k vrcholu přeskákali čistého času 

taky za 2:15. Na vrcholu jsme vyfotili úžasná panoramata, která se nám ukazovala po celou 
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dobu výstupu, ale v celé své kráse se odkryla až na hoře – hoře. Krásně jsme se tu během 3/4 

hoďky obžerstvili (vysokohorská kávinka, to je panečku něco) a tradá na sestup. Ten jsme si 

během první hodiny neustále ulehčovali jízdou po zadku, po břiše, po nohou. Druhá hodina 

nebyla už tak příjemná, vedla dost prudce a cesta se často mísila s potokem. Odplatou nám 

byl úžasný pohled na krásné údolí VISDALEN. Celí natěšení na odpočinek jsme vyhlíželi 

místo s autobusem, který jsme však neobjevili. Začalo pršet. 

K našemu překvapení tam však byla složená část kol a u nich postával Jirka Dlouhý. Kdo měl 

složené kolo, popadl ho a čekalo ho asi 12,5 km sjezdu k busu. Ostatní se snažili chytit stopa 

nebo jeli dvojkou. Za kola patří dík skupince kolařům kteří ten kopec nejméně dvakrát museli 

vyfunět a někteří tlačili i dvě kola. Přes tento poněkud kuriózní závěr se den úžasně vydařil. 

Počasí nám přálo a oproti včerejšímu výstupu byl ten dnešní nádherná procházka. 

Autobusem jsem nabrali směr Otta a Sjoa, kde nás čekala po delší době voda. Do spacáků 

jsme se uložili na improvizovaném místě až k 1. hodině ranní docela zmoženi. 

Renata a Tomáš 

13.7. 

Pondělí – den čtrnáctý 

Ráno. Zase ta hnusná část každýho dne. Nejlepší na tom bylo, že nás služba nevzbudila a tak 

jsme vstávali o takových 20 minut později, než ostatní. (Nás = náš stan). Přesto je zajímavé, 

že my, co jsme za každých okolností se vším poslední jsme byli dnes mezi prvními. 

Po snídani se vyráželo na kola do kopce směrem na Laken. Po cestě koníčci a neopominutelné 

ovce a krávy a jejich srajdy na silnici. Následují krásné serpentiny dolů do Lakenu. Bohužel 

jsem si je nemohl pořádně vychutnat, protože mi začaly blbnout brzdy a tak jsem v jedné za-

táčce málem vyletěl ze silnice. Dole pozorujeme krásnýho pejska. Je to něco jako vlčák a uši 

mu visí tak, že vypadá jako blbeček. Po chvíli zjišťujeme, že tam jsou dva. Asi majitelé bl-

bečkovi nedůvěřují a tak pořídili ostřejšího. 

Najíždíme na tady končící cyklostezku a za řekou zjišťujeme, že končí u už všem asi známém 

obchodu RIMI. To nebude to ořechové, si říkáme, a jedeme zpátky k blbečkovi a dál podle 

řeky Otty. Do města Otty je to 17 km a po cestě vyhlížíme vhodnější místo na táboření. 

Po 10 km se uvelebujeme u pily a svačíme a čekáme, až budeme všichni. Po sedmi dalších 

kilometrech se uvelebujeme v parčíku v Ottě. Někteří umírají únavou a vedrem a padají na 

trávník. Někteří se vydávají do obchodů sehnat „symbol“ letošní vody a to trávicí prostředek 

z čokolády a lískových oříšků zvaný NUGATTI. Pak je tu ještě třetí skupina, která se snaží 

vymámit z těch mrtvých nějaké peníze cizí měny, nejlíp německé za účelem vyměnění za 

měnu norskou. 

Nakonec mrtví ožívají, sebetraviči se vracejí z obchodů a měniči rozdávají peníze. Vyrážíme 

zpátky přes most přes Ottu deset kilometrů do Sjoy. Cesta je víceméně z kopce. Přijíždíme 

k hlavní silnici. Po ní jedeme vpravo a to víceméně do kopce. Ale spíše více, než méně. Nej-

spíš proti proudu řeky Sjoy. Jedeme a jedeme a přejedeme. Za záda přijíždí Jirka Dlouhý se 

zprávou, že autobus je o 200 m za náma. Vracíme se. Péťa Dlouhý na těchto 200 m ještě stačí 

srazit Moniku z kola. Kolo končí zavěšeno předním kolem ve výšce 0,5 m nad zadním nosi-

čem Péťova kola a Mini předvádí ukázkový kotoul plavmo do trávy vedle stezky. Odnáší to 

jen rozbitým kolenem a roztrženými elasťáky. 

