Sobota 8.3.
Takže to zkrátíme: v Praze jsme se šťastně naložili, v Rokytnici nad Jizerou jsme se šťastně
vyložili. Ti zdatnější z nás si tréninkově s úsměvem na rtech vyšlapali krpáleček na
Braunovku a slabší nátury ho zdolali přibližovákem. Učíme se přežívat v nepříznivých
podmínkách, a proto jsme vynechali oběd a ihned vyrazili na běžky. Ze slibované “krátké
procházky na Dvoračky“ se většina lidí vrátila strhaná, omlácená a plná optimismu. Po dobré
večeři a několika veselých hrátkách jsme šli spát a už se těšíme na další krásný den.

Zapsali:Vlaďka Šourková a Tomáš Vomlel

Neděle 9.3.
Tma. Ráno. Fuj. Probudit (BUDÍÍÍČEK). Vrr. Kde mít svůj kyj. Promnout zavšivený skalp.
Snídaně (Grr... Hmm... Moje!!). Výlet. Fuj. Cenit zuby na vůdce tlupy. (Kde být můj kyj?)
Braunovky  Ručičky  Lysá hora  Růženčina zahrádka  Pramen Labe  Cesta
Česko-polského přátelství  Vosecká bouda - (setkání s vyokými cenami a ... profesorem
fyziky (GRR)  Krakonošova snídaně  Dřevařská cesta  Ručičky (Konec!!!) Jídlo.
Muset sníst a ulovit vůdce! Scéna končí postavou vůdce tlupy s obrovitým kyjem v rudé záři
zapadajícího slunce. Tma.
P.S.: Promiňte omezenost tohoto slohového vyjádření. Autor trpí náladovostí a nedostatkem
slov.

Zapsali: Velkej Černej Tvrdej Šutr
Pondělí 10.3.
Den začal tím, že nadějní astronomové (Faltys ml. a spol.) vstávali ve 4:00 ráno, aby shlédli
kometu. Pak šli spát a vstávali s ostatními o oficiálním budíčku v 7:00. Po snídani jsme se
vydali na Ručičky, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina vyrazila z Ručiček na
Plech, na Krakonošovu snídani, cestou na Voseckou, po magistrále do Harrachova – pod
Čerťák (kam se podařilo dorazit i přes všechny Edovy nábližky k lanovce před zavírací
dobou) a po hádce s Edou vyjet nahoru. Druhá skupina, která jela z Ručiček rovnou do
Harrachova, musela celý Čerťák šlapat při své cestě podél sjezdovky a ještě čelit výsměšným
pohledům kolem jedoucích lyžařů a snowboardistů; těm se nevyhnula ani první skupina, když
při výstupu z lanovky předváděla roztomilé kousky. Poté už byly cesty obou skupin stejné –
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na Janovu skálu a od tamtuď na Ručičky, na Braunovku jsem sjeli už silně hladový a dostali
jsme dobrou večeři, po které jsme šli spát.

Zapsali: anonymové
Úterý 11.3.
Ráno jsme vstali asi v půl osmě a po vydatné snídani jsme vyrazili na běžky. Když jsme vyjeli
na Dvoračky, někteří si koupili pohár, nebo pití a po chvíli odpočinku se vydali dal. Po
výstupu na Kotelní jámy jsme se skutáleli z prudkého kopce dolů a kupodivu nebyl nikdo
zraněn. Ze směru na Mísečky jsme vybočili na cestu vzhůru, která se vinula dlouhými
oblouky k Vrbatově chatě, kde jsme si opět dali pohár. Potom jsme sjeli přes Růženčiny
zahrádky až k Lysé hoře. Stráty na životech nebyly bohužel žádné. Od Lysé hory to většina
sjela šikmou cestou přímo na Dvoračky, ale dva z nás šli sice delší, ale výhodnější cestou přes
Lysou horu. Z Ručiček jsme sešli do chaty, kde jsme padli únavou.
Po (dobrém) obědě jsme opravovali vlek. Když byl opraven měli jsme osobní volno až do
pozdní večeře. Bylo ryzoto. Pak jsme šli spát.

