
  

Dne 6. 8. 2006 se to rozhodlo….

Že se jako příští  rok pojede do Polska.  Proč tam? Proč ne někam jinam? Jak jsem byl  ujištěn vedením, 
rozhodnutí  bylo  učiněno  diktátorsky  na  základě  demokratických  předpokladů  s přihlédnutím  k feudální 
menšině   a s podporou agrárníků i  železničářů,  lékařské i  pseudolékařské kliky.  Prostě se všichni  shodli 
na  tom,  že  alsaské  kopce  na  ně  byli  příliš  a  pro  příště  si  zaslouží  něco  mírnějšího,  placatějšího 
a přívětivějšího. Polsko tedy zvítězilo na celé čáře, neboť se na trase budoucí cesty prý nevyskytují žádné 
kopce vyšší než 200 m.n.m. V oblasti předpokládaného pobytu je sice dle satelitu jakási hora o výšce přes 
300, ale tam přece nepojedeme, to je moc…

TAK se tedy rozhodlo a pojede se. 

Den D nastal a jelo se….

Ale protože Polsko není v Eurozóně, bylo nejprve zapotřebí sehnat místní měnu, jakési Zloté. Směnný kurz 
je dle  centrální  banky 7,5Kc za Zlotku,  bude tedy třeba zhruba 200Zl  na osobu.  Ovšem sehnat  takovou 
obskurní měnu v Praze, to je tedy umění. Většina směnáren nabízí velmi nevýhodné kurzy, to ovšem pokud 
Zlotky opravdu mají. Nakonec se nám zadařilo vyměnit v profláklé směnárně specializující se na Asijské měny 
na Václaváku. Peníze tedy jsou, na cestu stačí občanka (i neživá), nezbývalo než zabalit už obvyklý sortiment 
buráků, kořalek, stoliček a křesel a mohli jsme se odebrat na místo odletu.

Motokov nás vítá svou stále nemasitou kostrou, bíle natřený skelet nad námi ční jako kostlivec v kabinetu 
profesora biologie. I celé okolí je  rozkopané, další a další budovy jsou stavěny, aby změnily holou pláň na 
tepající srdce velkoměsta, pražský Manhattan. Naštěstí je obvyklý stánek s pivem na svém místě, obvyklý 
Braník  za  17  peněz  stále  čepují,  a  tak  si  můžeme  rezervní  čas  do  odjezdu  krátit  příjemným  zážitkem 
konzumace.

Autobus je tu, hurá, nuž nakládejme a nasedejme… kola do přívěsu, bágly do kufru, lidi na sedačky. Ovšem 
ve  vleku  na  kola  nás  čekalo  malé  překvapení….  Pět  krásných  štěňátek  se  žlutými  mašlemi  okolo  pasu 
a nápisem Svijany na krku!!! No není to skvělé? Kdopak to způsobil? Vedoucí? Bůh? Jan Tleskač? Ne, to jen 
řidiči  byvše instruováni  k velkým zásobám piva se iniciativně rozhodli  vzíti  sebou výčepní  zařízení  a tato 
roztomilá štěňátka. Náš objev náhle dostal i stinnou stránku: nemáme půllitry a z kelímků, které mají výčepní 
sebou, se nám potupně nechce pít. Ovšem vedení si ví rady, budeme přeci ještě přibírat další pasažéry, kteří 
mají ještě do doby nástupu pár hodin čas, je 
tedy třeba přimět je k nákupu pivního skla. 
Iniciativa  se  zdařila,  v očekávání  věcí 
příštích odbouchneme pár šampusů a náš 
dlouholetý a stále dlouhovlasatější průvodce 
a  náčelník  Smějící  se  Tvář  dává  pokyn 
k nástupu. 

Však  jaký  to  div,  v autobuse  chybí  jedna 
řada  sedadel….  Co  teď?  Předpokládaný 
mládežnický  kroužek  s podporou  průvodců 
se nekoná, mládež sama v zoufalém počtu 
4  kusů  se  jen  tak  tak  vejde  na  zadní 
sedačky  byvše  ze  všech  stran  obstavena 
zavazadly,  která  se  nevešla  vespod.  Třem 
kusům  adventuristické  podpory  vedení 
zájezdu  nezbývá,  než  se  posadit  vpřed 
k řízení  a  navigaci.  Letos  totiž  mají  řidiči 
dokonce  dvě  navigace,  klasický 
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garminovský  navigátor  a  pdačko  s ověřovací  mapou.  Snad  se  tedy  nebudou  opakovat  prostocviky  typu 
veletoč na kruhovém objezdu. 

Po krátké zastávce v HK s naložením HK se posunujeme do LM pro naložení RB a MS s kamarádem K? 
Vedle motorestu je výčep a tedy uctíme kamarádku IČ ČH. 

A dále  a  dále  směr  Mohelnice,  Český  Těšín  a  hranice.  Předtím  je  ještě  třeba  napojit  žíznivý  autobus 
i  posádku,  to  se nám daří  v DT u pumpy a hospody s ochotnou stařenou za pultem. Česko jsme přejeli 
za  necelých  7  hodin,  to  jde,  ne?  Polská  hranice  je  nedaleko,  pasy  vyndat,  ale  nic  se  neděje,  Poláci 
nekontrolují, Shengen se blíží. Polská dálnice na druhé straně vypadá slušně až na pár semaforů přes cestu, 
ale to je přeci normální. 

Po dlouhém naléhání byla z hrobu vypuštěna Mrtvá nevěsta, její živý skoromanžel ovšem většinu lidu uspal 
a tak náš pokřik po dalším filmu nebyl vyslyšen. Nezbývá než jít spát a doufat v dobrý osud, neboť i autobus 
s poutníky se může převrhnout, a co pak mi, bezbožní alkoholici, můžeme jen doufat. 

Den D+1, Jezera tu opravdu jsou….

A dokonce blízko kempu. Co by kamenem 
dohodil  a moskytem doletěl.  Nejprve jsme 
se  ovšem  i  s naším  megaautobusem 
pokusili  vetřít  do  vedlejšího  vjezdu,  který 
ovšem  nevedl  do  kempu  ale  do  hotelu. 
Odtamtud nás vypakovali a jen umění řidičů 
při  couvání  hustým lesem nás zachránilo. 
Zastavili  jsme  dopravu  na  hlavní  silnici, 
abychom  mohli  v klidu  vyjet,  popojeli 
o 300m vedle a ejhle, tu je to. Místí vybíhají 
ze  stanů,  z děr,  z chat,  co  se  to  děje??? 
Jaký to rachot?? Nebojte  se,  moji  milí,  to 
Češi přijeli. Nastala všeobecná panika, když 
se roj lidí z autobusu vyhrnul a do 10 minut 
30 stanů postavil. 

Počasí  nevypadá zle,  a  tak  po  posnídání 
zbytků z cesty je tu první brífink, shluk lidí, 
mapy,  fixy,  kam???  Já  nevidím!!!  Pusťte 
mě!!! Najít potřebné koloidní věci chvíli trvá, ale nakonec se náš peloton vydává na cestu. Ale nebyli bychom 
to my, kdybychom se hnedle neztratili… Místo po cyklo zelené jedem po pěší zelené a rovnou do písku. 
Pískové cesty jsou vůbec místní specialita, jsou skoro všude a pro nebohá kola jsou pravým balzámem. 

Neztratili  jsme  se,  hurá,  támhle  to  je… 
dřevěný kostel, kultura a peloton se dělí na 
žrouty  a  ignoranty.  Mezi  ignoranty  jsem 
i  já  a  s několika  věrnými  stoupenci 
pokračujeme  dále  podél  kanálu.  Krásná 
lesní  cesta,  krásné  domy  okolo,  některé 
roubenky s umělými došky. Přes most právě 
jede kamion, i když my jsme se báli na něj 
vstoupit ve větším než malém počtu, takže 
neváháme…

Začíná foukat ostrý protivítr, proto jsme rádi, 
když  nalézáme  stánek  s pivem.  Je  sice 
u silnice, ale ne příliš frekventované a navíc 
tu  je  krásný  altánek.  Pivo  za  3Zl, 
to  je  nějakých  23Kč.  Oj,  to  je  levné, 
strachovali jsme se, že to tu s pivem bude 
podobně  jako  loni  v Alsasku.  Ale  máme 
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pocit, že jak se budeme přesouvat na západ, cena poroste. Odpojujeme se s kolegou kačerem M. na cestu 
za  speciálním  pokladem  zvaným  Earthcache.  Po  trase  dále  a  dále  potkáváme  jen  pole,  louky,  jezera 
a krásnou trať, zarostlou v trávě…

Po krásné cestě americkým středozápadem se dostáváme na vytoužené geomísto, fotíme se a zjišťujeme 
odpovědi na nevyslovené otázky. Sami dva v široké pustině Polska, to je něco. Taky bych neměl zapomenout 
na to, že jsme se při našem výpadu dostali až do 254mnm, což je docela hodně. Aspoň tedy na místní roviny. 
Na zpáteční cestě to bude fajn, musíme sjet zpět na úroveň kempu, 125mnm. Zásoby doplněny v několika 
sklepech  po  cestě,  ovšem  když  většina  z nich  se  nacházela  ve  zvýšeném  přízemí  rodinných  domků… 
Asi nevědí, že sklep patří pod zem na rozdíl od půdy, která zas má být pod střechou.

