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Kronika zachovává všechen text v původní podobě bez jakýchkoliv úprav pravopisu 
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Sobota 2.7. 
Teoreticky se mělo odjíždět v 8.00 z Cukrovaru. Po naložení všech nezbytností jsme asi v 

ll hodin konečně odjeli. Nedojelijsme daleko. U Faltysů před barákem jsme zjistili, že kolečko u 
vleku má odchylku asi 30 stupňů. Takže se muselo vyměnit péro. Odjeli jsme asi v 1 hodinu a 
namiřili jsme na Sušici. Bylo strašný vedro, takže všichni spali jak Šípkové Růženky. V Sušici 
jsme byli surově probuzeni, jelikož Grizzli si razil cestu do kempu. Tam jsme hledali místo pro 
spaní. Objevili jsme krásné místo přímo u kadibudek. Postavili jsme pár stanů pro věci a šli 
postavit malou hrátku. Tato zábava nám vystačila až do večera. Ještě jsme tam vybudovali tři 
hromady šutrů, aby se vytvořil prostor pro hrátky na lodích. Večer jsme byly už tak unavení od 
házení šutrů, že jsem si ani moc nezajezdili. Služba nám uslužbila dobrou večeři a poté jsme 
zasedli k ohni. Zde nám VDJD odhalil své záměry pro příští dny. Po tomto strašném zážitku jsme 
si zazpívali pár písniček a nakonec zalehli pod širák. 

Neděle 3.7. 
Nedělní ráno bylo okouzlující, ale přesto se někteří 

)~~ ~~~~e ~::~ ~:V~!~~:J:~~u:~:~i J:,O~ 
· ···:,_.::=:<··· svůj názor změnili a to zejména zásluhou hasičského cvičení 

v podání Jiřího. Potom všichni ochotně následovali krutého, 
nelítostného, sadistického, krvelačného Zbyňka (Jmenovaný vše přimává!) 
do vln dravé, na vodu skoupé řeky Otavy. Po snídani jsme se bezcílně 
poflakovali z čehož nás hodně po ll. hodině vytrhl odjezd autobusem proti proudu řeky. Kousek 
nad Sušicí, odkud jsme hodlali vyplout, vypuklo chaotické přidělování lodí s příslušenstvím. 

Po sléze započala drastická úprava lodí. Hoblovali jsme přes kameny, přes mělčiny i přes 
jezy. Někteří nejen hoblovali ale i lámali za účelem redukování délky lodě Gezy se lépe jezdí s 
kratším plavidlem VIĎ FILIPE). Dodmcali jsme na tábořiště a svátečně po česku poobědvali 
vepřo, knedlo, zelo. Pak ti, kteří se snažili výše popsaným způsobem vylepšit své lodě, je musely 
uvést do původního stavu poněvadždždž naši vedoucí jsou konzervativní a tyto 
originální úpravy se jim jaksi nepozdávaly. My ostatní jsme měli v plánu se splavit ~ .. 
kousek po proudu Otavy, ale už na první šlajsně nám bylo tak horko (viz naše kapky (W t ~ 
potu => ), že jsme museli schladit svá těla. Přihlížející si to zřejmě špatně vyložili a 6 • t 
domnívali se, že posádky opouštějí lodě uprostřed proudu z čisté nešikovnosti. Pak 
následovala klidná, pouze občasnými bitkami rušená plavba. Po návratu ti rychlejší povečeřeli 
houbovou polévku, pomalejší pak dostali z milosti chleba s vepřovým. Schylovalo se k námořní 
bitvě, ale z důvodů špatných viditelnostních podmínek bylo uzavřeno příměří. A tak jsme hráli 
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HUTUTUTUTUTUTUTUTUTU ... Až za hluboké tmy jsme se s mírnými obtížemi (leč úspěšně) 
pokoušeli rozdělat oheň a zpívalo se 

a hrálo se 
a spalo se. 

Dobrou noc. 

Pondělí 4.7. 
Budíček v 7.00. Rozcvičku vedl Ivan a Jiří poléval mastnou vodou. Rohlíky byly jen s 

máslem a s málo kakaem. Tentokrát (narozdíl od včerejška) Honza vypnul lednici, a tak jsme 
pokojně vyrazily do centra Sušice. V supermarketu měly vysoké ceny, zato však košík za 20 Kč. 
Jiří a Helena se šli pojistit a trvalo to kratčeji než v Praze. Díno spravil kolo. Pak se ještě přejel a 
šlo se pro chleba (30 x). V Sušici nebyly skoro žádné noviny. A začal Slet. Jeli jsme až do 
Vimperka, kde indiáni překousali koleje na samotném přechodu. Směrovky nás bravurně vedly po 
objížďce krásnou šumavskou krajinou. Na objed bylo vybráno místo u mostu přes Vltavu kde 
měly být buřty, ale byly jogurty. Jiří se projevil. Do říčky házel šutry, aby všechny zablátil, a to se 
mu nadmíru podařilo. N a přechodu ve Strážném jsme na ce1nika jen zamávali pasy. Na německé 
straně jsme údajně předběhli frontu a tak jsme byli posláni na její konec. Šlo to však rychle a proto 
ahoj Svobodný státe Bavorsko. 

Zamiřili jsme do Passau. Ačkoliv svítilo slunce a vítr nefoukal, VDJD vyřkl, že díky 
povětrnostní situaci se zruší návštěva Passau. Dá1nice na Linz nás zavedla k řece Alm. Po 
hodinové projížďce po drobných silničkách jsme se dostali asi 200m od řeky. Zbývalo jen 
překonat most, který byl široký tak jako autobus. Highway King to zvládl, ale stromy se očesaly, 
~ěkteré i částečně pokácely. Zanedlouho po večeři se objevil jistý Rakušan, kterému se zjevně 
neh'bilo, že spíme na louce jeho kamaráda. Podmínkou pro udělení povolení k přechodnému 
pobytu bylo vyhovět pozvání do ,ieho domu. Tohoto úkolu se zhostili naši vedoucí. My, podílníci 
vinařského investičního fondu (ICO: 236 789 25), abychom se nelišili jsme rozdělili dividendy. 
Pak následoval grogodýl (trojnásobný). Šlo se spát. Začalo pršet. Do autobusu či do stanu. 
Highway King je nervózní (má blbý kecy) -přímo je zlej (jak sám později pomamenal). 