Zapsala: Anča
Středa 12.3.
A je tady tak dlouho očekávaný výlet na Sněžku. Místo budíčku, který byl plánován na
sedmou hodinu ranní byla vyhlášena snídaně. Je zajímavé, že všichni ti, kteří se vzbudili,
začali hned po ránu prohlašovat: “Mě bolí hlava, mám naražený koleno, ach ty záda, já se
nemůžu ani zvednout“. Po snídani, k niž byl chléb s paštikou (nebo to byla pomazánka?) jsme
se napakovali slabými zásobami slabými zásobami jídla a vyrazili na cestu. Sraz byl na Lysé
hoře. Někteří zdatní jedinci, nechci jmenovat, ale třeba H.F., zůstali vzadu a šli s Jirkou
Dlouhým kratší trasu. Na Lysé hoře jsme tedy nečekali na ty pomalé a vyrazili jsme na trasu
Růženčina zahrádka, prameny Labe, vyhnuli jsme se Labské boudě a na chvíli zakotvili u
zmrzliny na Martinovce. Po asi půlhodinové přestávce jsme se vydali dále na cestu k Ptačímu
kameni a dále s občasným kosením němců na Petrovku. Na Petrovce moc času nebylo a tak
jsem začali hoblovat skluznice o asfalt a kleč směrem na Špindlerovu boudu. Na Špindlerovce
byla mírně rozzuřená recepční a prodavačka občerstvení v jedné osobě, kterou jsme rozzuřili
tím, že byla donucena prodávat v polední přestávce a ještě k tomu lítala od mrazicího boxu
k pokladně a pak zase zpátky. No nechme prodavačky a vyražme po obědě z vlastních zásob
na Sněžku. Je přesně 12:00 a my vyrážíme po cestě na Slonecznik a dále pak na Obří boudu,
což je asi kilometr pod vrcholem Sněžky (dálkový). Bouda se zdála velmi opuštěná, ale při
bližší prohlídce bylo zjištěno, že uvnitř je docela luxusní restaurace.
K boudě jsem dorazili o půl čtvrté a tak ve čtyři se fotem loučíme se Sněžkou a vyrážíme
stejnou cestou zpátky na Braunovku. Po cestě přibíráme ještě Sašu, která na nás celé čtyři
hodiny čekala na Špindlerovce a teď nás pěkně prohání cestou na Petrovku. Na Petrovce
čekáme na Karin a je nám dovoleno jet napřed domů. Čelo se potom kochalo nádherným,
filmovým západem slunce a podle doslechu, záď se kochala kometou. V průměru jsme
dorazili takřka ve stejnou chvíli, jako Jirkovci Dlouhovci. Večer byla rajská s kolínky a vůbec
Dobrou noc.
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Post scriptum k 12.3.
Jen vybraní jedinci (ti bezohlední, ženoucí se k základně jen za vidinou štvaní ostatních
používáním dřev) se mohli kochat krásným západem slunce. Ti ostatní, jejichž metou není
absolvování 50 km bláta za 12 hodin a méně se na Labské louce kochala akorát filmovou
tmou a nefilmovou zimou. Rovněž trasa Kotel - Dvoračky - Braunova chata se ve tmě
projížděla (scházela) velmi těžce. Jo, a na večeři museli i ti nejpomalejší čekat asi 20 minut.
Pouze apatie a delirium spojené s celkovou ochablostí svalů a mozků zabránila sežrání služby.
Kdo hází vidličkou po lidech je mrcha.