Po příjezdu do tábořiště přibíhá neznámý český vodák, že náš raft je držen hrozivými spáry 

zabaláku řeky Sjoy asi 200 m nad kempem (On to tedy nebyl kemp, ale bylo tam fotbalové 
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hřiště a záchody, jako vždy čisté, a zvenčí hadice s elektricky probíjejícím kohoutkem). 
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Všichni, co tuto zprávu slyšeli, odbíhají na pomoc. Raft se pomocí lana, hozeného ze břehu, a 

silných paží nejmenovaných osob, dostává z peřeje a pluje k busu. 

U busu vystupuje z raftu pro šest osob osm osob. Čeští vodáci se cvakli a naše to vzalo tak, že 

je vzali stopem. Po vytáhnutí raftu, částečném usušení a převlečení zasedává cizí osazenstvo 

našeho raftu s vedením na kafíčko. Dojídá se oběd, myje se nádobí. Autobus českých vodáků 

z Jablonce nad Nisou odjíždí. Zanedlouho odjíždí i Honza s autobusem naloženým protrže-

ným raftem a lidstvem na místo tábořiště. Zastavujeme asi 5 km nad předchozím tábořištěm, 

ale místo se nelíbí kvůli daleké vodě. Tak tedy odjíždíme mezi Laknou a Ottou na jiné tábo-

řiště. Je vyhlášena rychlá evakuace včetně všech věcí z autobusu za účelem velkého úklidu. 

Vaří se večeře. Na návštěvu přichází Krakonoš (nebo to byl troll?) a dost výmluvně nám sdě-

luje, že tady nebudeme tábořit. Po zapletení jisté osoby do věci táboření povoluje (viz comix). 

Přesto odjíždíme do nedaleké štěrkovny a ukládáme se ke spánku. 

Tomáš a Monika 

14.7. 

Úterý – den patnáctý 

Budíček byl v 9 hodin. Po budíčku následovala rozcvička v podobě vybíjené a koupel ve stu-

dené Ottě. Ke snídani byl chleba s neznámou mazavinou (ne mazlavinou). Někteří spravují 

raft, aby byl schopen sjet předpovídané tři etapy. A hurá na Sjou, někteří na kola po včerejší 

trase obráceně. O sjezdu se dozvíte z následující básně. Po doplavání všech tří etap jsme odje-

li do pískovny, sundali kola z vleku, postavili stany a usnuli. 

Spěte klidně. 

Omluvte sníženu kvalitu obrazu, v Polsku mají asi málo placené cestáře. 
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Jiří visí nohou z raftu, 

Jana skáče do vody, 

Honza, Martin padají pod loď, nezvedají nebozí. 

U všech mladejch koupálistů 

to jsou mi dnes nehody, 

a k tomu ještě Honza Bartoš, 

pluje válcem do vody 

a pak ještě Karel rychle 

opouští raft ubohý 

 

Petr Dlouhý 

15.7. 

Středa – den šestnáctý 

Dnes ráno byla rozcvička skutečně důkladná – nejdříve nám Myšák procvičil oči a poté nám 

Sportovci umnými cviky protáhli celé tělo. Kdybychom to dělali každý den, tak prý vydržíme 

nejméně třiapůlkrát větší zátěž. 

Po snídani jsme osedlali svoje kola a vyrazili směr Lillehammer. Dojeli jsme do Otty a mohli 

si vybrat nejméně ze dvou variant – buď jet po menší silnici, kudy už každý jel nejméně dva-

krát, anebo s Edou po cyklostezce pořád rovně vedle rušné silnice. Tato varianta obnášela i 

výjezd k vrakovišti aut, nebo co to tam bylo (lidé znalí Edových nápadů mezitím v poklidu 

svačili). Ve Sjoe nastaly první zmatky – nikdo nevěděl, po které straně řeky se má jet a dopa-

dlo to tak, že někteří jeli celou cestu po hlavní. 

No, ze Sjoy jsme už 

měli jet všichni po pra-

vém břehu řeky. Ve 

Vinstře (stejně jako na 

všech ostatních křižo-

vatkách) se vždy našli 

lidé, kteří zahnuli na 

špatnou stranu, takže 

nakonec měl každý na 

svém tachometru jiný 

počet kilometrů. Původ-

ně to mělo být 64 km 

pořád z kopce, ale do 

vytouženého Ringebu 

bylo od 75 km a více, 

samozřejmě pořád do 

kopce. Všichni jen ztěž-

ka oddychovali, byli 

úplně vyřízení a nadáva-

li. A ti, co byli rychlejší, 

alespoň dohonili bouřkový mrak a dali si pořádnou sprchu. 

V Ringebu u mostu na nás čekalo lečo, ale bylo ho málo. Všichni se koupali, vyfukovali raft a 

čekali na rodinu Dlouhých, která prý hledala Péťu, který už byl dávno na místě. Ale ukázalo 

Obrázek 13: Olympijský areál v Lillehammeru 
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se, že Majce prasklo lanko od zadní brzdy, takže musela brzdit jen přední a prý neudělala 

žádné salto vpřed. 