/ / 

Utery 5.7. 
V stali jsme v 7 hodin, někteří i dříve, protože spali na louce pod širákem a asi v 6 hodin 

začalo pršet. Sbalili jsme všechno a vyrazili po řece A1m dolů. Byla tak mírná, že se ani nikdo 
necvaknu! (kromě Péti, který provedl bravurní závěs do vracák:u - pom. ed.) Po vícero 
kilometrech jsem se vylodili ve vesnici Vorehdorf, , navázali lodě a snědli službě oběd, což byl 
guláš. Také začalo pršet. Odjeli jsme směrem na Traunsee, tam se Highway pokoušel opravit 
brzdy, ale nic nenašel. Po této zastávce jsem dojeli na konec jezera Hallstatter See, kde vytéká 
řeka Traun. Nafouklijsme ~oprvé) raft, vyložili lodě na jezero a vyrazili. 

Když jsme ~eli na řeku, dostalo se nám uvítání: propust s dost velkým proudem, který vedl 
na řadu ostrých bodáků. Při nájezdu do tišiny a operacích v proudu se několik posádek deblů 
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cvaklo a okusilo, jak ledová je alpská voda. Vyndavat lodě v prudkém proudu bylo taky dobré 
cvičení. 

Dál řeka plynula přiměřeně rychle a jízda byla zpestřena sérií jezů, které jsme většinou jeli. 
Vrcholem byl "nesjízdný katarakt" (kilometráž), kde většina posádek přenášela, ostřílení vlci a 
rádobyvlci projížděli, bez větších problémů. Záchranná četa byla rozmístěna na břehu, pozorovací 
četa (nejpočetnější) na mostě. 

Po asi hodinové zastávce v kataraktu jsme sjeli poslední část ťtseku k autobusu, který na nás 
čekal u místní betonárky. K večeři byly špagety; někteří jich měli málo, někteří moc a krmili jimi 
místního psa. 

Spali jsme na louce za betonárkou, nejdříve pod širákem, krátký noční déšť si vynutil stavění 
stanů. V lese spalo několik odvážlivců, na které štěkal srnec. 

Středa 6.7. 
Ve vedení nastal zkrat1 

dostavil se strašný hlad 11 

na Evu v ráji číhal had, 
Adam se nechal ukecat, 
byli z toho haranti ... 

Ref: Od stíhačky křídlo, nedali nám jídlo! 

Hlad byl hrozný hůř a hůře, 
nepropadní temné chmuře, 
děti mají chutné líce, 
měkká játra, prima plíce, 
přesto je to hrome k zlosti, 
Péťa má jen tvrdý kosti! 

Ref: Od stíhačky křídlo, nedali nám jídlo! 

Na hranici12 tvrdý byli\ 
měli nás tam za debily, 
bez papíru 13 u celníka, 
jsi jak slípka bez kurníka. 

Ref: K jídlu nám nic nedali, petici však sežrali!4 

N a pokraji strašné nouze, 
trosky z busu vyhnali, 
bez masa se kostry pouze, 
ke kaskádě vyydaly. 5 

Ref: Od stíhačky křídlo, nedali nám jídlo! 
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Po silnici chcíplotiny, 
zpět se kvapem bliží, 
hodina má chlebu33 s rybou, 
pomalu se blíží. 

Ref: Od stíhačky křídlo, nedali nám jídlo! 

Pak přišel šéf od mamlasů, 
a nebál se nadhodit, 
že se tady bez šilasů, 52

' 
6 

těžko můžem nalodit. 

Ref: Od stíhačky křídlo, nedali nám jídlo! 

Deblíři a singlíři, 
se jen tak rychle nesmíří, 
že nějaký blbý rafťáci, 
cestou nemaf co na práci; 
tlustý jsou přes celou řeku, 
neničí si klouby v kleku, 
závěs, náklon nemusí, 
no že se jim to nehnusí! 8 

Ref: Od stíhačky křídlo, nedali nám jídlo! 

N áhle přišly z velké dálky, 
kroupy jako trakaře, 
Díno45

, Míša - s bahnem války -
-jak prasata na jaře. 

Ref: Od stíhačky křídlo, nedali nám jídlo! 

Furt se jelo, při tom lilo, 
pak se náhle zastavilo, 
bahno cestu zavalilo, 
tak se busem115 otočilo, 
mezitím se zatemnilo, 
na parkplatz se dorazilo9

, 

chviličku se šramotilo 10
, 

nakonec se chmělo19 ! 

Drobné yysvětlivk.y: 
1 Zkrat = Dlouhé vedení nakrátko 
2 Od stíhačky křídlo = směrovka, kterou lze využít ke spaní ve spalovací komoře (bližší 
vysvětlení podá pření odborník přes letadla - Bílý Bůvol) 
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v 

3 Hned druhý průraz do SRN se zdařil 
4 petici zaslali obyvatelé Svobodných sedadel zadních se strašlivou kresbou a heslem -

Illadový hladovému věří aneb Illadový hladového žere! 
5 Omlouvám se za jadrné verše, ale 17 hodin bez jídla - nic moc. 
6 Lodí máme podle posledních zpráv pouze devět -nicméně za každou 20 ATS 
7 Autorova zášť vůči tomuto skvostnému dravému plavidlu pominula jakmile na něj poprvé 

usednu! 
8 Jel se Saalach, a to 2 x 
9 Na parkovišti byla cedule, kde byl zákaz stanování a másilňování 
10 šramotit = hrabošit 
11 hlad = nedostatek jídla 

' 
12 hranice = rozhraní mezi dvěma státy 
13 papír= úřední listina 
19 kdyby stichla řeka mělo se prchat do stráně 
33 chleba = to, čeho bylo málo 
52 1 šilas = 1 ATS (měna platná v A v roce 1994) 
45 Díno = Aleš Roda 
105 bus = dopravní prostředek pro více osob 