Na zpáteční cestě překonávám svůj rychlostní rekord na 10Km, průměr 25,1 je docela slušný. Je to mírně 
skopce, ale také v mírném protivětru. Do kempu jsem dojel naprosto unaven, vyčerpán a zdeptán, ale výborná 
rajská milé paní Mileny mne rychle postavila na nohy. Po večeři se koná první večírek na stanovém náměstí. 
Basa hraje hnedle za naším stanem, takže nesmím jít spát dříve než hudba dohraje… Velmi lehký úkol, když 
tečou proudem Svijany, kolují buráky a hoří svíčky jak na hřbitově. Asi ještě pod dojmem z Mrtvé nevěsty 
podléhám tlaku okolností a usínám za zvuků ukolébavky.

Polsko 2007                                                           3                                                                    ©MiTi SeE



Prošlá vzdálenost – 122,74Km Průměrná rychlost – 22,1Km/hod
Celková vzdálenost – 122,74Km Nadmořská výška kempu – 125m.n.m.
Denní stoupavost – 160m Celková stoupavost - 160m

Den D+2, Krátká odbočka do Kambodži….

Ráno nás vítá  polojasnou oblohou,  nadýchané obláčky jsou však  těhotné vláhou,  jen ji  na nás vyklopit. 
Dneska nás čeká menší kolečko po okolí Augustovského kanálu. Měla by to být pohodlná cestička podél 
břehu s minimálním převýšením. 

Po výborné snídani  se mužstvo pomalu chystá na pochod.  Kaprálové vpředu již  netrpělivě volají  na své 
ovečky, skupinky se pomalu rozjíždějí. Krásná asfaltka podél kanálu ve městě nás okolo prvního zdymadla 
vede k první hospodě, ale pro negentlemanskou hodinu je zavržena. Místní znalec a vrchní v hospodě se nás 
snaží  přesvědčit,  že  jako  ta  cesta  je  zarostlá,  potopená,  hnusná,  ať  raději  jedem  okolo  a  ještě  raději 
si tu dáme pivo a nikam nejezdíme. My jsme však zákeřného hostinského nedbali a po prohlídce jím navržené 
objízdné trasy (zase písek a šutry) se rozhodujeme pro původně zamýšlenou cestu okolo kanálu. Místní tam 
stejně nikdy nebyl, má to z doslechu, neví nic, je to obejda, závidí nám. Takhle nějak všelijak se utěšujeme 
a rovnou huups na cestu.

Zatím  je  to  v pohodě,  traktorová  cesta, 
pevné podloží, jen pár výmolů. Nevím, před 
čím nás ten místní varoval… haha, to jsme 
na něj  vyzráli,  libujeme si  v naší  odvážné 
skupince JÁ, BR, SE, OT, VMM, ZJMV, MR. 
Po půl kilometru se začínají objevovat první 
louže.  Ts  ts,  to  je  mělký,  to  v klidu 
přejedeme,  jedeme  dál.  Pěkná  cesta 
pokračuje,  louže  přibývají,  někteří  si  již 
lehce nabrali do boty. Začíná to vypadat jak 
v džungli,  rákosí máme až nad hlavu, ono 
se  taky  není  čemu  divit,  hladina  kanálu 
je tak o 20cm níž než naše cesta. 

Posléze  nastala  zrada…  vyjeté  stopy 
od traktoru zákeřně skončily před můstkem 
o pár shnilých prknech a jedné kládě. Dál 
nic,  žádný  náznak  stezky,  jen  souvislá 
plocha  rákosí  a  dalších  travin.  Vrátit  se? 
Kdepak, to projdeme. MM se odvážně jako 
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první  noří  do  zeleně…  Je  to  OK,  pojďte 
za mnou. Ztrácíme se v porostu, ale přeci 
jen  po  dvou,  třech  lidech  je  cestička 
mnohem  znatelnější.  Postupujeme  mlčky, 
hlavy  skloněné,  odháníme  komáry  a  jen 
se třeseme, kdy na nás vyskočí nějaký ten 
japončík se samopalem. Náhle se vynořu-
jeme  nad  rákosím  na  vyšším  místě 
a  do  kraje  se  otvírá  krásný  výhled… 
bohužel pro nás dost beznadějný.

Ale  není  nad  čím  dále  váhat,  už  jen  pár 
kilometrů  nás  dělí  od  dalšího  zdymadla, 
k němu  prý  vede  slušná  silnice,  tam 
můžeme  uhnout…  Ale  další  překážka 
v cestě, cesta chybí úplně, musíme brodit. 
Kola na rameno a hurá. Na druhém břehu 
se všichni  šťastně vynořili  a většina pánů 
se  rozhodla  pro  koupel.  Je  to  pěkně 
osvěžující a nějaké ručičky vodních divoženek se nás snaží stáhnout pod hladinu. To lekníny vypustily svá 
chapadélka, plavání mezi nimi je opravdu zábavné. Dojel nás ST nadávaje, že pokud se mu do rukou dostane 
ten,  kdo tuhle  cestu označil  jako cyklostezku,  vlastnoručně ho uškrtí.  Ani  se mu nedivím,  ale  on to  měl 
ulehčené o to, že nemusel razit cestu a jel po vyšlapaném pásu za námi. Za to ho mile pustíme kupředu, 
ať si taky užije.

Pár koní před námi, co to? Aha, na druhém břehu je statek, tam je silnice, ohhh, jen se tam dostat… statkář 
na nás přes kanál neuvěřitelně kouká, co tam ty šílenci dělaj??? Nenecháme se zahanbit a s nonšalantním 
úsměvem se opět noříme do podrostu. Náhle se před námi vynořuje cesta…. Hurá, jsme zachráněni. Dojet 
ke zdymadlu není problém, ale hospoda kde nic, tu nic. Tak dále k dalšímu vodnímu stupni, dále po břehu. 

Předjíždíme maxíka, který se hrabe pískem… vrrrrrr, tůruje to řidič… nakonec nás o kus dál zase dal a velkou 
rychlostí zmizí. Náčelníka ST potkal za výběr dnešní trasy zasloužený trest: chtěl projet skrz na první pohled 
tvrdé bahno, které ovšem tak tvrdé nebylo a milý ST se poroučel do bažiny. Oběti: jedna špinavá noha, dres, 
kolo, boty a částečně obličej. Úplná bahenní příšera. HAHA. 

Na mostku přes odbočný potok je vzkaz: 14 ve 12. A sakra, ty co jeli okolo mají už skoro 2 hodiny náskok… 
no, ta naše cesta zrovna zkratka nebyla, i když jak se říká: Tato zkratka je delší, zato však méně pohodlná. 
Ostatní  dojíždíme  v nedalekém  sklepu,  kde  si  pochutnávají  na  lahváčích.  Též  se  několika  lahvemi 
odměňujeme a chroustáme místní bílý chléb a klobasy. A bulky. A zmrzlinu. Zcela přecpáni zmoženě ležíme 
na zemi, když se náhle ozval výbuch!!!!  BUUUUM. Kolo se kácí k zemi. Tak komu to praskla duše? MM 
se chystá opravovat, vedení se chystá na další cestu pro náhradní plášť. A navíc začíná pršet.

My  se  však  nedáme,  ještě  si  cestu 
prodloužíme  o  část  kratší  varianty,  okolo 
dalšího  pěkného  jezera  a  tak  se  naše 
čtveřice  odvážných  s opraveným  MM 
a  ostatními  setkala  až  v hospodě  s tím 
milým  pánem,  který  nám  ráno  tak  dobře 
radil.  Na  posilněnou  jsme  si  dali  pár  piv 
a odjeli do centra na průzkum.

Kromě  výborné  zmrzliny  nic  moc,  nějaký 
sochy,  tak  se  raději  pojedeme  vykoupat. 
V dálce  nad  druhým  koncem  jezera  hřmí, 
blesky blýskají, ale voda je jako kafe. Vrátilo 
se  nám  to  u  večeře,  do  níž  nám  lehce 
napršelo.  Bouřka přešla,  a  tak se nám na 
večírek ukázala nádherná duha.
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Prošlá vzdálenost – 65,48Km Průměrná rychlost – 22,1Km/hod
Celková vzdálenost – 188,22Km Nadmořská výška kempu – 125m.n.m.
Denní stoupavost – 54m Celková stoupavost – 214m

Polsko 2007                                                           6                                                                    ©MiTi SeE



Den D+3, Největší jezero, Balaton….

A je tu další krásné ráno, i když se nám to nad obzorem trošku mračí. Dneska nás vyhnali z teplých pelíšků 
o půl hodiny dříve, že jako musíme popojet kamsi autobusem a abychom to jako pěkně stihli… Fuj. Už vstávat 
na osmou je horor  a na půl  osmou… o tom darmo mluvit.  Ale  co se dá dělat,  nejsme tu na borůvkách 
a musíme se snažit. 

Taky je ovšem potřeba zabalit všechny věci do aspoň trochu kompaktní podoby a naložit je zase do busu. 
Člověk by neuvěřil, kam se mu mohou některé kusy vybavení a oblečení za ty dva dny ztratit… Helma tady, 
pytlík na boty tamhle, kartáček na zuby zapíchnutý před stanem… A do toho ještě naložit kola, dojíst, dopít 
kafe a čaj, učinit za dost tělu rozcvičkou a dát sbohem všem milým spolukempařům, kteří si na nás za ty dva 
dny tak krásně zvykli.