Potom odjeli stateční bicyklisté dál do Trettenu a prý to bylo jako trollí stezka, ale dvakrát. 

No autobus to také neměl jednoduché, nejdříve se pokoušel vjet na most i s vlekem, nakonec 

se musel vlek odpojit a bus zacouvat do bývalého železničního tunelu. 

Když tedy i poslední zarputilý cyklista navázal svého miláčka na vlek, rozjeli jsme se do Lill-

ehammeru. Skansen byl už zavřený, takže jsme se mohli 20 minut kochat exteriérem zimních 

stadiónů a můstkama. Potom jsme jeli do Osla. 

Na konečnou metra č. 5 jsme dojeli tradičně pozdě v noci, nejlepší místa už byla obsazena 

jinýma Čechama. Čekali jsme ještě na čočku. Kadibudky jsou dost bídné a obcházejí tudy 

opilci a úchylové a nejeden tu prožil nepublikovatelnou příhodu. 

Ještě je třeba zmínit, že my, zítřejší služba, jsme byly vybrány zmanipulovaným losováním, 

dnešní služba neumyla hrnce, takže se nám připálil výborný poridž a všichni nadávali, ale 

zcela neprávem. Také jsme musely složitě škemrat o kapku vody na vysoké škole a podob-

ných místech, takže vidíte, jak jsme to měly obtížné. 

Jarka & Petra 

16.7. 

Čtvrtek – den sedmnáctý 

Budíček měl být 

v půl osmé, ale asi 

nikdo nebudil, nebo 

budil velmi zajíma-

vým způsobem, 

takže vlastně nebu-

dil. Proto se první 

jedinci začali trousit 

po osmé, ostatní 

kolem půl deváté. 

Hanba službě! Ještě 

před snídaní jsme 

všichni sbalili stany 

a vydali se k busu 

na snídani. Neblahá 

očekávání se vyplni-

la. Služba nechala 

vařit za sebe a hned 

se jí to vymstilo. 

K snídani byl totiž 

poridž. A to ne jen tak ledajaký. Byl to totiž poridž nové generace s inertními příměsemi – 

živočišné uhlí!¨(!?), mnoho jiných čistě uhlíkatých forem. Slabší povahy nechtěly tento vyná-

lez vyzkoušet a raději se vrhly na chleba. Po zásahu VDJD někteří z odvážnějších ochutnali 

výtečnou kaši a cítili ji ve svých útrobách až do pozdních odpoledních hodin. Příběh kaše a 

špinavého hrnce trval ale daleko déle. Kaši zakopala večer Kolajda na neznámé místo, zda je 

hrnec již čistý, nelze s jistotou v současnosti tvrdit. 

Obrázek 14: Oslo – pohled od muzeí na město 
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Konec rozčarování, kaše zase nebyla tak nepoživatelná. Přeneseme se k dalším bodům dne. 

Celkem bez obvyklého chaosu bylo rozhodnuto, že případní kulturychtiví zájemci o muzea se 

sejdou ve 12:00 hod před Vikingshishuset neboli museem vikingských lodí. Pak se odvázala 

kola a jednotlivci se začali roztrušovat do křivolakých a zákeřných uliček Osla. 

Není v silách jedince sepsat, kde kdo byl a co tam viděl. Lze pouze konstatovat, že ve 12:00 

hod (spíše později) se většina sešla před museem Vikingských lodí. Jedna členka s obětavým 

doprovodem bohužel nedorazila k muzeím vůbec, zanechána téměř sama svými silnějšími 

protějšky v šoku a vážně zraněna na lokti. Nebýt pohotových řidičů, už ji nebýt. Naštěstí byla 

zachráněna obětavější částí obětavého doprovodu, která s nimi byl při nehodě přítomna. Méně 

obětavá část k muzeu dorazila a o kolizi se dozvěděla až společně s ostatními. Příliš je to ne-

dojalo. 

Prohlídku Vikingského muzea, zafinancovanou z erárního fondu, vykonali jsme všichni spo-

lečně a pak se jedinci, kteří ještě nebyli přesycení kulturu, se přesunuli k ostatním muzeím Ra, 

Kon-tiki a Fram. Pozoruhodné bylo, že nikdo nedefinoval čas přesunu a přesto se nakonec i ti 

nejpozdnější zoufalci do muzeí přemístili. Hlavní část účastníků šla do námořního muzea, kde 

shlédla panoramatickou reklamu na jistou Norskou ropnou společnost. V muzeu Kon-Tiki 

byly 2 vory a hordy turistů. Kupodivu byla Fram v muzeu Fram. 