Ctvrtek 7.7. 
Probudili jsme se do krásného horského deštivého rána, proti všem předpokladům 

nezavaleni bahnem z alpského rozvodněného potoka. Po vydatné snídani (půl krajíce chleba s 
yejci, 1 de čaje) se nám konečně podařilo proniknout dřív zavalenou a nyní průjezdnou silnicí na 
parkoviště v Kaisru. Zanedlouho po příjezdu jsem podnikli nezbytné přípravy na výstup do hory. 
Celodenní strava se skládala ze sušenek Be-Be a vlastnoručně vyrobené tekutiny. Po zdolání 
prvního převýšení již některým nestačil dech a proto se jedna skupina aklimatizovala v přípravném 

na neidenti:fikovatelné místo v hoře. Po nahrání dechu a polen se vyrazilo na vysněný 
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Heliport. Cestou každý 
spotřeboval přidělenou 

výživu a na vrcholku již 
všichni strádali 
nedostatkem potravy, 
k:ysliku a teplé kůže (z 
Grizzlyho). Cást skupiny 
byla zdecimovány 
výstupem a rozhodla se 
sfárat zpět do údolí za 
účelem zrabování 
kuchyně. Druhá 
odolnější skupina pod 
vedením Eduarda ID. se 
rozhodla vystoupit za 



pomoci lana, skob a jiného 
specieln:ího nářadí na Mittler 
Kaiser. Tato skupina 
prokázala velikou odolnost a 
statečnost, jelikož se jí pod 
palbou kamení a jiného 
horského materiálu podařilo 
dosáhnout vytouženého cíle. 
N a vrcholu jsme si pod 
bedlivým dohledem majitele 
hor rozdělili jeden cucací 
bonbon a pokochali se 
pohledem na okolní vrcholky 
alpských velikánů. Když 
jsme se přesvědč~ že 

Eduardo je pevně zaseknut mezi dvěma skalkami a mocně svírá horolezecké lano, počali jsme se 
spouštět do oblasti s hustším výskytem kysliku. Vše probíhalo zcela hladce až do chvíle, kdy se na 
lano zavěsila Míša. Po zdolání první části skalní stěny se na lano zavěsil pomstychtivý jedinec a s 
vypětím všech sil se mu podařilo strhnout část skalního masivu a vhodně umístit na Míšinu hlavu. 
Avšak statečná dívčina se s vypětím všech sil na stěně udržela, přes to že ztratila mnoho hektolitrů 
krve. 

První horolezecká skupina dolezivších jedinců se odpojila od hlavní skupiny a počala 
sestupovat do nižších sfér směrem k bufetu na parkovišti. Cestou uskutečnila sjezdařské závody na 
ledovci, které vyústili v červencovou koulovací bitvu. Potom se ON za podpory Jany F. snažil 
dohodit diskem na protější kopec. ON byl z Francie a házel na golfovém hřišti 200m. Byl 
uskutečněn pokus o uzavření sázek, ale hlavní protagonistka na poslední chvíli od sázek z 
ekonomických a rodinných důvodů upustila. Může házet odlehčeným oštěpem "prdlajs". I za 
těchto okolností se skupině, po zdolání kamenného pole, potoka a dalších překážek podařilo 
dosáhnout vytouženého bufetu. Řádně jsme zabufetili a vyrazili hrát freeze-bee a fotball. Po 
setmění jsem se vydali hledat grogodýla, avšak po celém vodním toku nebyl k nalezení. Až před 
nádherně osvětlenou horskou chatou byl nalezen v bizoních kádích. HURÁ NA NĚJ! Po tomto 
vydařeném grogodýlu zasedala valná hromada a po vyčerpání programu se šlo spát. 

c%~· §kw, ~o-~ .r. Cb Sřeh .%]~ 

Pátek 8.7. 
I kdyby byl budíček až o hodinu později, myslím, že by to některým nestačilo. Pro spoustu 

lidí je vstávání v 7.00 prostě brzo. Všichni čekali k snídani nějaký ten chleba, případně i něčím 
namazaný, ale tohle ... Byl PORIDGE! Rozcvička pod vedením Edy nebyla nakonec tak příšerná a 
ráno tudíž dopadlo pro všechny dobře. Když jsme všechno zabalili, nabrali jsme směr k řece 
Pillersee-Ache. Tam jsme se opět trošku poprali o šprick.y a helmy, boj skončil uzavřením míru do 
příští války. 

Vršek této řeky nejel raft, protože vody bylo opravdu málo i pro normální lodě. Vody bylo 
dokonce tak málo, že některé lodě dřely o dno téměř celou cestu (nebo to tak alespoň vypadalo). 
Po delší době (cca 3 hodiny) jsem dorazili na jakési místo, kde jsme poobědvali bramborovou kaši 
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a my je zase sušili a zase a zase a zase dokola. 

s opékaným salámem a okurkou. 
Jídla bylo (stejně jako vždycky) 
málo a málem nezbylo na 
raft'áky a raft'andy. Pak už 
zbývalo jen donavázat lodě a 
IDGHWAY KING to namířil 
směrem k pile v Habachtalu. 
Tam jsme trošku podiskutovali s 
tamějšími domorodci na téma 
"vodáci a stanování na pile". Byli 
jsme opačného názoru než oni a 
tak jsme pilu radši opustili a 
usídlili se na nádraží v Habachu. 

Prší, neprší, prší, neprší. .. 
Rozložili jsme mokré věci 

a sušili. Ony nám střídavě mokly 

N ádražím projížděly vlaky a páni strojvedoucí i cestující se divili, smáli se na nás, mávali 
nám a vůbec vypadali tak nějak udiveně. 

Schylovalo se k večeru a službička uslužbila rýži s masem. 
Mořští vlci, staří šakali, vodní šelmy a ta ostatní vodácká havěť se o něco později seskupila v 

malé dřevěné boudě (nádražní čekárně), kde se hrálo a pělo a pilo a pozděj~ když začínalo být 
ll:llaveno se trošku dohadovalo. Všichni totiž chtěli spát na rovné podlaze a pod střechou. Nakonec 
bitvu vyhrálo cca 10 jedinců, kteří rozložili karimatky a pak i sebe po podlaze čekárny. Ostatní 
byli vyhnáni; někteří spali přikryti oblohou, někteří nakonec přece jen postavili stany (ráno je ale 
museli sušit). 

P.S. "Nováček" na "naší" vodě nebyl patrně semámen s pravidly grogodýlení. Šel, vlastně 
šla, se koupat v plavkách!! ! Ráno chudák Terezka běhala po táborisku a hledala své černé plavky 
(našla je na dopravní mačce) 

P.P.S. Akce BBII: Honza F. polit (za deště) vodou z hrnců, rendlíků a ešusů. 