Čtvrtek 13.3.
The Thursday Chronicle
Pro změnu - Odpočinkový den
Včera (dnes) se vstávalo v 8:00 hodin a.m. a odebíralo se k snídani, která sice vybledla ve
srovnání s našimi “Böhmische Eier auf Fett und Zwiebel“, nicméně jinak se neodchýlila od
běžného průměru - chleba s něčím a pře-sla-ze-ný čaj. Následoval Exodus většiny jedinců do
blízkého městysu za kupčením a kulturním vyžíváním. Mezitím elitní jednotky připravovaly
trasu bojově-geografického globálního orientačního závodu “Po stopách Járy Cimrmana“.
Ten proběhl k celkové spokojenosti všech zúčastněných po snězení oběda (bramborová kaše,
zelí, maso). Na konto “Pomozte mrznoucím Eskymákům“ bylo odesláno: 2 kusy dámských
punčocháčů, 1 pánské tepláky, nesčetně rukavic a ponožek a návleků a čepic a 1 lyžařské
brýle. Odpoledne nám rychle uteklo díky dámsko-mužským řecko-římským zápasům. Dámy
vyhrály 100:0. Následovala těžce intošská příprava na DIPLOMACII a po večeři (polévková
pomazánka s rýžovým nákypem) proběhla celoevropská válka. Rusku jde jen o celosvětový
mír. Všichni agresoři zahynou.

Zapsal: E.Hulicius
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Pátek 14.3.
Ranníček byl o 8:00, po snídani následovaly hrátky s čertem v podobě rakbijového zápasu.
Tři družstva se rvaly o míč zuby nehty.
Hnedle jak ta jedle, po obědě jsme se začali shánět po dřevě.
Dlouhé odpoledne jsme zkrátili hraním DIPLOMACIE, až do večeře po níž se pokračovalo v
hrátkách s čertíky Bertíky. Kolem druhé hodiny se diplomaté začali rozcházet do pelechů a
nastala klidná dlouhá černá noc.

Zapsala: Tereza Suchá
dodatek: těsně po raníčku byla jistá osoba, kterou nebudu jmenovat (Anička Bohdanská),
polita lavórem vody u příležitosti jejích čtrnáctých narozenin

Sobota 15.3.
Vzbudili nás ve velmi přijatelném čase – v 9 hodin, za což jsme zcela výjimečně nenadávali
budící osobě “jdi do p....e“, apod. Protože pršelo a nepřestalo až do večera, nemohli jsme jít
ven (k naší velké lítosti) a hráli jsme hry.
Nejdříve “na mrkanou“ (strašně vymakaný) a pak “mafii“ (to už bylo lepší). Po obědě
(smažák s bramborovou kaší (mňamka)) jsme měli volno a nato jsme pro změnu hráli další
hry – olympiáda.

6

K večeři jsme měli (jako dobrý vtip služby) “obložené“ chleby. To jsme se moc nenajedli (až
na Edu). Pak byly vyhlášeny výsledky soutěží a pak – radno pomlčet.

Zapsaly: Báry
Neděle 16.3.
(Zapsáno cestu z Rokytnice n. J.)
Dnešek začal velmi brzo a neočekávaně v 00:00, kdy tlupa šílených pubertálních diskofilů
zahájila nezdařilou imitaci operací všemocné, svrchované a všudypřítomné Vodácké
ORGANIZACE. Průběh všech operací byl pod vlivem testosteronů (tj. mužská tlupa s
několika zrádkyněmi (ženského rodu) vedla pomočicí operace ve znamení Vodnáře vůči
ženské polovičce požívající nočního klidu). Všechny akce byly silně nekoordinovány a
vyvolávaly silný hluk. Křik napadené části několikrát prořízl noc, ba dokonce přehlušil
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výrobní šum nedaleké pily. Ženské plémě neschopno zaktivizovat všechny síly v jednotnou
takticko-strategickou vůči agresorovi. Tyto záškodnické akce, které způsobily značné zmáčení
většiny, zavinily nenahraditelný spánkový deficit u členů Spolku Ozbrojené Neutrality. Jako ti
kansasští farmáři s nabitou brokovnicí ze svého dobře hlídaného pšeničného pole tak i členové
Spolku byli připraveni tvrdě zasadit prvotní úder útočícím rebelům Stejně jsme se hovno
vyspali. Kde se vzalo, tu se vzalo svítání a s ním stádo dobytka se zalepenýma očima valící se
ze zpustošených paland na nechutnou gulášovou šlichtu (po které nám je eště teď blbě a .....
Následoval všeobecný úklid, šramocení, hrabošení, doplňování zásob dřeva a zbytečné
plýtvání energií některých jedinců (např. cesta ke spodní stanici vleku a zpět). Pak se s
většími i menšími obtížemi přesunuly útvary do R. n. J., odkud jedeme taktak všichni (někteří
fajnšmekři a fanatičtí uctívači zmrzlinových pohárů se vychutnávali poslední vteřiny před
odjezdem v Rokytce) domů do Prahy. Jestli se ještě něco stane – doplníme.