K obědu byla bramborová kaše, maso s kousky plechu z konzervy. Mezitím byla navázána 

kola a vyrazili jsme směrem na Švédsko. Cestou jsme zastavili v obrovském supermarketu a 

nakoupili chleby. Norsko-Švédskou hranici zaregistrovali pouze velmi bystří z nás, protože na 

ní skoro nebyla ani nižší rychlost. Zatábořili jsme u jezera s klouzačkou a kadibudkou červe-

ným srdcem. 

K večeři byla polévka a pak se konal táborák, snad pouze třetí za celou vodu. Ze skrytých 

zásob bylo vytaženo i vínko, později myšáci vytáhli z ještě skrytějších zásob další, ... vínko a 

buráky. Postupem času ti měkčí vyměkávali a chodili spát, ti drsnější (6 osob) zůstali až do 

tří, kdy už zase začalo svítat. Jediný Myšák zůstal věrný tradici a zagrogodýl a pak, protože to  

není žádné ořezávátko, setrval 

u ohně až do rána. 

Zapsali Karel a Honza 

17.7. 

Pátek – den osmnáctý 

Ráno jsme se probudili a bylo 

hezky. Vykoupali jsme se 

v přilehlém jezeře, někteří se 

do něj vrhli po hlavě. Po sní-

dani jsme zahájili dlouhý au-

tobusový přesun. Projeli jsme 

Göteborgem (pěkné město a 

přístav) a zastavili na vyhlíd-

kovém místě vyhlídkové tra-

sy, odkud jsme vyhlíželi na 

průlivy, ostrovy a plachetnice. 

Asi ve 2 jsme udělali zastávku 

u téměř ideální pláže, kde 

jsme vařili oběd (kaše Obrázek 15: Myšákovo ráno 
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s vepřovou konzervou). Anička při té příležitosti vyvařila octem a tak umyla proslulý již hr-

nec od toho poridge. 

Pláž byla ideální v tom, že se pozvolně svažovala do moře a byla písčitá. Kromě toho však byl 

pokrytá řasami, které většině smrděly a byla tak pozvolná, že do moře došlo jen několik je-

dinců. 

Pak jsme jeli dál a dál do Malmö. 

V Malmö jsme měli prohlídku. Je to pěkné město, ale ty dvě hodiny prohlídky jsou tak akorát. 

Přesunuli jsme se do přístavu, kde jsme za stálých zmatků pohlcovali těstovinový salát („Vše-

ho nechte a pojďte na loď“). 

V lodi jsme vzbudili svým vzezřením patřičný obdiv a než se ostatní vzpamatovali, obsadili 

jsme lehací místa. 

Podívali jsme se, jak loď vyjíždí z přístavu (most do Kodaně – viz 1.7. – stále ještě není ho-

tov) a šli spát. Kromě příznivců těstovinového salátu a společenského života. 

Jirka Dominec a Filip 

18.7. 

Sobota – den devatenáctý 

Upozornění pro všechny účastní-

ky: Na Baltském moři se bude 

v nočních hodinách tvořit víc než 

čtrnáct dní nevídaný úkaz – 

TMA: 

Plujeme nocí na světélkujícím, 

odporně luxusním trajektu 

POMERANIA. Ve sprchách 

s teplou vodou mnozí nerozvážně 

smyli ochrannou vrstvu špíny, a 

proskočily zprávy, že se opupín-

kovali. Sprchování nevadilo ani 

nedostatek ručníků. 

Průzkumná jednotka lokalizovala 

s pomocí nejmodernějších zaměřovacích přístrojů a nejtajnějších agentů KGB podezřelé ba-

revné a zvukové signály na horní palubě. Vzhledem k tomu, že se zde nikdo zdánlivě nevy-

Obrázek 16: Radnice v Malmö 
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skytoval, bylo nutné vyčlenit zvláštní komando nejstatečnějších z našich řad, a tito podnikli 

invazi do podezřelých prostor. Zjevná konspirace na palubě byla maskována diskotékou. 

Parket jsme zcela ovládli (Pozn.: diskotéku tu mají dobrou, ale ten barman je nějakej divnej!). 

Protože na parketu se neobjevila (spíš neodvážila) žádná důstojná konkurence, zatoužili jsme 

po vyšších metách a nižších patrech. Vytvořili jsme pět silných tanečních dvojic a připravili 

se k slavnostnímu nástupu na parket. Je pravda, že jsme neměli ideální taneční úbory a pře-

žehlené košile, ale kapela přesto nemusela přestat hrát, když nás uviděla. Nedali jsme se ale 

ošálit a hned na druhý pokus jsme prorazili. Mezi nažehlenými ubrusy, šosatými vrchními a 

stoly prohýbajícími se vybranými pokrmy (vůbec nikdo nejedl z ešusu – překvapivě) jsme ve 

svých skvostně umouněných tanečních úborech rozvinuli veškeré svoje taneční umění. Po-

starší dámy, večeřící u načinčaných stolů, zůstaly s otevřenou pusou zírat na naše taneční kre-

ace a co chvíli propukaly v nadšené ovace. Kapela dělala stále častější přestávky a kolem jed-

né hodiny ranní jsme ji definitivně utahali. Vysekli jsme ji hlubokou poklonu, kapela nám 

zatleskala a se vztyčenou hlavou jsme opustili sál. Špatné jméno jsme české taneční škole jistě 

neudělali. 