Sobota 9.7. 
Přestože v noci pršelo, měla jsem ráno spacák úplně suchý (popiVé za tu dobu, co jsme byli 

v Rakousku), neboť jsem využila možnosti a spala uvnitř nádraží. Kupodivu my, kteří jsme spali 
vlevo, jsme se vyspali dobře, neboť Díno se bahnil hlavně směrem doprava. Autobus nás vyvezl 
proti proudu řeky Salzach a vysadil na kamenité dno. Po celkem úspěšné redukci lodí se zastavilo 
u cedule POZOR NA POVODŇOVÉ VLNY. Kráva tam málem sežrala Myšákovi helmu. Potom 
se několik km přenášelo po břehu. Snaha zlikvidovat háčky byla neúspěšná, přestože museli, poté 
co už se to kormidelníci kotrčovali korytem, jít pěšky po louce s vysokou travou, přebrodit řeku a 
na druhé straně jít po kolejích. Zleva přítok vody z elektrárny - a pak už to bylo čím dál tím horší. 
Někteří si v proudu pěkně zacvič~ ale Black st. mohutně zabral o kámen a zlomil pádlo takže 
jsem se po zbytek cesty už musela jenom nechat vézt. Malý jez mičil zbytek lodí, nejlépe 
Skautovu střelu. Asi uprostřed cesty byla krátká rozmrzací přestávka a autobus stál mnohem níže, 
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než se předpokládalo, takže všichni stačili zmrmout ještě jednou. Na odpoledne byl naplánován 
opět sjezd téže řeky, ale ochuzený o okrajové části (začátek a konec). Této jízdy jsem se bohužel 
nezúčastnila, ale z dobře informovaných zdrojů vím, že Díno jel na hyeně. Ti, kteří nejeli, 
opravovali lodě ve střídavém dešti na nádraží. Zlomyslný Highway vyhodil mokré věci z autobusu 
a nechtěl je propustit zpátky, ale naštěstí přijeli policajti a ve vznildém zmatku se stačilo všechno 
vpašovat dovnitř. Ovšem policisti nedovedli pochopit, co tam děláme, a zakázali nám odjet v noci 
na lodích, a ve dne také. Tak jsme s autobusem zajeli na blízké parkoviště uprostřed vesnice a 
strávili tam spokojenou noc. 

P.S. Z dalšího zápisu vyplývá, že zítra snad byla jen nějaká připálená strava. Abych to 
uvedla na pravou míru: K snídani bylo poprvé po dlouhé době hodně chleba (snědlo se cca 7 
bochníků), neboť přijel Zdeněk a přivezl zásoby. K obědu byla polévka s chlebem. K večeři byla 
výborná koprová omáčka, která všem chutnala. Jako druhá večeře byly podávány chleby se sýrem 
a marmeládou. 

Neděle 10. 7. 
ALEA IACTA EST (VIS COMICA) 
O TEMPORAE, O MORES => Po nepříjemně brzkém budíčku, následovala pod vedením 

VDJD rozcvička. Po ní se ovšem muselo vskočit do odporné, studené a navíc mokré vody. 
GLORIA VICTIS => Tato varianta koupele byla využita pouze některými. Ostatní se 

nekoupali, ale jedli. Tito ovšem pod pohrůžkou násilí rovněž vnořili svá těla do ~S (vody). 
V AE VICTIS => Autobus ovšem mezitím odjel a my ho museli stíhat na včerejší tábořiště, 

kde se naložily lodě (mnohé ještě nezapryskiřicované). 
AD AUGUSTA PER AUGUSTA => Autobus odjel na poměrně vzdálené místo k jakési 

řece, kde se většina lidí nalodila a odplula. Inteligenti ovšem zůstali v autobusu Gá byl mezi nimi) a 
odjeli na nedaleké místo, na jsme se ubytovali a služba začala pálit a připalovat koprovou omáčku. 

SOL LUCET OMNIBUS => proto jsme počkali na potápky (agentky FBI dvakrát) až 
přijedou, což provedli, lodě vytáhli a jídlo zežrali. Po krátkém odpočinku navázány byly lodě a 
odjelo se směrem k prvnimu stanovišti, za účelem sjetí onoho toku podruhé. 

AURI SACRA F AMES => a proto se část pozůstalých rozhodla hrát mariáše, jak jinak o 
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peníze. => LUCEIFATORI TE 
SACOTAUT 

VIDEO MELURA 
PRIBOQUE, DETERIORA 
SEQUOR => Při návratu vypukla 
na raftu vzpoura a kormidelník byl 
donucen opustit palubu. I přes tyto 
problémy se přistálo a navázalo 
bez lidských obětí a Highwayiovi 
byl dán pokyn nasměrovat autobus 
k siluetě hradu Hohenweďen, kde 
prý možná přespíme. 

ERRARE HUMANUM 
EST => a tudíž se vedoucí v 



polovině kopce se stoupáním 20-25% rozhodli, že se vlek i s lidmi odpojí a opatrně doveze dolů 
(na jednu stranu měl kopec jenom 18 %, na druhou stranu autobus už dál zkrátka nejel ani na 
jedničku a plný plyn - pozn. ed. ). A ta~ se na lano připojené k vleku zaseklo 30 lidí a brzdilo 
(snažilo se brzdit) vlek při jeho cestě serpentinami dolů, do údolí když byl vlek zaparkován pod 
most a leckdo si pomyslil=> EXEGI MONUMENTUM AERE PERENNIUS. 

QUO V ADIS? se zeptal grizzly tahounů když se vrátili k autobusu a odjel též pod most. 
Tam jsme se ubytovali (po té, co jsme zahladili škody způsobené na mostě autobusem), slupli 
nějakou tu brzdu, vyposlechli si Jiřího plány na zbytek pobytu a šli spát. 

AB IMO PECTORE 
E.H. 