Je to tu vůbec paráda, je poznat, že jsem ve východní Evropě, nikdo se tu nepohoršuje nad hlukem, jásotem, 
nemístným popobíháním, křikem, vlastními zásobami piva a už vůbec ne naší rozjívenou přítomností. O tohle 
všechno člověk na západ od nás přichází, ti suchaři si vůbec neumí užívat života.

No, takže jsme dojeli po příšerných okreskách (ale bez bloudění) do městečka Pisz, vyložili se na parkovišti 
před  Biedronkou  (místní  equivalent  Delvity),  nakoupili  potřebné  poživatiny  a  opět  nasedli  na  oře.  Směr 
Největší  jezero v Polsku,  Šnidava. Cestou jsme na břehu konkurenčního jezera objevili  nádherný přírodní 
kempík, ale ten by asi u Adventury neprošel pro absenci jakéhokoli sociálního zařízení. Nevadí, aspoň se 
podíváme, co by mohlo být. Po krásné lesní cestě (žádný písek!!) jsme dojeli k vytyčenému cíli a hned ho uctili 
ponořením svých těl do vln. Vlny tu opravdu byly, opravdu jak na Balatonu i s tím, že půl kilometru od břehu 
jsem měl vodu stále po kolena. A pak si tu má člověk zaplavat. Přeci jen jsme se tou chladnou vodou trošku 
osvěžili a můžeme jet dále. V místě totiž není široko daleko žádná hospoda a tedy musíme jet dále a nějakou 
vyhledat. 

Nejbližší město nás vítá dvěma sklepy, ale hospoda kde nic, tu nic. Až MV přijíždí a hlásí: Mám ji! Vypadá 
pěkně. Ale sotva se v plném počtu přivalíme dovnitř, stará babina na nás huláká: Pivo není! Dořiti! Co teď? 
Nezbývá, než pokračovat dále. 

Ále, tohle už jsem někde viděl, a to v Anglii, 
to je přece kraví rošt, aby mi holky neutekly 
z ohrady… jenže  tady  to  slouží  pro  zubry 
a  koně.  Silnice  vede  prostředkem  obory, 
ve které se volně pohybují  různá zvířátka, 
jen doufám, že mi žádné neskočí pod kolo, 
pač srážka se zubrem by nemusela být zas 
tak košer.  Nebezpečí je zažehnáno, druhý 
konec  ohrady  překonán  a  hospoda 
u  přívozu  nás  vítá.  Pivo  za  5Zl,  žurek 
za  6ZL  (cosi  jako  kulajda  s vejci 
a klobásou), bigos za 7Zl (směs, něco jako 
segedín), klobásy, ryby, frytki, všechno mají. 

A je tu první z velkých atrakcí, přívoz přes 
úžinu jezera. Jezdí sem a tam, takže čekání 
není  tak  strašné.  Jízdné  3Zl  na  osobu 
s kolem,  to  je  docela dost,  ale  co.  Jachty 
nás  míjejí  ze  všech  stran,  škoda,  doufal 
jsem, že se nějaká zadrhne o vodící  lano 
našeho prámu.

Nestalo se, klidně jsme přistáli a přes zatím nejhlubší pískoviště jsme dojeli na místní Karlštejn, Mikolajky. 
Stánky obležené tisíci lidí, plné hospody, drahota, ale kupodivu žádná pamětihodnost. Tak co tu kruci ty lidi 
chtějí? Že by krmit labutě?

Asi jo, protože kromě krásného trička s nápisem: Škola není hospoda, nemusíš tam chodit každý den jsem nic 
jiného zajímavého neobjevil. Až na místní specialitu gofry, což je vafle se šlehačkou a ovocem. Mňam. 
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Z Nikolajek  je  to  sice  kus  cesty,  ale  náš 
mladý  peloton  ji  ukrajuje  mílovými  kroky. 
Když  tu  se  náhle  vynoří  ohromná  díra 
na  silnici.  Buch,  buch,  skoro  všichni  v ní 
skončí  a  jen  já  jsem  prorazil  zadní  kolo. 
Smůla.  Při  výměně  nalézám  ocelovou 
štěpinu  zaraženou  v plášti,  takže  nakonec 
musím lepit 3 díry v jedné duši. Žůžo. 

Po opravě jsme se přiblížili k místu uložení 
prvního tradičního pokladu. Ale ouva, místo 
je  zarostlé  a  co  je  horší,  je  pod  vodou. 
Bažina  mi  sahá  vysoko  nad  boty,  nabral 
jsem  si  pěkně.  Ale  člověk  to  musí  aspoň 
zkusit.  Takže  první  DNF  a  teď  už  hurá 
do campu. 

Po cestě se k nám připojili neznámí tvorové: 
Hele, nejste vy z Čech? Jak jsi  to poznal? 
Máte český dres a mluvíte česky. Aha, tak 

jo, přiznáváme se. Kecali jsme zbylých 6Km do města, že jsou od Brna a jedou proti nám, do Litvy. Tak hodně 
štěstí, nám už na stole voní večeře.

Před ní ale ještě nastala vtipná scénka ve sprchách. Nejprve nám vedoucí B rozdala jakési lístky, že bez nich 
nás jako dovnitř  nepustí.  Prý to  musí  kontrolovat,  chodí  jim tam místní  bezdomovci.  Při  vstupu jsem byl 
zrentgenován obstarožní  babicí,  lístek ale  prošel  kontrolou a mladá uvaděčka mně zavedla až ke sprše. 
Po  dotazu,  jestli  mi  neumeje  záda,  bezeslova odešla,  ale  to  asi  jen proto,  že  mi  nerozuměla.  Taky vás 
ve sprchách čekala taková pěkná mladá rozkuřovačka, zeptal se jistý člen výpravy. HAHAHAHA, to je švanda, 
jasně že jo.  A od té  doby nás rozkuřovačky 
prováděly  vždy  a  všude  a  pořád.  Ráno 
zkontrolovaly kabinku,  jestli  tam je papír,  po 
koupeli vytřely podlahu a zvedly rohož, prostě 
servis jako v Hiltonu. 

Na večírek byl naražen čerstvý sud, kolečko 
lidí  pro dnešek zahrnující  i  pány výčepní  se 
rozhlaholilo k obvyklému výkonu.  Déšť,  který 
se  zákeřně  v noci  přihnal,  však  některé 
odehnal a zahnal do pelechu. 

Prošlá vzdálenost – 82,56Km
Průměrná rychlost – 24,3Km/hod
Celková vzdálenost – 270,78Km
Nadmořská výška kempu – 114m.n.m.
Denní stoupavost – 106m
Celková stoupavost - 320m
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Den D+4, Bojím se, Boyen, betonu i cihel….

Ráno nám někdo ťuká na dveře (na stan). Dále, co je, sakra? A on to nebyl nikdo živý, to déšť mne ze sna 
probudil. Nezačíná to moc pozitivně. Naštěstí máme dnes odpočinkový den, prohlídku jakési pevnosti a pak 
možná  malé  kolečko  na  protažení.  Do  snídaně  přeci  jen  přestalo  cedit,  ale  gymnastika  proběhla  místo 
s kužely  s deštníky.  Zajímavý  pohled.  Naše  místo  je  od  zbytku  campu  poněkud  kryto  autobusem,  takže 
se přišlo podívat jen pár čumilů. 

Po další kontrole u rozkuřovačky jsme se vydali na kopec, na pevnost. Už z dálky bylo slyšet hřmění silných 
strojů. To si tu parta motorkářů dala sraz. Co parta, je jich tu aspoň 1k, hřmí to víc než přicházející bouřka. 
Motorky jsou krásné, ale pěkně drahé hračky, Gold Wing od hondy je skoro větší než auto a rozhodně dražší. 
A tam stály přede mnou hnedle 4 v řadě. Při odchodu jsem pak viděl jejich odjezd, to byla podívaná. Vlastně 
na rozdíl od auta má motorka jen jednu nevýhodu: Zmoknete. A ten jejich festival asi zmokl pěkně, protože 
louže po okolí vypadaly jako malá moře. 

No, a co ta pevnost? Nic moc,  jen to, že je z cihel, jako ostatně všechno v širém okolí. Rozlehlá je pěkně, 
napochodoval  jsem se po obvodu pěkných pár  kilometrů.  Ale  dřív  asi  nebyla tak  zarostlá  a  ty  paneláky 
uprostřed tu taky asi nebyly. A co ta orlí hnízda? Strážnice? Kukaně? Observatoře? V muzeu, kam jsme se 
schovali před náhlým prudkým lijákem bylo hafo lidí a pár fotek, jak si tu slavní podávají ruce. A taky něco 
z historie pevnosti a historie Solidarity. Nevím, nevím, za ty prachy se to moc nevyplatilo.

No a přestalo pršet,  hurá zpátky do města 
na procházku.  Krásný přístav se spoustou 
lodí,  hospůdky přímo u moře,  ale pekelně 
drahý.  V jedný  nás  chytil  další  díl  deště, 
takže  jsme  se  přitulili  k tyči  zahradního 
slunečníku  a  třásli  se,  kdy  už  to  přejde. 
Přešlo. Tak zpátky do campu na nějaký ten 
oběd a konečně na kolo. Ale co to? Další 
atrakce!  Otáčející  se most.  Už  dříve  jsme 
pozorovali, že se v kanálu tvoří fronta lodí, 
které jen tak bez ničeho postávají a na něco 
čekají. A ono na most, který je za zavřeného 
stavu příliš nízký i pro místní plachetničky.