Někteří se po této společenské události přesunuli zpět na diskotéku a navázali družbu se spřá-

telenými Polkami a Ruskami, jiní se šli konečně ukládat ke spánku na vrčícím trajektu. 

V osm hodin ráno měla konečně ukončit desetihodinovou jízdu naše loď a díky výtečné sní-

daňce do spacáčků od služby to ranní vstávání ani nebylo tak bolestné. Ještě s chlebem v puse 

nebo v ruce byl vydán zběsilý pokyn „honem do busu“. Hlídající námořník u vchodu do pod-

palubí nás ale pustil až na druhý pokus. 

Nastoupili jsme do busu, vyjeli z trajektu a nastoupili strastiplnou cestu po polských „nejrov-

nějších“ silnicích. Stavěli jsme dvakrát na nákup a u vody se značkou  jsme se 

jali zkonzumo- vat housky, salám a mléko. To vše dohromady se 

dávalo pocit, že v busu bude na delší cestě rušno. Polské silnice příliš 

neprospěly na- vázaným kolům, které se rozhodly díry na silnici 

důkladně pro- hlédnout a za tímto účelem vyskákaly z háků na vle-

ku. Na další zastávce bylo vše napraveno. 

Byla nastolena otázka, kde nakoupit zásoby na večer. Hned za hranicema v bistru U Čerta. 

Tam jsme jednak vykoupily téměř všechny zásoby a jednak se dozvěděli o politické situaci a 

jakémsi paktu Zemana s Klausem. 

Dojeli jsme přes Harrachov na Ručičky a po vyjasnění fámy, že tam nikdo není, tedy ani klíč, 

jsme hromadně začali vařit slavnostní večeři – brambůrky, sýr, tatarku, okurkový salát. 

Po večeři, kromě toho, že přestávala studánka vydávat vodu, jsme začali hodnotit letošní, mi-

nulé i budoucí vody a lidi. Budoucnost je zatím nejasná, ale určitě to dobře dopadne. 
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Nebylo by větší škody, než kdyby tato dlouholetá krásná tradice prázdninových vod měla 

zaniknout. 

Myšák a Monika 

19.7. 

Neděle – 20. den. 

(En Dag Med Tjekkisk 

Tale) 

Dnešní den započal ¨v 

půli plamenného projevu. 

Nevím jistě, o čem byl, 

avšak vnitřní hlas mi na-

povídá, že šlo o vodu, 

vlek, nebo něco takového. 

Podobnými referáty byla 

naplněna první třičtvrtě-

hodina nedělní. Poté defi-

nitivně odpadly některé 

kádry a v rohu Saloonu 

vykrystalizoval sedánko-

vý (není to blbost?) dý-

chánek akc. spol. Norge 

1998. Asi do třetí hodiny ranní se plynulé zábavy účastnil kromě věrné osádky i p. Puding. 

Když zmizel, začali odpadávat odpadlíci, až ve čtyři posedávalo u mírně zapatlaných stolů 

pouze TVRDÉ JÁDRO. Toto v půl páté vyrazilo v počtu 4 + 1L + 1K na Ručičky pod zámin-

kou pozorování východu slunce nebo duhy. Jelikož bylo pod mrakem a místní informační 

tabule (byť nová), zdaleka neukojila choutky zvědavců nabuzených skandinávskými inf. tabu-

Obrázek 17: V Rokytnici 
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lemi, začalo se jádro nudit. Vtom spatřilo drze se poflakující EK. Okamžitě se demaskovalo 

jako lstivé VLEKO-TERORISTICKÉ VLEKOMANDO a po drobných operacích logistické-

ho rázu udeřilo na EK. Tento byl odpojen a nablížen k nejbližšímu srázu – Janově Skále. Vle-

komando bylo při diverzní akci překvapeno slunečními paprsky a donuceno stáhnout se do 

bezpečných spacáků na chalupu (asi 5:05). EK zůstal zde: 

Povšimněte si, prosím, rafinovaného umístění Eku. BYL vidět pouze při cestě BUS  

CHALUPA. NEBYL vidět na trase CHALUPA  

BUS, u BUSU atd. 