P.S. DIEMPERDIDI 
ACTA 

. EST 
FABULA 

P. S.2 : Když umřel roku 12 Lepidus, tak Augustus byl srpen 
P.S.3 : CARPE DIEM! 

c%~· 7~ ~. 9aoď:7.: Ffft:k ~ 

Pondělí 11. 7. 
Den začal pro některé již v 1. 00, byli to ti, 

co provedli exkurzi místniho hradu (návrat o půl 
čtvrté raní). Probíhá snídaně, ale ne jako obvykle. 
Kdo chce jíst, musí do vody se vykoupat. A tak 
Michal, který před snídaní nesmočil musel být 
hozen do vody. Vlek je napojen a jede se do 
města rabovat. Půl hodina, která byla k tomuto 
účelu určena, se záhy protáhla na 1 hodinu. 
Přejeli jsme potom k řece Salzach a dále na 
lodích po proudu až k soutězce. Lodě se museli 
přenášet přes dvoje koleje a 1 dvouproudovou 
silnici (pár sekund po přenesení posledního 
plavidla se přehnal vlak). Chtěli jsme si 
prohlídnout soutězku a tak jsem přešli řeku po 
železničním mostě, ale cesta skončila po 500 m 
před vchodem do jeskyně, který byl blokován 
mohutnými zamčenými dveřmi; a proto se 
muselo .zpět. Pokračovali jsme dále po silnici až 
jsme objevili turistické stezky, které vedli kolem 
soutězky. Roztroušené skupiny se sešli na 
parkoviště. Zjistilo se, že chybí kolo a potom již 
pro něj frčeli Jiří s Highway Kingem. 

Potom nastalo dramatické hledání místa na spaní, shánění vody a večerní krmení. A potom 
HURÁ na kutě. 
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Utery 12.7. 
Budíček byl v 7.00. K snídani byl chleba a tvrdý sýr. Koupání povinné (zima). Stan -lehce 

mokrý. Po snídani Jiří omámil, že za 7 minut je odjezd. Lidé začali zmateně pobíhat, každý si 
uklízel věci Stihlo se to v 8.00 hodin. Čeká nás velký přejezd k řece Enns. Vydali jsme se po 
dálnici na Graz a Villach. Odbočili jsme na město Radstadt. Dále jedeme po toku řeky Enns. 
Zastavili jsme v lese za městem Admont. Odtud máme jet. Převlékáme se- hurá do gumy. Dostali 

- jsme se na vodu a hurá do v1n. 
Jsou tam občas úseky, kde se dá 
cvičit a kde je to těžší. Jinak je to 
OK. Skončili jsme pod těžším 
úsekem, kde se mnoho lodí 
cvaklo, někteří 2 x. Vystoupili 
jsme na levém břehu u ústí 
potoka. Je tam trať + silnice + 
parkoviště. K parkovišti jsme 
prošli studeným potokem pod 
dvěma mosty. Navazuje se a 
bratr mě donutil se vykoupat. 
Oběd: polévka hrachová + 
rizoto. Asi pojedeme ještě 1 x. 
Jelo jen část lidí. Služba ještě 

nevaří, oběda bylo dost. N a poslední kaskádě se cvakli skoro všichni. Pak byla večeře - kolínka na 
sladko. Dále jsme pokračovali autobusem po toku Enns až k jednomu mostu, kde jsem 
zaparkovali na pravém břehu hned za mostem. Postavili jsme stany, dnes se opět rozdělili akcie. 
Už se to nese chladit. Vypilo se 6 litrů a šlo se spát. 

Středa 13. 7. 
Vstali jsme ráno, budíček 7.30. To bude sranda, Jiří budí bahnem, je ho zde p1né louže. 

Koupeme se v řece. Odjíždíme autobusem, bouráme stany, pokračujeme kolem Enže - úsek 
WW VI. Výsadek na kopci, jdeme pěšky. Gems nenalezen, kuřátka rozdělena, 10 minut hovoru s 
babkou na louce, neví jak se to tam jmenuje. Jedem autobusem na Štýrskou Salzu, kterou 
sjíždíme v úseku nad Wildalpenem - není tam voda - vzpoura, Jiří bude lepit všechny lodě. U 
mostu stavíme na oběd, spíme, sedíme, ležíme, jíme, jedeme dál. Kdo nebude mít napsanou 
]Q-oniku do soboty 16.7. 24.00 tak letí do vody s batohem, botama a ledvinovým pásem. Jedly se 
knedliky s marmeládou, ve vodě je málo vody, na břehu je cedule s českým nápisem -nesmí se tu 
stanovat, rozdělávat ohně, másilňovat se nejspíš může. Lodi se cvakaj, strašně to tu dmcá, Jiří 
zlomil pádlo, Eda prudí a je strašně nervómo - je to strašně náročný plán "přejít nepozorovaně 
cestu s kuchyní a věcma a zabivakovat na cestě s telefonní budkou. Lodě zůstali v lese s krávama. 
Akce se nezdařila, přijel policajt a chtěl vypráskat bus. Odjeli jsme do kempu a v lese u lodí 
nechali Ivana, Míšu a Katku. Kemp byl kvalitní. Buvolu šly skvěle zatlouct koliky a tak prudil. 
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Prozradili nás nerozvážní občané - chodí po silnici a po lese viditelně, Péťa se plíží. V Kempu se 
staví Kuchyně, je tam strašně nervózno. Grogodýl byl kvalitní, dokonce byli i 2 dědci satelitníci, 
ale byli nějaký ostýchaví. V lese se zhroutilo vedení. Valná hromada odhalila příčiny krize. Ráno 
se šlo spát. Grizli je strašně neohleduplný k pisatelům kronik a dalších věcí - brzdí, dupe na plyn, 
šlajfuje a tak. 

Dana F. = matka, která byla těhotná s Janou Faltysovou = Jana byla v břiše, břicho bylo v 
křesle, křeslo mělo Janu. 

Vorošti sem procenta. 

v 
Ctvrtek 14.7. 

V stali jsme ráno, snědli snídani a ošidili výběrčího peněz za ubytování v campu. Z autobusu 
s~ vyvalil oblak výfukových plynů, řidič zaturoval a byli jsme pryč. 

Po příjezdu k místu kde byl zanechán vlek a několik obětavých hlídačů, nastal zmatek. Po 
nakradení šprycek a ostatních náležitostí se posádky sformovaly a nasedly do lodí. 

Začala dlouhá jízda po krásné řece plné ryb. Jedna z nich (z ryb) byla zákefuě chycena a po 
čase sadisticky umlácena jistým mladým kajakářem jenž tak přispěl své rodině k obědu. (Já jsem 
neměla ani ždibíček - pozn. jedné nejmenované členky jedné nejmenované rodiny). 