Na ceduli u silnice jsou časy zavření mostu, 
asi 7 krát denně na hodinku. Most se otáčí 
tak,  že:  chlapík  vyleze  z budky,  zapne 
červenou  na  semaforech,  spustí  závory 
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na obou koncích a  pak to  přijde.  V budce 
roztočí ohromné kolo, kterým most odbrzdí 
a pozdvihne. Pak zeprostřed mostu vytáhne 
takový špunt, nasadí páku a metodou chodí 
pešek okolo s mostem otočí. Super ne? 

Loďky se hnedle dají do pohybu, taky řízené 
semafory.  No,  a  pokud  teď  chce  někdo 
přejít,  tak  musí  opodál  na  lehkou  lávku 
pro pěší. Auta to mají poněkud dále.

Po  obědě  jsme  vyrazili.  Most  už  byl  opět 
uzavřen  a  my  jsme  vyrazili  na  Himmlera. 
Kilometry  ubíhaly  a  dojeli  jsme  k jezeru 
Goldopivo. Zlaté pivo, to je paráda, to chce 
koupel.  Hnedle  jsme  to  provedli.  Vlny  jak 
na moři prozrazovaly dopolední bouřku. Teď 
ale bylo 25 ve stínu a sluníčko.Po koupeli 
a  přípravě na odjezd objevil  MV nedaleko 
nějaké zříceniny. Bunkry, rozvalené, roztrhané, ale pěkné. 

Při  další  cestě se od nás odpojila  rychlá jezdkyně JCH,  která prejidvše odbočku prchala neznámo kam. 
Za ní se vydali dva honící psi, ale my jí v tom nechali a jeli dle plánu. Další bunkr u cesty, tentokrát s vchodem 
obloženým svíčkami. Asi se tu pořádají satanistické seance, to je jasné. No a po kratší cestě a radě místního 
občana  jsme  našli  ohromný  Himmlerův  bunkr.  Také  poněkud  zničený,  ale  velikosti  4  patrového  domu, 
s vyhlídkovou terasou a okolními služebními domky. Vše zarostlé, ale historie nedávné.  

Po  krátké prohlídce (možná sem pojedeme zítra)  zas  na  cestu,  pěkně po rovince a  dokopce a skopce, 
do campu. Parádní cesta, jsme hnedle doma. Další seance s rozkuřovačkami, další sqělý dlabanec. Déšť 
se opět blíží, takže se večírek přesouvá pod příhodnou střechu kuchyňského přístřešku. Ostatní vařící si jídlo 
na nás závistivě koukají, jak se blížíme s plnými talíři a posléze s celou kapelou. Rychle vyklidili pole a my 
se mohli věnovat večerní kultuře.
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Prošlá vzdálenost – 50,58Km Průměrná rychlost – 22,8Km/hod
Celková vzdálenost – 321,36Km Nadmořská výška kempu – 114m.n.m.
Denní stoupavost – 175m Celková stoupavost - 495m

Den D+5, Bismarkturm urá….

Urá,  po včerejším bujarém večírku spíše aúúúú.  Všichni  pili,  tancovali,  smáli  se,  kecali,  buráky kolovaly, 
tyčinky kolovaly, lahve a co dalšího, to už nevím…Dneska to vypadá zase zamračeně, sakra. Ale neprší, takže 
jedem. Cestu už známe, včera jsme ji jeli nazpátek. Ale most je dneska zavřený, musíme přes lávku. Vytlačit 
na ní kolo bylo sice poněkud obtížné, ale ne nemožné. A jako bych to zakřikl,  sice jsme tudy včera jeli, 
ale poněkud jsme se ztratili. Takže po malém kufru už správně dálavám vstříc. 

Po cestě se nám postavila pekárna, přemohli jsme ji a i když měli jen dva druhy sladkého pečiva, pěkně jsme 
si pošmákli. A místní bulky také nejsou nejhorší. Včera jsme si tohohle objektu vůbec nevšimli, asi jak jsme 
tu bleskově profrčeli. 

A další  místo,  které jsme vynechali,  kostel  se zvláštní zvonicí,  dva krásné zvony se tu houpou mezi tisy 
a jalovci. No jo, Poláci maj ty kostely vypiglovaný, kdyby na chleba nebylo. Je to vidět v každý vesnici, všude 
samej kostel, křížek, boží muka s fáborky jako v Tibetu, panny Marie pěkně natřený. No, nechme jim, co jejich 
jest, furt lepší než Taliban.

Po  krátké  zastávce míříme na  opětovnou 
prohlídku  Himmlera.  Tentokráte  jsme 
si vylezli i na vyhlídkovou terasu obklopeni 
ostnatým  drátem,  železy  a  betonem. 
Jo, to je útulné, jen co je pravda. Spojenci 
to tu nenašli  a tuhle zkázu způsobili  sami 
ustupující  Němci.  Dobře jim tak,  my jsme 
svoje  pohraniční  opevnění  taky  nesměli 
využít. 

Pokračujeme  po  bývalé  železnici,  kterou 
si  sem asi  Němci postavili  pro pohodlnou 
přepravu  lidí  i  materiálu.  Není  nad  čím 
plesat,  je  to  sice  rovinka,  ale  cesta 
se  pomalu  ztrácí.  Nezbývá  než  se  vrátit 
na  silnici  a  hurá  do  města.  Blíží  se  totiž 
další odporně černý mrak. 
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Stihli jsme to akorát, těsně vedle silnice je řada hospod, snad ještě z lepších časů. Taková spousta motorestů 
se na jednom místě přece nemůže uživit,  no ne? Tak jsme si  náhodným ukázáním prstem jeden vybrali 
a sličná brigádnice nám už čepuje pivo. Vůbec je to tu divný, ve všech stáncích a hospodách jsou mladý holky. 
Teda ne, že bych se zlobil, ale co dělaj ty kluci? Asi makaj v autoopravnách… No, a mrak jako zázrakem 
odešel a můžeme pokračovat.

Náhle se na kopci vedle vynořil jakýsi podezřelý betonový památník hrdinným sovětům, kteří nás tak vesele 
osvobodili a poté ještě veseleji okupovali. A tawarosce Poláky taky. No, byli jsme s nima na jedný lodi, ale oni 
si  to teď ještě  zostřili  Kačinskýma. Jen ať si  užijou. No, to jsem trošku odbočil.  Ale my jsme neodbočili, 
skrzevá  zámek,  áleje  a  další  zajímavosti  jsme  dojeli  k místu  rozhodnutí.  Bude  Bismarkturm  či  nikoli? 
Po  krátkém váhání,  během kterého  jsem se  stačil  málem přizabít  pádem z mostu,  se  všichni  pochlapili 
a se zvoláním „na Němce“ vyjeli.

A dobře jsme udělali, ta věž za to opravdu 
stála.  Naše  očekávání  pár  trosek 
a  zarostlých  kamenů se  přetavilo  v docela 
slušný objekt uprostřed pěkného lesa. 

Po  vyfocení  ze  všech  možných  úhlů 
a  posvačení  ze  zásob nastal  čas  návratu. 
Čekají  nás  ještě  zdymadla  a  bunkry. 
Zdymadla hnedle pod kopcem jsou opravdu 
maximalistická,  měly  sloužit  spojení 
Mazurská jezera – Baltské moře. Války však 
stavbu  poznamenaly  a  teď  tam  můžete 
shlédnout  obrovský  kus  betonu  s říšskou 
orlicí. Pěkné, což? 

A další  kusy  betonu  se  nalézají  i  kousek 
vedle.  Velitelství  pozemních  ozbrojených 
sil wehrmachtu. Na cestě k němu nás zase 
pro změnu přepadl  mrak,  a  tak  nezbývalo 

než se uklidit  do místního sklepa. Jaké bylo naše překvapení,  když jsme zjistili,  že tu mají  výčepní  pult. 
Za 2,5Zl, nejlevnější točený v Polsku. A mají tu i teplé jídlo… takový krám kombinovaný s hospodou. A navíc 
pěkná zahrádka porostlá břečťanem. To nás poněkud zdrželo, takže prohlídka bunkrů nebyla až tak intenzivní. 

Pravda je, že tyhle bunkříky nejsou nic moc, většina z nich je zničenejch podobně jako Himmlerův bunkr, 
ale po okolí je roztroušeno mnoho dalších, menších. Do většiny z nich se ani nedá vlést, jsou odstřelený 
celkově,  ale  hodně z větších objektů  obsahuje  různé chodby  a  místnůstky.  Při  té  příležitosti  jsem zjistil, 
že mi nesvítí přední blikátko, ale co. Asi se mi zase někde vybilo v kapse. Můžu tedy vyzkoušet pohyb typu 
Homér. Přechod z ostrého světla na slunci do temnoty má něco do sebe, ale těch pár boulí na hlavě moc ne. 
Měl jsem si nechat helmu. Sakra.