Ráno, raníčko v 8:30 byli jsme vytržení z letargie a 

pozváni na ranní čajík, chléb s natvrdo uvařeným vej-

cetem a chléb s marmoškou. Po snídani se šramotilo – 

uklízelo, balilo, evakuovalo. Zatím probíhala na Ru-

čičkách pravá dramata. Volala se policie, stoicky se 

vyšetřovali viníci a lokalizoval se EK. Chrabří nosiči 

odnesli erární věci k BUSU a EK byl připojen 

k BUSU. Bedny byly vymyty a naloženy, někteří si 

odvázali kola a vyjelo se k Harrachovu. 

Tam proběhl první odtrh členů. K dalšímu (tentokrát 

individuálnímu) odtrhu došlo v Trutnově (Ať žije ze-

měpis!! – pozn. VDJD). Naši poklimbávající spanilou 

jízdu ku Praze narušila kontrola mazání motoru 

v Chudoplasech, kde jsme se poprvé rozloučili tak, jak 

se na vodě sluší a patří. K branám matičky Prahy jsme mírně navlhlí a nostalgičtí, s otevřenou 

branou do Cukrovaru, dorazili asi o druhé hodině. V 14:33 zakotvil Honza – řidič svůj Truck 

před hlavní branou Cukrovarnickou, kde právě teď probíhá expedice náčiní do skládku, defi-

nitivně se odvazují kola a lodě, a vůbec probíhá velký pohřeb té nejsevernější a nejméně dis-

ciplinované Vody. Vody ve svitu půlnočního slunce. 

FINIS. 

E IV. Hulicius (+ duchovní podpora Aleny a Lukáše) 
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Technická data o zájezdu: 

Celkově ujeto autobusem 5 100 km, na kole až 750 km (celkové převýšení cca 8 km), na vodě 

150 km, pěšky 80-90 km 

30.6. – 1.7. 

Autobus: Praha (odj. 16:00) – Turnov – Harrachov – Jelenia Gora – Legnica – Zelena Gora – 

Swinoujscie (příjezd 5:00), trajekt (8:00 – 12:45) do Malmö, dále autobus Göteborg – 

Vänersborg – Timmervik. 

Táboření: nouzové v lese u vedlejší silnice u Timmerviku 

2.7. 

Kola: Timmervik – Vännersborg – 15 km vedlejší silnička a cyklistická stezka 

Autobus: Teimmersvik – Vännersborg (zde oprava vleku) – kolem jezera Vänern, kolem 

Karlstad – Jordet (Norsko) – Engerneset – Elvdal (silnice z Engernesetu až do Elvbrua je 

prašná s hladkým povrchem). 

Táboření: před Elvdalem hezké tábořiště u řeky (2 noci), s ohledem na vodácký program by 

bylo lepší tábořit až za Snertou, kde je několik hezkých tábořišť u řeky s kadibudkami. 

3.7. 

dopoledne: 

Voda: 

řeky Trysilelva – úsek Femundssundet – Elvbrua – Snerta – do Elvbrua několik peřejí 

WWIII+ hezké, od Elvbrua WWI, celkem nezajímavé. 

Kola: Elvdal – Snerta – Elvbrua – Femundssundet – Snerta – Elvdal – cca 40 km. 

odpoledne: 

Voda: 

1. úsek – řeka Trysilelva = Gløta – úsek Femunden – Isteren 3 km WWIII+ z jezera do jezera 

– zajímavé, ale krátké, z Isteren byl autobus vyhnán a museli jsme nést lodě i raft cca 1 km na 

hlavní silnici. 

2. úsek: řeka Trisilelva v úseku Femundssundet – Elvbrua viz včera 

Kola:  

1. skupina Isteren – Elvbrua – Elvdal 45 km 

2. skupna (kolo – neso) – Elvdal – přes řeku do kopců (noname kopec o výšce 1 100 m) a zpět 

4.7. 

Autobusem: Elvdal – Elvbrua – Koppang - Mogrenda 

Voda: řeka Atna – v úseku 2 km pod Atnabrua - Trøbrua – Mogrenda – 24 km WW I – IV, 

velice hezké, v úseku do Trøbrua jedno místo (popsáno a zakresleno v kilometráži, které mů-

že být za vyšší vody dost náročné, za SV bez problému). 

Kola: Mogrenda – Enden (dost velké stoupání – Atnabrua – Trøbrua – Mogrenda – cca 50 km 

(úsek Atnabrua – Trøbrua – Mogrenda uzavřená silnice, není zcela jasné, zda se tam smí jez-

dit, nikdo nás ale nevyhnal) 

Táboření: hezké tábořiště v Mogrendě pod soutokem Atny a Setningy u silničního mostu u 

vody 
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5.7. 