Po této nechutné epizodě cesta ubíhala klidně až na několik cvaknutí. Jelo se klidně až do 
doby kdy se jedna z Bonit stala obětí zákefuých balvanů. Pro neschopnost další plavby byla její 
osádka nucena šplhat do příkré stráně k silnici; zbytek hladových osádek dojel k přepokládanému 
konci cesty. Znavení vodáci vystoupili na břeh v blaženém očekávání teplého oběda a suchého 
oblečení. Chacha, no teď se směj, zlomyslný čtenáři tohoto pochybného zápisu, neboť nebohé 
vodáky čekalo jenom prázdné parkoviště bez nejmenší stopy oběda, nebo autobusu. Dva z těchto 
nebohých opuštěnců se vydali obětavě hledat autobus a ostatní ulehli na kamení. 

Když už se odpoledne začalo chýlit ku konci a žaludky krvácely protestujíc tak proti 
několikahodinovému hladovění, objevil se konečně autobus (jehož osazenstvo jak se později 
proslechlo si mezitím užívalo v raftovém letovisku s pohádkovou pláží) a odvezl hladové k 
hrncům plným teplého jídla. 

Po večerním obědě nastala volná zábava, která byla ukončena noční večeří po níž 
následovaly prasečí pudingové hody. 

U ohně se mluvilo, hrálo na kytaru a chlastalo víno, kdo nechtěl mluvit, hrát na kytaru a 
. chlastat víno, šel spát, nakonec tak skončili všichni. 

Konec mého neobjektivního zápisu, loučí se anonym. 

Pátek.15.7. 
Celou noc bylo hezky a proto jsme se probudili tam, kde jsem večer ulehli - u ohně (ostatní 

ve stanech). Jeli jsme romantickou soutězsku ŠTÝRSKÉ SALZV. I velký IllGHWAY nasedá do 
těsného RAFTU. Člnkujeme se dolů. DÍNO voroštil Jiřího. Američanky čůrajíce přišli o lod' a 
znovu okusili studenou lázeň. Adéla Stř. má první životní cvaknutí. N a konci cvakáme připluvšího 
MK-UŠÁKA na polyetylenovém PišKOTU. Vzal to. Navazujeme lodě. Rabujeme poslední 
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zbytky STRAVY. Za 
začínajícího deště vyrážíme 
k DOMOVU. Silnice nám 
bym ce~ou úzká 
nakl~e vlek za 
neutuchajícího zájmu 
domorodců. Poté GRIZL Y 
myslel že na lllGHWAY 
vezme PLNOU ale nevyšlo 
to a tak vyjel všechnu naftu 
do poslední mrtě. 

Blokujeme křižovatku. 

Bonzáci z TOYOTY nás 
udali četníkům - zrušte 

mobilní telefony. Přechod přes hranice- JSME DOJATI. Se zasychajícími slzami a přes varování 
a zákazy z odjíždějícího autobusu rabujeme nejbližší SAMOOBSLUHU v Českých Velenicích. 
ŽRANICE. Odjíždíme do Třeboně -nalezen XERO~. KOLAJDA do vody za odměnu potápěna. 
Přejíždíme do Svýcarska a TEAMY se chy~ají na VYSADEK. 

Sobota 16. 7. 
Áčko: Petr, Zdeňka, Míša, Petra+ Helena= američanky, Black, Eda, 2 x Honza (Ž., F,) + 

Péťa 

Pátek večer: Divíme se, kdo vymyslel se~avení týmu, jsme překvapeni objemno~ pěti věcí 
na přežití a žasneme nad nezvyklým přídělem jídla. Určujeme si takticky ~o srazu mimo mapu. 
Protože jsme neměli padáky, vyskakovali jsme jen ze schůdků autobusu a to v pravidelných 
intervalech. Když se sešli zrabovaní s usínajícími začla první diskuse. Po kratším (asi hodinovém) 
vyměňování názorů jsme se vydali mokrou trávou a ce~ou disciplinovaně sledovali mapu, šetřili 
baterky, jedli miňonky a ~ále se přepočítávali takže se nikdo, kromě občas cesty, neztratil. U 
kravína na Mýtinkách jsme se ubytovali na verandě momentálně opuštěného ~avení. Šly tam sušit 
ponožky a ~o tam bylo přesně pro celé Áčko bez vyslance ve Švýcarsku. 

Sobota: Už od páté hodiny jsme se budili nedočkavo~ dychtivo~ vybrat obálky na 
vymačených územích. Snídali jsme vločky s olejovkama a mlíčko a rychle balili. Pak se jednotlivé 
výsadky rozběhli a rozploužili na ~a s informacemi s tím, že se srazíme na Větrově. Tam jsme 
se srazili též názorově a rozběhli do růmých směrů a každý tiše doufal, že už se nesejdeme. Což 
se nám bohužel do~ dlouho dařilo. A tak někteří zkoumali rybníky, někteří bloudili i se skvělým 
orientačním smyslem a někteří vyrazili do Švýcarska pro lano, na houby a taky nechat přejet 
repelent bludným Holanďanem. Když jsme se našli a pohádali a uvařili kolínka čekal nás úkol 
nejtěžší. S použitím toho co zbylo z krmelce po předchozích dvou týmech jsme se~avili dopravní 
prornedek či vražednou zbraň, podle toho z jaké výšky se to spouštělo na zem. Na Zdeňku s 
Petrou jsme naložili našich pár drobno~. Někteří zástupci silného pohlaví se ukázali velmi 
slabými. Když si všichni namohli poslední nenamožené svaly a Petr natrhl gatě vynořili jsme se z 
lesa u rybníka kde už se povalovaly vítěmější skupiny a čekaly je~li se budeme brodit na 
grogodýla. Po té co jsme tak neučinili se na nás vrhli. Pak na~al mír. 
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Po menším bloudění borůvčím jsme se nakonec šťastně dostali k autobusu. A jestli neumřeli 
žijí tu dodnes. 

Toto je kronika vítěmého výsadku - B-team 
Výsadkáň: 
velvyslanec Marie Dlouhá 
Mišák Michal Nekvasil 
Pišta 
Mirek Šimša 
Kolajda + Kolajda 
Adéla Středová 
Katka Hyblerová 
Tereza Puč. 
Pavel Šesták 
Proveden výsadek. Team zkontaktován v Klášteře II - rabujeme dvě hlídky - tropiko,· nůž, 

otvírák, ... Jednotka přesunuta k VĚTROVU, cestou písně a napadení naprosto nepňpraveného a 
zmateného tábora skupiny C. Pak 4 hodiny spánek. Odhození padáků. Team rozdělen po stručné 
snídani na 4 operační jednotky, které vyráží k určeným cílům, získány informace, nalezeny 
provazy, a opět se scházíme. Rabujeme ztracence. Kouzelný dědek ztracen. Vaříme náhradní 
kolena v krabičce od rybiček. Odevzdáváme knoflíky a 1/2 kg nekonzervovaného jídla. Stavíme 
VŠEŽIVELNÍK. Přepravujeme 2 členy a BAGáž bažinami, lesem, loukou, vodou, kopňvami, ... 
MOCNý A NěKOLIKANáSOBNý GROGODIL. VíTěZíME. Návrat na ZáKLADNU. ZASE 
GROGODIL. 