Takže  odjíždíme.  A začínají  kostky.  Hitler 
si  nechal  postavit  tankovou  cestu  mezi 
svým  hnízdem  a  tímhle  velitelstvím 
a  nechal  jí  vydláždit  hrubými  kostkami. 
No fuj. U krajů je sice navátá hlína a tence 
projetá  cestička,  ale  rychlost  kolísá okolo 
10km/hod.  A  tohle  trvá  tři  kilometry. 
No jo, pro tank to byla super cesta, žádné 
bahno,  tvrdý  povrch,  ale  pro  nás  je  to 
horor.  Aspoň  to  není  značené  jako 
cyklostezka, není si nač stěžovat. 
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Konečně je tu odbočka, asfalt. Sice rozbitý, 
ale  po  tom  co  jsme  prožili  úplný  balzám. 
Míříme  směrem  na  sailors  cache  mezi 
jezery.  Snad  se  konečně  zadaří.  A  taky 
zadařilo.  Podivná  obálka  v pařezu,  co  by 
to mohlo být.. no, je to dopis milému. Sakra, 
tohle  nechceme.  Úspěšní  jsme  byli 
až  ve  druhém,  sousedním  pařezu.  Modré 
pouzdro  je  naším  očekávaným,  provedli 
jsme  zápis,  change,  zavření  a  opětovné 
uschování.  Ostatní nám už lehce ujeli,  holt 
ne všechny to zajímá. 

A potřetí  jsme  na  stejném  místě.  Kostelík 
se zvony a silnice okolo pekárny je nám již 
dobře  známá.  Tentokrát  se  v pekárně 
nestavíme,  musíme  pospíchat,  máme 
to  přes  čas.  Nějaký  idiot  totiž  určil  večeři 
na  7  místo  na  půl  osmý,  jako  jsme 

se dohodli původně. No jo, někdo nestihne vytrávit, někdo by se v noci pos…, někdo má kyselý žaludek a jiný 
kyselý ksicht. Ach jo. Ale snad se to od teď nechá na těch 19:30, to je přeci jen rozumné, sluníčko je ještě 
vysoko na obloze. 
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Prošlá vzdálenost – 92,42Km Průměrná rychlost – 20,6Km/hod
Celková vzdálenost – 413,36Km Nadmořská výška kempu – 114m.n.m.
Denní stoupavost – 212m Celková stoupavost - 707m

Den D+6, Vlci jsou nebezpeční….

Prý koušou. Ale to jen když jich je víc a mají 
hlad.  A navíc  nejsme v horách a  po  okolí 
se  potuluje  mnoho  chutnějších  soust 
v podobě koní, krav a ovcí. Přesto ale není 
radno riskovat  a  oddělovat  se od skupiny, 
zvláště, když nás dnes čeká tak extrémně 
namáhavá etapa. 

Po snídani,  zabalení  (po třech dnech,  fuj, 
to  byl  horor),  rozcvičce  a  puse 
na rozloučenou od pevnosti jsme se vydali 
na  cestu.  Vypadá  to  dnes  na  slunce, 
to  je  jasný,  máme přeci  strávit  skoro celý 
den  v buse.  Ale  nejprve  krátký  úsek 
k Vlčímu  doupěti,  sídlu  to  samotného 

velkého vůdce AH. Je ráno, krásně,  cesta 
ubíhá  ale  po  příjezdu  do  první 
předpokládané  hospody,  kterou  včera 
objevila  skupina  VMM  nastává  šok, 
je zavřeno. Holt nejen u nás se pře desátou 
do  hospody  nechodí.  Takže  se  nedá  nic 
dělat,  musíme dál.  Polní  cesta se všelijak 
kroutí,  mapa  je  na  nic,  ale  přeci  jen 
se  dostáváme  tam,  kam  chceme.  Zbytky 
mostu  nás  vítají  opět  na  Hitlerově 
železničním koridoru.

Ten  vede  mezi  všemi  objekty  bývalého 
velitelství,  které  jsme  dosud  navštívili. 
Otázka,  jaktože spojenci  našli  vlčí  hnízdo, 
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zničili  ho,  ale  už  nenašli  podle  železnice 
pozemní  velitelství  a  Himmlerův  bunkr, 
je záhadná. Nevím, jaké měli pozorovatele, 
ale  taková  významná  stavba  jako 
je  železnice  přece  musela  upoutat  jejich 
pozornost.

A dále, už kousek je Vlčí hnízdo. To se nám 
ohlásilo  spoustou  bunkrů  poschovávaných 
v širém  lese  podél  silnice,  odbočné  cesty 
nás  provedly  okolo  mnoha  objektů, 
pomocných  strážnic,  garáží  apod.  Hlavní 
velitelství  je  přístupné  za poplatek,  zatím 
se prolezeme po těchto. Ty skoby vypadají 
stále  pevně,  jen aby zdání  neklamalo.  Ale 
nohoře  je  další  cache,  tomu  přece 
neodoláme. 

A je  to,  ani  to  nebolelo.  Ohromný  objekt, 
propadlá střecha znesnadňuje pohyb, ale my se nenecháme odradit. Větrací šachta je jediný pevný bod, jinak 
aby se člověk bál  dát  nohu na zem. Všude je spousta prasklin,  to dynamit  to zařídil.  To chudáci  Němci 
si  to  pěkně postavili  a ošklivá letadélka to  zbořila.  Na druhou stranu to ty  lidi  asi  moc netrápilo,  letecké 
bombardování asi  přežili,  protože bunkry jsou ponejvíc rozvalené v kusech, stropy vydržely. Stěny výbuch 
zevnitř už ne.

No a hlavní tábor? Nic moc. Kromě masy turistů, pěkného modelu a pomníku atentátu na AH jsou místní 
rozvaliny ještě rozcapenější, zničenější a zarostlejší. Spojenci si dali záležet. Na jednom zachovalém komínu 
jsou další šplhací kramle, ale nahoře není, na co by se člověk postavil.  A ani žádná vyhlídka, jak to bylo 
minule. Sakra. Za to chtěj 8Zl. 

Nakonec aby té kultůry nebylo málo, tak se ještě cestou busem stavíme ve Svieti Lipce. Svatá lipka, je prý 
nejvýznamnější  barokní  kostel  na  území  Polska.  Aha,  to  mně  těší.  Kostel  z dálky  pěkný,  jako  všechny 
opravený a protože jsme v nábožensky založené zemi, není tu vstupné. Každý může přijít a nechat se okouzlit 
příslibem věčného míru a pokoje. To ovšem až po smrti. A podle toho, jak mají místní sochy umístěné srdce, 
založili to tu buď ufoni nebo lékařský antitalenti. 

Místní  socha Krista má totiž srdce přímo uprostřed.  No to je záhada.  NA uklidnění  jsem musel  ochutnat 
zapiekanku, bagetu s masem, kečupem a sýrem. Asi půl metru dlouhá a moc dobrá. To se ukázalo jako velmi 
prozřetelný čin,  protože další  přesun se konal  za traktorem, kombajnem,  traktorem s valníkem a po tak 
malých okreskách, že každé protijedoucí auto vytvořilo další kolej v přilehlém poli. Ale šťastně jsme dojeli, 
postavili stany za dozoru žlutého vlčáka a jen co jsme dostavěli, začalo chcát.

Co  teď?  Večeři  můžeme  sníst 
na  verandách  chatiček,  ale  do  žádné 
se  nevejdeme  na  večírek.  Průvodce  B 
si věděla rady. Támhle je ještě jedna, větší 
chatka, třeba nám jí půjčí. I stalo se, a tak 
se 40 lidí z autobusu vešlo do jedné chaty 
pro 12 lidí. Nevím, jestli jsme za pronájem 
něco platili nebo jsme jí anektovali, ale po 
vysazení  oken,  odstranění  postelí 
a  kompletního  přestavění  všeho  nábytku 
jí  už  zpátky  asi  nechtěli.  Nicméně  zde 
se odehrál asi nejúdernější večírek, pohodlí 
postelí  a  pohovky,  střecha  nad  basou 
a  zásoba  kozlíků  vydržela  některým 
až do rána. 
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Malá odbočka o strategii mezilidských vztahů: 
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Nejprve je třeba se blíže seznámit za pomoci  
alkoholu

No a pak už to jde samo

A toho pití musí být hodně



Prošlá vzdálenost – 26,07Km Průměrná rychlost – 19,0Km/hod
Celková vzdálenost – 439,43Km Nadmořská výška kempu – 114m.n.m.
Denní stoupavost – 86m Celková stoupavost - 793m

Den D+7, Koperník, Koperník a ještě jednou Koperník….

Pes nás všechny uhlídal, standardní ranní procedura proběhla a vyrážíme smět Frombork. Je to pěkná díra, 
všechno  se  tu  točí  okolo  Koperníka  a  kdyby  ho  nebylo,  tak  tu  chcíp  pes.  Ohromný  areál  zahrnuje 
pozorovatelnu, katedrálu, věž, muzeum, planetárium, náměstí a kupodivu i pokladnu. Výhled shora na celý 
kraj a konečně i móře však za to stál. Prohlídka super, socha mistra taky, přístav je taky pěkný, takže jsme 
viděli vše a můžeme jet.