Autobusem: Mogrenda – Atnabrua – chata Døråseter – Folldal – Moskaret 

Pěšky: chata Døråseter – výstup na Høgronden 2114 m – chata Døråseter, odtud na kolech po 

trase autobusu 

Voda: řeka Folla – úsek  Moan - Dølplass 10 km – WW II-IV (je obtížné najít nástup do řeky, 

asi 1 km od Moskardu vede lesní cesta k řece, která je asi po 200 m přehražena řetězem, po 

dalších 200 m se dojde na výsypku, z ní obtížný sestup k řece; nejtěžší místo je za ostrou za-

táčkou vpravo v místě, kde se řeka přiblíží k velkému statku – stavebnímu dvoru u silnice – je 

třeba jet vpravo, vlevo bude za VV zlý válec; dál už nic dramatického) 

Tábořiště: hezké tábořiště na soutoku Folly a .Einunny.. 

6.7. 

Kola: soutok Folly a .Einunny – jezero Savalen – 5 km před Tynset 

Voda:  

dopoledne: řeka Folla jako včera 

odpoledne: řeka Bua – od Buabru do soutoku – WWIV – 4 km, na raft dost málo vody  

Autobus: soutok Folly a .Einunny – Alvdal – Tynset – Ulsberg – Støren – Buabru – Støren – 

Helonda – jezero Ånøyen 

Táboření: nouzové u jezera, mimo jezero by se dalo najít dost dobrých míst v lese 

7.7. 

Autobusem: Jezero Ånøyen – Trondheim (prohlídka města) – zpět na jih: Støren – Oppdal – 

pohoří Dovrefjell 

Táboření: hezké na vedlejší silničce (nebo parkovišti) u hlavní silnice 

8.7. 

Autobusem: Dovrefjell – Dombås – začátek Trollí stezky 

Kola: Lesja – Lesjaskog – Kors – Trollí stěna – začátek Trollí stezky (97 km) 

Táboření: dobré v lomu za mostem u Trollí stezky 

9.7. 

Kola: Výjezd Trollí stezky – Langdal (36 km) 

Pěšky: Výstup Trollí stezkou 

Voda: řeka Valldalselva  

1. úsek – pod Langdalen (od dřevěného mostu) – Grønning WW III – 4 km s jednou soutěs-

kou WW V, viz kilometráž 

2. úsek – Houelbru – fjord WW II – III, 11 km, místy dost velké vlny s válečky, řeka divoká 

až k ústí do fjordu 

Táboření: nouzové cca 4 km proti proudu od Valldalu vlevo do kopce na louce nad fotbalo-

vými hřišti – ráno byly námitky majitele 

10.7. 

Voda: opakování 2. úseku ze včerejška 

Kola: táboření – Valldal – Linge – trajekt do Eidsdal – Eide – 650 m – Geiranger – trajektem 

do Hellesylt 

Autobus: Valldal – Liabydga – trajekt do Stranda – Hellesylt – Stryn – Briksdal 

Táboření: kemp na konci silnice v Briksdal 
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11.7. 

Pěšky: výstup na ledovec z Briksdal (200 m) po skále do 1 500 m, krátká procházka po ledov-

ci a sestup zpět 

Autobusem: Briksdal – Olden – Byrkjelo – Sogndal (!!! mýto 380 NOK za bus!!!) – Skjolden 

– Turtagrø – průsmyk 1450 m !!! 

Táboření: u říčky na zbytku staré silnice cca 6 km za průsmykem 

12.7. 

Kola: tábořiště – zpět do průsmyku (1435 m) – Spiterstulen – 60 km 

Pěšky: Raubergstulen (1000 m -. Galdhøpiggen (2469 m) – Spiterstulen 

Autobus: tábořiště – Raubergstulen – 10 km před Spiterstulen (dál autobus nesmí) – Lom – 

Heidal 

Táboření: nouzové u Sjoi za mostem v Bjølstadmo 

13.7. 

Voda: řeka Sjoa od Bjølstadmo do Faukstad – WW II- IV - celkem 3 krát (problémy s válcem 

za mostem v Faukstad) 

Kola: Bjølstadmo – Lalm – Otta – Sjoa – Faukstad – 50 km 

Táboření: Starý lom u pravobřežní silnice Lalm – Otta (pozn. pěkné tábořiště je na pravobřež-

ní silnici Sjoa – Vinstra, cca 3 km od Sjoi na břehu Otty 

14.7. 

obdobně jako včera, kola v opačném směru 

15.7. 

Kola: Otta – Sjoa – Vinstra – Ringebu (73 km) – Tretten (116 km – dle Edy) 

Autobus: Otta – Ringebu – Tretten – Lillehammer – Oslo 

Táboření: Oslo, Sognsvann 

16.7. 

Kola: prohlídka Osla 

Autobus: Oslo – Halden – poblíž Naverstad 

Táboření: vesnička Ösadt u křižovatky silnic 163 a 165 poblíž Naverstad, pláž u jezera Sør-

bullaresjøn 

17.7. 