"Céčko" 

Pátek večer: 
Chaos, zmatek a zase chaos. Eda skopič ho využil v plné šíň. Elegantně nám otočil mapu, 

takže jsme měli 2 na 4 výsadkové skupiny. Kupodivu shledání proběhlo hladce (s malými 
výjimkami). Noc byla klidná, až na přepadení B-teamem (avšak v době příměří). 

Sobota: 
Vstali jsme brzo. Vstal i Díno. Rozdělili jsme se na skupiny a vydali se za zprávami, které 

rozvážel Jiří na kole (nadával na kopce) - (my potom taky). Po zjištění, ž.e musíme dojít do 
Švýcarska pro lano, vyslali jsme nejzdatnější jedince (Výsadkáře a Skauta) pro něj. Po návratu se 
zhroutili přímo na kňžovatce a jen velkou silou bylo možné vytrhnout jim z rukou lano. Kouzelný 
dědeček se ztratil a proto druhá skupina zatím vařila místo vajíček kolínka. V době, kdy nám 
stačila již jen jedna mapa, nám byla chybějící čestně vrácena. Po té došlo ke stavění voru. Ukázalo 
se, že velkou chybou bylo chodit s batohy. Vor musel unést dva členy a veškeré věci co jsme měli 
s sebou. 

Strastiplnou cestu s vorem jsme zvládli a s radostí jsme si přečetli zprávu o příměří mezi 
státy. Při zpáteční cestě rybníkem jsme byli napadeni tlupou šílených adamitů. Zbytky mavených 
výsadků se ploužily pomalu k autobusu. Ten byl zamčen a žertovný řidič a spol. se skrývali za 
kostelem. 
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Dodatek C: Večer proběhl opravdu celkem klidně. Black ale zapomněl popsat svoji noční 
cestu automobilem s 7 ožralými lidmi (Tvrdil to Díno ). 

V stali jsme opravdu velmi brzo, snídaně byla také mamenitá - krajíc chleba s Ramou. N ež si 
členové teamu stačili obout boty, už seděli na zemi a běželi k první obálce pod mamenitým 
vedenim našich velitelů. Pak došlo k rozdělení družiny, z kterého nečerpal každý stejně. Někdo 
dostal suchý chleba bez nože a těstoviny, jiný kompot, Diska a Salko. 

Cesta dvou odvážlivců do Švýcar pro lano byla též zdařilá - trpěli hladem, horkem, žímí, 
únavou, stresem ... Po předání lana a snězení studeného chalupářského guláše na křižovatce 
následoval další pochod k Kouzelnému dědečkovi. Tam dostali oba stateční členové od 
odpočatých vynadáno kde jsou tak dlouho a pojedli hlt kompotu (pouze 1 člen). Ihned následoval 
další pochod - velitelka nasadila vysoké tempo a ne každý člen stačil (ani odpočatí). Stavba 
vozidla už proběhla poměrně klidně- vedení převzal Black (kecali do toho i ostatní). Na vozidlo 
nasedly "nejlehčí" členky našeho teamu (byly strašně těžké). Vítané bylo zredukování počtu 
pasažérů - ukázalo se, že batohy skoro nic neváží! Cesta zpátky proběhla celkem klidně, protože 
došlo k rozdělení skupiny. Chytrá část šla kratší cestou kolem borůvkových a malinových plantáží 
pomalým krokem. Zbytek klusal přes kopec. 

Nakonec bych chtěl vyzdvihnout naše skvělé velitele - Blacka st. a Janu Hej. - byla jim též 
udělena prestižní cena Velitelů udělovaná Dínem. 

Od skončení výsadku- do večera (pro všechny stejné): 
Po večeři u Albeřského kempu jsme se rozjeli do Kunžaku a do Strmilova. llledali jsme 

"Zigiho rybník", ale marně. Nenašli (Ani naši rádcové). Nakonec jsme skončili u Lipnického 
potoka. Většina lidí okamžitě ulehla. Někteří (akcionáři nového fondu) pořádali výroční valnou 
hromadu. 

Noc z 16. 7. na 17. 7. 
_ Jana Faltisová píchala svíčku do hořčice v Ohři nad Tisou, kde pořádala tiskovou 

konferenci 
Helena má spacák -cák se píše s dlouhým Á. 
Cheš pučit pravou nebo levou. 
To už je na nic, to už se nikdy neobjeví. 
Co to mamená Faltys, to je nějakej strom? To je Egyptskej strom, co ho pasou velbloudi; 

když se dobře vdáš můžeš se jmenovat Králíkárna. 
Seš nemytej 14 dní. Někdo tu má umytý vlasy 14 dní v tiskárně. 

&;~;.? CV/Ul-~ 

Neděle 17. 7. 
Vstáváme v 8.00. Balime, pucujeme autobus. Pečeme kuřata, koupáme se, grogodil. 

Nakládáme vše. Je vedro. Obědváme. Teamy obdržely hodnotné ceny. Žranica. Dlouhý chce 
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operovat DíNOVI 
HLASIVKU. Kouzelný 
dědeček vypráví o svých 
cestách. 14.30 odjíždíme 
směrem na PRAHU. Dál se 
uvidí. 

N a dálnici kdesi u 
Štembeka zašlajfoval dravej 
BUS, tradiční GROGODIL, 
bud pršet, DÍNO píše tvrdé 
Y. 