Po hlavní silnici směr Tolkmicko. Je polojasno, zima. Kamiony vedle mne sviští jeden za druhým, fujky. Zpátky 
to budem muset vzít jinudy. A ještě ke všemu je to dokopce. Jo, rezervace je rezervace, na kopci je prý lépe. 
Nevadí, jedeme jedeme. 
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Město  vypadá  poněkud  opuštěně,  není 
tu žádná pamětihodnost, rekreanti asi jezdí 
jinam, hospoda žádná, aspoň že ty krámy 
jsou  otevřené.  Rybárna  nabízí  uzeného 
lososa,  sklep  klobásy  a  chleba,  lahváče. 
Všechny tyto chuťovky pro zlepšení dojmu 
konzumujeme na konci mola, které jako prst 
ukazuje  k cíli  naší  zítřejší  výpravy.  Molo 
je  pěkně  posraté,  ptáci  sem vrství  guano 
do  zásoby.  Najít  si  místo  na  sezení 
je docela fuška, ale kulturní prožitek a vůně 
soli je přeci to, pro co jsme sem přijeli. 

Po  ukojení  největšího  hladu  jedeme  dál. 
Jakási mnichárna na kopci, venkovské sídlo 
jakéhosi  panovníka,  samá  kultůra.  Vyfotili 
jsme  se  na  rozhledně  zvíci  5m  s lehkým 
výhledem  na  moře.  Dobré  místo 
pro  otestování  kvality  přileb.  Shozením 
helmy  z horní  plošiny  na  příhodný  kámen 
nám demonstruje princip funkce tohoto jednoúčelového zařízení. Mít ten šutrák v hlavě…..

Asi nejhezčí strom na cestě, 500letý dub. Do dutiny v jeho kmenu by se vešel celý autobus  No, možná jen 
těch 40 lidí v něm. Ale stejně, taková monumentalita, člověk se cítí tak mladý, když vedle něj stojí…

A zase kopec, skopec a pláž. Šipka ukazuje směrem zpátky. No proč my jsme jeli horem, když tudy vede 
taková  pěkná  panelka.  Je  pěkná  zima,  moře  bude  osvěžující.  Nebo  možná  až  zmrazující,  nevím.  Malá 
micinka  se  na  nás  kouká,  vůbec,  je  tu  spousta  toulavých  kočiček.  Naštěstí  není  úplně  černá,  takže 
jí nemusíme vyhnat.

Brrrrr,  tak jsem tedy moře přežil. Jen rychlé namočení a zase ven. Ale teď mi na vzduchu rozhodně zima 
není. Velmi příjemné. Protože ani v místní hospodě nemaj točený pivo, musíme jet dál. A zase pro změnu 
do kopce. A pěkně. Na vrcholu v další vesnici už neodoláme a spokojili jsme se lahváči. Kde nic není ani kuře 
nehrabe, jak se  říká a tohle je asi netočivý kraj. 

A prý tu mají i  větrný mlýn…. Hmm, mají,  základ, kónický kužel zvíci  10m na výšku bez čehokoli  jiného. 
Zbytek asi ohořel nebo ho roznesli na kopytech místní chalani. Ti sem chodí za pitím, střepů je tu naseto. 
Ještě že jsme sem došli pěšky a kola nechali kousek vedle. No jo, jsme mi to ale inteligenti.

A jsme zpátky na silnici,  kudy teď zpátky? 
Kostky  byly  vrženy,  asfalt  byl  zvolen. 
Kilometry  ubíhají  jedna  radost  a  kolem 
vodárny,  kostela,  skupinky  cyklistů,  sklepa 
a  skorodefektu  MV  jsme  dojeli  k místu 
rozhodnutí. Dle doporučení vedení se totiž 
nemáme pouštět mimo asfalt, prý tu pršelo 
a cesty nejsou zpevněné. Na druhou stranu 
jet  znovu po  té  hlavní  silnici  se  nám moc 
nechce. A máme svojí hlavu, hurá do terénu.

A neprohloupili jsme. Pár louží nás nemůže 
odradit a písek je tu pevný, kousek i asfalt 
a  vůbec.  Krásná krajina,  lesy  a  louky,  jen 
pár  baráků  u  cesty.  Místní  hoši 
se  předvádějí  se  svými  koly  z roku  raz. 
Takovouhle  skládačku  jsem  viděl  někde 
v bazaru,  co?  Chcete   žvejkačku?  Nebo 
čokoládu?  Vypadaj  chudáčci  hladově. 
Necháme je osudu, uprostřed divočiny, bez 
pomoci. 
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A blížíme se zpátky, panorama Fromborku 
vypadá  skoro  jako  KH.  Věže,  chrám. 
Rozdělujeme se na dvě skupiny, pivaři jdou 
na pivo, já a dva stateční MR a HT se jdem 
koupat.  Vysvitlo  totiž  sluníčko  a  je  pěkně 
teplo. Voda je mnohem lepší než ráno, nebo 
se  to  zdá.  A navíc  jsme  dostali  podporu 
šéfa,  také  jest  čistotný.  Po  koupeli  přišly 
vhod  další  gofry,  pivo  a  rybka.  Taková 
chuťovka před večeří. Snad nám jí nesežere 
tenhle volně pobíhající kůň, co se tu jen tak 
toulá kempem.

Málem  bych  zapomněl  na  plastelínovou 
zmrzlinu,  to  vám  byla  barva….  Šedivo 
červeno  zeleno  hnědá.  Ug,  neměl  jsem 
odvahu to ochutnat. 

A  chatka  nás  uvítala  pohodlím, 
po  předchozí  noci  vynesené  koše  se  zas 
mohou plnit prázdnými kozlíky. Dnes jsme oplakali poslední štěňátko Svijan. Budiž jim žaludek lehký.

Polsko 2007                                                           19                                                                    ©MiTi SeE



Prošlá vzdálenost – 73,54Km Průměrná rychlost – 17,0Km/hod
Celková vzdálenost – 512,97Km Nadmořská výška kempu – 26m.n.m.
Denní stoupavost – 366m Celková stoupavost - 1159m

Den D+8, Smrtka bez kosy, Visla řeka si kde Sopoty kempujou ….

Paráda, takový azůro jsme tu ještě neměli…. Krémy natřít, brýle nasadit a plavky do pohotovostní polohy, 
dneska to bude připalovat.  Škoda, že už se blíží konec výletu, takhle by to mělo vypadat  pořád.  Ale co, 
pořádně si to užijem. Prý se dneska budou vyskytovat pláže, spousta hospod a další pochutiny. Navíc je to jen 
pár kilometrů, spoustu času prý strávíme na trajektu. Na to je třeba nakoupit zásoby pitiva, bude horko. 

Ale ještě musíme navštívit pár pamětihodností, které jsme zapomněli. K lístku na trajekt jsme dostali možnost 
navštívit další z věží ve městě, cihelná šlupka s betonovou kostrou a schody. Proti včerejšímu výhledu nic 
moc, ale pěkný. Slunečníky vyrážejí ze země jako kytičky, pěkně barevné.

Alegorie barev mě přivedla k zamyšlení nad polskými pivy: Všechna jsou silná a poměrně dobrá. Připadalo mi, 
že  většina z nich chutná podobně,  většina je  vařena na licenci  z Belgie  nebo Německa,  ale  jsou polské 
originály. Pak tu mají takzvaná mocná piva, která mají až 11%. To je víc, než místní šampaňské. Jeho zásoby 
se podél celé naší trasy ztenčili na minimum, OT se pokusil koupit láhev jako revanš za určité služby, ale 
nikde  neměli.  To  šampaňské sací  komando to  všechno vypilo.  Naše pivní  sací  komando má však  stále 
co ochutnávat. 

Až  dosud  jsem  ochutnal  14  značek, 
všechny byly dobré. Ale české pivo je české 
pivo.  Kdyby  nebyla  možnost  vzít 
si rozkuřovátko a trošku si tu pěnu nahonit, 
bylo by to o hodně chudší. A navíc člověk 
musí být pozorný a nenechat si do piva nalít 
sok, hodně silný sirup, nejčastěji malinový. 
Barbaři. 

Taky muzeum lékárnictví v bývalém špitálu, 
paní se nám něco snaží polsky vysvětlit, asi 
popisuje  zbytky  vytápěcí  pece  pro  místní 
lázeň.  To  jediný  je  tak  zajímavý,  jinak 
je  tu  něco  šrotu,  skla  a  porcelánu.  Žádní 
bažanti.  Bylinková  zahrada  zarostlá,  ale 
už není čas, je třeba se dopravit do přístavu 
a nalodit se.
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Sail  ahead!  Země  se  ztrácí  za  obzorem 
a  jiná  se  vynořuje.  Zátoka  je  široká 
necelých 10Km ale přívoz tu kličkuje mezi 
mělčinami.  Posádka  musí  být  velmi 
zkušená,  ale bójky a gps určitě pomáhají. 
Vůbec  to  naložení  kol  vzbudilo  určité 
pochybnosti  o  střízlivosti  posádky,  kola 
na  příď,  záď,  střechu,  kolem  můstku 
a  ta  která  zbyla  do  uličky.  Ďedula  je  tam 
hází jako slámu, jak si člověk nedá pozor, 
má  šlapku  ve  drátech.  Nebo  mu  miláček 
vystoupí do vln. 