Autobus: Naverstad – Malmö, trajekt do Swinoujscie 

Pěšky: prohlídka Malmö 

Spaní: na trajektu 

18.7. 

Autobus: Swinoujscie – Harrachov - Ručičky 

Spaní: chata FzÚ Rokytnice n. Jizerou 



 32 

19.7. 

Autobus: Harrachov – Praha 

Adresář 

1 Jan Bartoš Bubenečská 51,160 00 Praha 6 24320580, bartos@fzu.cz 

2 Filip Čepelák Španielova 1269,163 00 Praha 6  

3 Hana Dlouhá Na Hanspaulce 7,160 00 Praha 6 24320164, jiri.dlouhy@ruk.cuni.cz 

4 Jana Dlouhá Na Hanspaulce 7,160 00 Praha 6 24320164, jana.dlouha@ruk.cuni.cz 

5 Marie Dlouhá Na Hanspaulce 7,160 00 Praha 6 24320164, jiri.dlouhy@ruk.cuni.cz 

6 Jiří Dlouhý Na Hanspaulce 7,160 00 Praha 6 24320164, jiri.dlouhy@ruk.cuni.cz 

7 Petr Dlouhý Na Hanspaulce 7,160 00 Praha 6 24320164, jiri.dlouhy@ruk.cuni.cz 

8 Ivana Domincová Rajmonova 1197,182 00 Praha 8 6890981, dominec@fzu.cz 

9 Jiří Dominec Rajmonova 1197,182 00 Praha 8 6890981, dominec@fzu.cz 

10 Filip Dominec Rajmonova 1197,182 00 Praha 8 6890981, dominec@fzu.cz 

11 Alena Dvořáková Jankovcova 47,170 00 Praha 7 8554872,  

12 Monika Ederová Místecká 568,199 00 Praha 9 ne, ne 

13 Jan Faltys Socháňova 1131,163 00 Praha 6 3015124, faltys@fzu.cz 

14 Martin Faltys Socháňova 1131,163 00 Praha 6 3015124, faltys@fzu.cz 

15 Dana Faltysová Socháňova 1131,163 00 Praha 6 3015124, faltys@fzu.cz 

16 Eduard Hulicius jun. Nad Klikovkou 15,150 00 Praha 

5 

57211629, hulicius@fzu.cz 

17 Eduard Hulicius sen. Nad Klikovkou 15,150 00 Praha 

5 

57211629, hulicius@fzu.cz 

18 Anna Huliciusová Nad Klikovkou 15,150 00 Praha 

5 

57211629, hulicius@fzu.cz 

19 Marek Jaroch Renoirova 650,152 00 Praha 5  

20 Jan Jelínek V průhledu 839/5,162 00 Praha 6 312 38 96, mab@kav.cas.cz 

21 Jakub Jelínek V průhledu 839/5,162 00 Praha 6 312 38 96,  

22 Tomáš Jelínek V průhledu 839/5,162 00 Praha 6 312 38 96,  

23 Eva Jelínková V průhledu 839/5,162 00 Praha 6 312 38 96, mab@kav.cas.cz 

24 Tomáš Jirsa Petra Slezáka 5,186 00 Praha 8 2325855,  

25 Jarmila Koláčková Zdiměřická 6,149 00 Praha 4 35 17 696, kolacek@fzu.cz 

37 Martin Kotek Šimonova 1103,163 00 Praha 6 3011004,  

26 Eva Kroftová Střešovická 45,162 00 Praha 6 3164652, rozhon@fzu.cz 

38 Jan Kukla Levá 475/15,140 00 Praha 4  

27 Michal Nekvasil Kaňkovského 1234/16,182 00 

Praha 8 

688 40 53, xnekm02@st.vse.cz 

28 Karel Nitsch Dittrichova 3,120 00 Praha 2 29 77 69, xnitsch@kd.fsv.cvut.cz 

29 Petra Pacherová Poděbradská 119/551,198 00 

Praha 9 

8590645, pacher@fzu.cz 

30 Klára Rozhoňová Eliášova 20,160 00 Praha 6 24317794, rozhon@fzu.cz 

31 Pavel Šesták V stráni 3,150 00 Praha 5 57214234,  

32 Alžběta Šestáková V stráni 3,150 00 Praha 5 57214234,  

33 Renata Urbanová Plzeňská 121/628,150 00 Praha 5 57215178, urbang@fzu.cz 

34 Tomáš Vaněk Žižkova 386,280 00 Kolín 3 0603 725336, xtvanek@ftvs.cuni.cz 

35 Monika Voldřichová Ježovská 116/11,150 00 Praha 5 55 82 75, xnekm02@st.vse.cz 

36 Lukáš Vomlel U  průhonu 16,170 00 Praha 7 0602 296 273, ne 

 

 