Cestou se spotřeboval 
poslední vychlazený tekutý 
chléb. Po ~ezdu do Prahy 
Grizly už nezašlajfoval 
jelikož mu selhali již tak 
málo fungující brzdy. 
Sedíme v autobuse, hrajeme 
na kytaru a čekáme na 
příjez šéfové s mechanikem. 
Američanky netakticky 
opustili autobus a proto jim 
byla jejich "imperialistická" 
loď vhozena (postavena) do 
popelnice. Zpočátku byly 
holky zděšeny, ale potom 

Petra prohlásila, že za chvíli přijede tatínek a vyzvedne je obě. Když říkám je obě, tak myslím loď 
a Petru (ta si taky vlezla do popelnice- pro dojem a fotografii). Některá auta se dokonce málem 
srazila. Dorazil autobus Bova od Inemana a spo., který odvezl celou Cukrovarnickou. My čekáme 
na mechanika. Teď přijel nějaký pán - zřejmě mechanik s šéfovou od Inemana. Američanky vylili 
lod' na střechu Škody ACR-54-79. Jak jsem ted' mluvil o Petře, tak jsem myslel Helenu. Opravář 
opravuje- brzdy nebrzdí. Paní Inemannová odvezla Peguotem první část Slovanky. Za chvíli se 
vrátí a odveze další, atd. Autobus se opraví (možná) a na jedničku či na dvojku dojede na 
Slovanku. Brzdy už vůbec nebrzdí. Paní Inemannová již druhou část lidí neodveze. Vrátil se totiž 
autobus Bova a naložil nás šest a vesty +helmy +veškeré vodácké věci a hurá na Slovanku. Tam 
jsme to vyložili - zítra ( 18.7.) bude sundavání lodí + úklid. 

c%~~-· ~ M ~ .2~ u. 

Pom. k celému zájezdu: 
Když jsem před malou chvílí psa~ že brzdy už vůbec nebrzdí, tak jsem tím myslel to, že 

Highway King projel jednu křižovatku na magistrále na červenou (což je Blackova pustá pomluva, 
protože před Pavlákem je na magistrále jen jedna křižovatka se světly a tu jsme projeli bravurně na 
zelenou - pom. ed.) a před Pavlákem zastavil o obrubník. Brzdy už vůbec nebrzdily (jak sám 
velký King pomamenal). V Rakouských Alpách při klesání od 12 % do 18 % (to bylo nejvíce, co 
jsme jeli) brzdy brzdili - ale jen trochu. Ne nadarmo nám vedoucí jednou kázali vystoupit z 
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autobusu v rámci záchrany vlastního života. Když nám nedali povel k vystoupení z autobusu, tak 
o to se snížilo číslo!! udávající rychlostní stupeň, na který Honza jezdil z kopců (Většinou n???1, n 
je celé číslo). 

Teď aspoň všichni vidíte jako odvážní jsme byli (my účastníci zájezdu), když jsme se vydali 
na takovou sebevražednou cestu. Jen zázrakem jsme vyvázli a tuto kroniku sepsali. 

Voda 94- Program 
SDbDia 2.7:: 
Autobusem: Praha - Sušice 
Nebéle J.J:: 
Na lodích: 
Otava: nad Sušicí 
Otava: Sušice - Rábí 
PDnbélí 4.7:: 
Autobusem: Sušice- Vimperk- Strážný (ČR/SRN)- Passau (SRN/ Rakousko)- Wells
Pettenbach 
Vtení 1:7: 
Na lodích: A1m v úseku Pettenbach - Vorchdoď Cca 15 km, WWI. 
Autobusem: Vorchdorf- Gmunden - Bad Ischl- Steeg 
Na lodích: Traun v úseku Hallstatter See -kousek nad Bad Ischl. 8,5 km, WW II, katerakt 
"Wilde Lauffen" cca WW ll -IV (za té vody co byla) 
Střebd 6.7:: 
Autobusem: Bad Ischl- Salzburg- přechod Rak./SRN- Berchtesgaden- přechod SRN/Rak. -Au 
Na lodích: Saalach v úseku Au - Unken. 5 km, WW ill-11. Jelo se 2 x. 
Autobusem: Unken - St. Johan in Tirol, Griesenau 
čtvrtek 7:7:: 
Autobusem: Griesenau- Greisener A1m 
Pěšky: Wilder Kaiser 
PAtek 8.7:: 
Autobusem: Griesener A1m- St. Johan in Tirol- Hiitte 
Na lodích: Piller-See Ache v úseku Hiitte -ústí (St. Johan). 10 km WW 11-1. Dále Kossener Ache 
(Grosse Ache) v úseku St. Johan - Erpfendoď 8 km, WW 1-11. 
Autobusem: Erpfendorf- St. Johan in Tirol- Kitzbiihel- Pass Thurn (1274 m)- Mittersill
Habach 
SDbDta 9.7:: 
Na lodích: Salzach v úseku Vorderkrimml- Hollersbach. 5 km WW ll, 17 km WW I. 
Salzach v úseku Wald- Habach. 3 km WW ll, 5 km WW I. 
Nebéle liJ./:: 
Autobusem: Habach - Mittersill- Bmck - Lend 
Na lodích: Salzach pod Lendem (Lender Doppel- S). 5 km WW ll+. Jelo se 2x. 
Autobusem: Lend - St. Johan in Pongau - Werfen 
PDnbélí 11.7:: 
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Na lodích: Weďen- začátek Salzachofen. 9 km WW II, 2 peřeje WW III. 
Pěšky: Salzachofen - za dané vody WW V+. 
Autobusem: zpět do Weďen. 
Vtení 12.7.: 
Autobusem: Weďen - Radstadt - Schladming - Liezen - Admond - Gesaause 
Na lodích: Enns v úseku (1-esause - Kummerbriicke. 9 km, WW II-III, závěr WW IV. 
Střebd 1J.7.: 
Autobusem: Kummerbriicke - Gams - Wildalpen - dále proti proudu 
Na lodích: Steir. Salza do Wildalpenu. 10 km WW TI-III. 
čtvrtek 14.7.: 
Na lodích: Steir. Salza v úseku Wildalpen - 3 km před ústím do Enns. 24 km, WW III. 
Pdtek 1f'.7.: 
Na lodích: Steir. Salza v úseku Palfau - 3 km před ústím do Enns. 6 km WW III. 
Autobusem: Palfau- Weyer Markt- Amstetten- Gmiind (hranice Rak./ČR)- České Velenice
Třeboň- Nová Bystřice- Albeř 

Sobotd 16.7.: 
Pěšky: Výsadek 
Autobusem: Albeř - Kunžak - Strmilov 
Nebéle 17.7.: 
Autobusem: Strmilov - Žirovnice - Kamenice nad Lipou - Pelhřimov - Praha 
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