Se  nestalo,  všichni  kola  i  lidi  dojeli. 
Vyslanská kosa, úzký pruh země oddělující 
zátoku  od  Baltu  nás  vítá  poutí,  hudbou, 
kolotoči, stánky a neuvěřitelným davem lidí. 
Průnik na nejbližší pláž byl znemožněn pro 
přílišnou hustotu mrtvol na pláži, mezi těla 
se nevejde ani duše. Nezbývá, než popojet 

dále. 

A naše  cesty  se  rozdělily.  Znenadání  se  v našem  houfu  objevila  cizí  kachna  a  začala  hlasitě  kvákat. 
To já nemusím a tak jsem se vydal na sólovou dráhu. Hejno odjelo po lesní cestě a já po asfaltu. Nicméně cíl 
je stejný, najít pláž a smočit si. Mně se to po dvou nepodařených výpadech podařilo až na třetí pokus. Pevná 
cesta mně dovedla až k krásně opuštěné pláži. Hustota 10 lidí na kilometr jde. 

Super koupání, voda sice studená, ale sluníčko pálilo a vlny tu byly opravdu jak na moři. Taky to už konečně 
moře bylo. Pěkně slané, mokré. Při vyhřívání na sluníčku jsem se na chvíli vrátil do dětských let, neodolal 
jsem a z krásného bílého písečku jsem postavil malou rybičku.

Škebliček bylo na pláži na rozdíl od jantaru 
spousta,  takže  výzdoba  nebyla  zas  tak 
náročná.  Přesto  jsem  válením  utratil  půl 
dne. Nuž tedy, musíme spěchat dále. Mám 
hlad.

A  sotva  jsem  se  vrátil  na  silnici,  v první 
hospodě  jsem  natrefil  na  mé  hejno,  jak 
si objednává ryby a pivo. Pohrdl jsem jejich 
společností i nadále a o jednu hospodu dál 
pojedl výborného halibuta s frytki a oblohou. 
K tomu  točený  Lech.  Jó,  život  je  sladký. 
Pěkná  kočička,  co  tam  obsluhovala  totiž 
zapomněla připočítat k jídlu i to pivo, a tak 
mě  pohostila.  Vypadá  to,  že  nejen  u  nás 
platí pořekadla o blondýnách. 

Po tak dobrém jídle to jede samo. Stále dál 
a  dál  podél  pobřeží  až  k dalšímu přívozu, 
přes  Vislu.  Po  cestě  ještě  jedna  úzkokolejka,  tentokrát  ale  v provozu  pro  turisty  provozovaná  krásným 
motoráčkem.  Vláček  jede  ani  ne  třicet,  takže  jsem poprvé  na  kole  předjel  vlak  v plné  rychlosti.  Brzdící 
náklaďáky před semaforem u nás se nepočítají. 

Jede jede mašinka, 
kouří se jí z komínka, 
nafta smrdí do dáli, 
turisti jsou ožralí.

Pam pam pam, tamtadam dam.
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U  přívozu  drobná  závada:  právě  mi  ujel. 
Vypadá to, že to bude  na dýl, takže jedno 
pivo  neuškodí.  Možná  i  více.  Ostatní 
přijíždějí  postupně,  skupinka  se  zvětšuje, 
ale  stejně  tu  nejsme  všichni.  Vedení 
apelovalo a včasný příjezd, ale to se určitě 
nepodaří.  Už  teď  jsme  přesčas.  Prám 
odráží, naložili jsme 18 aut, 60 kol, nějaká 
cizí  skupina  chce  taky  na  druhý  břeh. 
A  hele,  na  břehu  nám  mává  pobočná 
vedoucí  B  a  několik  ještě  opožděnějších, 
ale  co,  než  naložíme  kola  naší  většiny, 
převezou se taky.

Velmi  humorná  scénka  při  výstupu 
z trajektu: převozník na nás: Se dohodněte, 
dejte  mi  rovnou  peníze  za  všechny, 
já nejsem žádná banka. Nikdo se k ničemu 
neměl  a  protože  přistávací  rampa  byla 
spuštěna, pokusili jsme se rozprchnout bez 

placení. Sice na nás byly povolány posily v podobě dalších, čerstvých pomocníků, ale některým se podařilo 
uprchnout.  Ostatní byli spacifikováni a přinuceni k zaplacení,  někdy i hrubou silou a výhružným pohledem 
hromotluckého pacholka, který povolán z boudy, vyrušen od piva a televize, tvářil se velmi nerudně. 

Takže po zdarmeném převozu nastal čas na další cache, ústí řeky někoho inspirovalo k založení pokladu. 
Je pravda, že Visla tu je dost široká, širší než jakákoli řeka u nás. Poklad byl nalezen lehce a jednoduše, vrátili 
jsme se dlouho před naložením. Takže kromě svačinky v trávě meteorologické stanice ještě zmrzlina, pivo 
a mnohé další pochutiny spatřily ráj mých úst.

Přejezd městem bez problému, kemp nalezen též, ale kempař asi neví, co je to autobus, takže nás poslal 
na nejzadnější a nejodlehlejší místo pod příkrým kopcem. Naštěstí máme velmi šikovné řidiče, kteří se jen tak 
něčeho nezaleknou, projeli jsme. Místečko vypadá krásně, ale není naše. Sakra. Naše je pod dalším svahem, 
rozježděná louka, skoroposekaná tráva, vlhko, bahno. Fuj.  Na  to krásnější místečko prý přijedou Němci. 
No jó, ty mají větší kredit než my. 

Chvíli jsem čekal na liftboy, který by mi odnesl batoh od parkoviště k stanu, ale nic, tak jsem se musel odnést 
sám. Sakra. Zato místní sprchy jsou super. Nejhezčí, co jsem dosud potkal. Aspoň něco. Večírek se bude 
konat  hnedle  u kuchyně,  u  busu,  zátiší  s kontejnerem a  popelnicemi.  Ale  po  pár  pivech se vše zdá být 
růžovější, ale začali tu žrát komáři. Zatím nejhůř. Ale poslední dva večery, to se přežije. Snad mi nějaká krev 
zůstane na zítra, svaly se musí něčím napájet.
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Prošlá vzdálenost – 45,41Km Průměrná rychlost – 25,4Km/hod
Celková vzdálenost – 558,38Km Nadmořská výška kempu – 37m.n.m.
Denní stoupavost – 78m Celková stoupavost - 1237m

Den D+9, Rudá brigáda obsadila Gdansk….

Už včera došli kozlíci, takže dnešní ranní hovínko je z Plzně. Holt změna je život. Dneska nás čeká prohlídka 
perly severu, Trojměstí Gdansk, Sopoty, Gdyna. Ale protože celý areál měst, přístavu a lesů se nedá vidět 
za jediný den, navštívíme jen historickou část Gdansku. 

Němci zatím nepřijeli,  nevím, proč nás nechtěli  pustit na místečko, sakra, stejně nepřijedou. Výjezd okolo 
benzínky, sjezd na pláž terénní vložkou, prohlídka pláže a už jedem podél břehu po parádní cyklostezce. 
Samotný pruh asfaltu, značený a někde i oddělený od pěších, vyznačené přechody, křižovatky. Když to jde 
v Asii,  tak proč to nemůže jít  v pupku světa Praze? Pravda, Praha nemá moře a ani tak dlouhou rovinku. 
Okolo pobřeží to jede jak po másle. V centru Sopot je ohromné molo, prý největší v Evropě. Možná, ale chtěj 
za něj vstupný. Místní mají průkazky, babky v budkách je pouštějí vesele dál a po nás, chudých turistech chtějí 
takový peníz! Fuj. 

Ignorujeme, jedeme dál.  Taky se to vypla-
tilo,  kousek dál je další  molo, sice menší, 
ale zdarma. Po výhledu z konce jsme se tak 
rozehřáli, že se musíme jít vykoupat. Hned 
vedle,  pláž 52 nás vítá.  Písek jako všude 
tady,  příjemný  lidem,  nepříjemný  jemné 
mechanice kol. 

A  zase  dál,  výhled  na  Westplatte,  jakýsi 
památník  povstání.  Bohužel  jen  z dálky, 
celou  oblast  okolo  zabírají  doky.  Právě 
se  blíží  jedna  megaloď,  vysoká  a  široká, 
táhnou  ji  dva  parníčky.  Je  to  pravděpo-
dobně trajekt, ohromná vrata vpředu tomu 
nasvědčují.  Není  nad  čím  plesat,  tudy 
se  dál  nedostaneme,  nuže  zpátky 
a po silnici do centra.

Juchu,  žádná  silnice,  je  tu  čerstvě 
asfaltovaný pruh dálnice, tak hurá po něm. 
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Všech  nás  10  lidí  mohlo  klidně  jet  vedle 
sebe.  Tak  tomuhle  se  říká  cyklostezka. 
Bohužel to netrvalo dlouho, stroje a dělníci 
pracují i v sobotu. Takže dále po chodníku, 
kolem industriální kultury až po kostely.

Všechny  z cihel.  Všude.  Pošta,  katedrála, 
radnice. Všechno. Paráda.

Po několikerém ztracení, nalezení, ztracení 
a bloudění jsme se dokopali na rybí trh, kde 
zanecháme  kola  a  půjdeme  pěšky.  Libé 
vůně  v okolí  nás  přiměly  utratit  horentní 
sumy za velmi dobré rozmanité pochutiny. 
Špíz,  klobásky,  bigos,  kolena,  frytki, 
brambory,  salát,  okurky…  pivo.  Mňam, 
ty  Poláci  ale  uměj  opéct  brambory. 
Dokonalé  lukulské  hody.  A takový  průvan 
v peněžence,  to  není  zdravé.  Ale  člověk 
si musí občas dopřát dobrůtku.