Zapsali: Členové Spolku Ozbrojené Neutrality – E. Hulicius + Velkej Černej
Tvrdej Šutr.
P.S.: Upalte:
a) všechny kacíře, kteří nechtějí vládnout brkem husím nad tímto pergamenem z oslí kůže
b) Jirsu, kytary a volk
c) M*A*S*H a T.Lokajíčkovou
S.O.N.
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Seznam účastníků
Jiří Dlouhý
Martin Faltys
Eduard Hulicius
Karin Pohanková

160 00
163 00
150 00
100 00

Praha 6
Praha 6
Praha 5
Praha 10

Vojtěch Bartoš
Anna Bohdanská
Barbora Brťková
Zuzana Čerňanská
Marek Demo

Na Hanspaulce 7
Socháňova 1131
Nad Klikovkou 15
Pod Strašnickou vinicí
4
Bubenečská 51
Bohušovická 229
Mládeže 21/1789
Nám. bří Synků 1
Žichlínská 1672

160 00
190 00
169 00
140 00
190 16

Pavel Demo

Žichlínská 1672

160 16

Marie Dlouhá
Petr Dlouhý
Jan Faltys
Kateřina Fialová
Eda Hulicius
Marcela Chvalová
Pavel Jirsa
Tomáš Jirsa
Barbora Kinkalová
Jana Körblerová
Alexandra
Krausová
Terezie
Lokajíčková
Tereza Mácová
Barbora Mayerová
Petra Pacherová
Kateřina
Podlahová
Tereza Suchá
Tereza Šittnerová
Vladimíra
Šourková
Tomáš Vomlel
Jan Železný

Na Hanspaulce 7
Na Hanspaulce 7
Socháňova 1131
Lucemburská 42
Nad Klikovkou 15
Bubenečská 12
Petra Slezáka 5
Petra Slezáka 5
Pod Drinopolem 4
Hlaváčová 1161
U Slovanky 7

160 00
160 00
163 00
130 00
150 00
160 00
186 00
186 00
169 00
182 00
182 00

Praha 6
Praha 9
Praha 6
Praha 4
Újezd
Lesy
Újezd
Lesy
Praha 6
Praha 6
Praha 6
Praha 3
Praha 5
Praha 6
Praha 8
Praha 8
Praha 6
Praha 8
Praha 8

Lohniského 900

152 00

Praha 5

5813427

Láskova 1815
Podskalská 33
U Slovanky 7/268
K ovčínu 19

148 00
128 00
182 00
182 00

Praha 4
Praha 2
Praha 8
Praha 8

7926126
24913387
8590645
8582723

Výletní 366
U Slovanky 7
Trojmezní 33

142 00
182 00
190 00

Praha 4
Praha 8
Praha 9

61911112
8592887
6834511

Sopotská 639
K háji 608/8

181 00
165 00

Praha 8
Praha 6

8551265
20922145
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24320164
3015124
57211629
6832482
(zam.)
323779
20511568
6924488
nad 726614
nad 726614
24320164
24320164
3015124
6275300
57211629
342207
2325855
2325855
20512471
6885534
8590665