A jdeme po místním Karlově mostě, nábřeží 
a Staromáku dohromady. Velká hustota lidí, 
stánky se vším možným i nemožným. 

Jeden z nich se stal naším osudem: Za 5Zl 
tu nějaký člověk prodává něco červenýho… 
tričko?  Ne  dres!  A  jaký  pěkný.  Nejdříve 
si  ho  koupil  MV  do  sbírky,  pak 
H k nafoukám,  a  nakonec  se  všichni 
rozhodli,  že  to  musí  být  a  všichni  jsme 
se  sjednotili.  Není  nic  výhodnějšího  než 
jednolité oblečení, už se v davu neztratíme. 
A to byla celá pravda. Už na dálku byly vidět 
jasné barvy členů naší tlupy a kolemjdoucí 
se zastavovali, fotili a zírali jak tele na nový 
vrata.  Už  vím,  jak  se  cítí  Němci 
na Karlštejně. 

Už ve stejnokrojích jsme prošli  celý město, radniční věž, zlatou i  zelenou bránu, jeřáb, a všechny domky 
v okolí. Vypadá to tu jako v Holandsku.

Takový pěkný úzký a vysoký domečky. Vítr 
sem nese vůni moře, je to zkrátka paráda.
V muzeu  jsme  se  vyfotili  s dalším  V,  ale 
tahle fotka nevyšla. Takže po projití celého 
centra  zasloužená  odměna  v podobě 
firemního produktu.

Jistě že nám nedali zadarmo za propagaci 
značky. Bastardi. A někomu přitom platí za 
to, aby to nosili. My to děláme zadara a nic. 
Ani to pivo. Co se dá dělat, zkrátka nejsme 
profesionální  fotbalisti  nebo  jiní  sportovci. 
TAK na zdraví! WARKA RULEZ. 

A  to  nebylo  všechno!  Ještě  nám  chybí 
nejstarší  kostel,  Oliva.  Je to kousek cesty, 
takže po menších navigačních problémech 
hurá. Další sqělé cyklostezky, ale tentokrát 
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se semafory. Holt auta mají přednost. Člověk se jen rozjede a zase musí brzdit. Sakra. Jsou tu speciální 
semafory jenom pro cyklisty, s kolečkem místo panáčka. 

Kostel byl dosažen, park projet, prohlídnut, 
prozkoumán.  Můžeme  jet  zpátky.  Ještě 
jedno  pivo,  ale  čas  se  nachýlil.  Musíme 
ještě ujet  pár  kilometrů  a nacvičit  nějakou 
choreografii  na  příjezd,  když  už  máme 
dresy,  musíme uspořádat  fotbalový zápas. 
H   vepředu  na  čestném  místě  středního 
útočníka,  ostatní  se  rozprostřeli  do  pole a 
trenér  sice  v červené,  ale  né  zas  tak 
správné  za  námi.  S budovatelskou  písní 
Warka,  warka  vjíždíme  za  ohromného 
aplausu  do  kempu,  lidé  vylézají  ze  stanů, 
fotí,  nevěří  svým očím.  Dokonalý  triumf.  I 
César by na nás byl hrdý.

A  po  poslední  večeři  páně  byl  i  přes 
značnou  únavu  většiny  osazenstva 
uspořádán  slavnostní  večírek,  H  oslavila 
svoje  narozeniny  s tradičním  dortem 
netradičního  výrobce  J.  Dortík  byl  super, 
sladký, měkký, voňavý, zkrátka stejný jako 
oslavenkyně. Pár dárků se taky našlo, několik lahví whisky, griotka, vodka, zubrovka i nezubrovka, slivovice, 
pálenice. K tomu stále zrádná Plzeň 12, takže bylo velmi veselo. Přes počáteční únavu se večírek vydařil, 
vhodně se nám sešly oslavy posledního dne a H. 

Tedy předposlední den, ale zítra se už spí v buse na cestě zpátky, to už není ono. Bylo to hezké, ale krátké. 
Co se dá dělat, ještě nás čeká zítřejší prohlídka hradu, ale cykloprogram je za námi. Najeté kilometry nic moc, 
ale i tak to docela ušlo. Nebylo zas tak hnusně, ale nebylo zas tak hezky, prostě akorát. 
Přeci jen je ještě brzo na bilancování, zítřek čeká. 
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A narazili jsme na zásadní objekt,  
ke kterému se naše rudá trička hodí úplně dokonale

AT ZIJE WARKA ARMÁDA, URÁ



Prošlá vzdálenost – 38,3Km Průměrná rychlost – 18,5Km/hod
Celková vzdálenost – 596,68Km Nadmořská výška kempu – 37m.n.m.
Denní stoupavost – 30m Celková stoupavost - 1267m

Den D+10, Marlbork, únava a cesta, zase únava a ….

Co? Coby, poslední den nastal, počasí jako ze žurnálu, to člověka nepotěší. Ale co naděláme, stálo to za to 
a defakto jsme vůbec nikdy nezmokli, vždycky se naskytla vhodná hospoda nebo sklep. Takže super, Korsika 
to sice nebyla ale užili jsme si tepla i vody. Piva i zubrovky. Klobás i bigose. Všechno co se dalo, musíme mít 
odevšeho.
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Ale dost plytkých řečí, nastává poslední balení, stěhování zavazadel a pořádné skládání do kufru. Projevilo 
se to, my vzadu si konečně můžeme zvednout loketní opěrku a pořádně se opřít… to až dosud nešlo, všichni 
to tam naházeli jak seno a my trpěli. 

Odjezd, nalehko, lidi nebyli vpuštěni, autobus čeká výjezd prudkým kopečkem. Nechceme zbytečně spálit 
spojku. Opět všeobecná pohotovost spolukempařů i těch Němců, kteří nakonec přijeli… rakváči jak má být, 
aspoň něco je z těch plechovek vytáhne. Po odstavení auta v nájezdu autobus zabral, vyjel, ale zadřel vlek. 
Zadní traverza trošku drhla, přední kola ve vzduchu, ale projeli jsme. Sice se nám trochu ohnula, ale všechna 
světla svítí, brzdy brzdí a to je to nejdůležitější. 

Čeká  nás  Marlbork,  největší  cihlový 
křižácký hrad v Evropě. Po kostkách (další 
Hitlerova  pomsta)  jsme  dojeli  zcela 
vytřeseni,  zaparkovali  a  hurá dobývat.  Má 
to  trvat  4  hodiny,  takže  posilující  kebab 
zadarmo, za 11Zl, klobása a pivo za 4 přišly 
vhod. Paní průvodkyně už klepe na dveře, 
ochranka  nás  bedlivě  skenuje,  jako  jestli 
neneseme bombu, a už jsem vevnitř.

Vydrželi jsme 2 hodiny, pak jsme to vzdali a 
odešli  na další  poklad.  Při  jeho vyhledání 
jsme si exteriér prohlédli opravdu důkladně, 
možná i víc než za celou dobu prohlídky. O 
ní se dá říct jediné: všechny hrady vypadají 
podobně, jen stupeň zachovalosti je jiný.

Ovšem tady měli jednu raritku a to systém 
ukazatelů  k onomu  místu.Podivní  děsíci 
s fousy. čím má děsík ruku blíže k fousům, tím jste blíže a směr ohnutí ukazuje směr postupu. Odpad byl 
zaveden  do  místního  vodního  příkopu,  jumy  jum,  to  musela  bejt  vůně.  Utření  zajistí  zelný  list,  takže 
dohromady, když to v tom příkopu vykvetlo, to muselo nepřátele odradit na hony daleko.

Možná tím nahrazovali to, že hrad je v úplné rovině.

No, poklad byl vyhledán, zásoby nakoupeny a i ostatní se už 
prohlídky  nabažili,  takže  můžeme odlétat.  Nasedat  a  jedem. 
Je to daleko a silnice tu jsou horší než kde jinde. Fuj,  úzký, 
koleje,  vesnice…  A když  konečně  dálnice,  tak  vždycky  jen 
kousek. 

A  abychom  o  ztracení  se  letos  nepřišli,  jeli  jsme  se  (asi 
nedobrovolně,  nechtěně)  podívat  na  cvičící  vojáčky.  Spousta 
stanů  v lese,  jeepy  a  další  materiál.  Posléze  otočka 
do protisměru natvrdo v provozu přes všechny pruhy, co byly 
dostupný, a zase zpátky, teď snad už dobře. Jojo, dolů, domů.

Domů  domů,  hranice  překonány,  tělo  rozlámáno,  mezilidé 
vyloženi,  Tesco navštíveno a už jsme tu.  Pankrác, to je ono. 
Rychlé vyložení, klus pro auta, další zjištěné ztráty skel, ztráty 
a nálezy podivných hadrů ve vleku.

Přibližovadlem domů a spát. 

A kam příště???

Diskuse byly vášnivé a bojovné, ztráty na životech rostly ale nebylo rozhodnuto. Buď severní Anglie nebo 
Slovinsko. Zatím je to nerozhodně, ale máme na rok na klid nárok zas až do léta. 

TAK WARKA ZDAR!
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