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Veškeré osoby a události, níže uvedené, jsou skutečné. Autoři se předem omlouvají 
za některé faktografické nedostatky, stejně tak i za gramatické chyby, specifickou 
slovní zásobu a případné překlepy, které program MS Word nenalezl. Případné 
obsahové nesrovnalosti  mezi jednotlivými vypravováními jsou ovlivněny děravou 
pamětí a subjektivním pohledem. Za fotografické obohacení poděkujmež Jardovi 
Vitáskovi.  
 

Věnováno a určeno všem účastníkům výpravy a ještě aspoň těm, co to zajímá. 
 
Čestné prohlášení: Žádné zvíře, osoba nebo snad rumunské dítě neutrpělo 
v průběhu popisovaného týdne bezprostředně pod vlivem účastníků výpravy na 
újmě na zdraví či životě, nebo to aspoň není prokazatelné a nejsme si toho vědomi.  

 
Tyto poznámky i fotografie jsou naším autorským dílem a prohlašujeme, že 

jsme je sepsali a získali svépomocí sami. 
 

publikováno na internetových stránkách: www.konecnejsme.unas.cz 
© kafec a ostatní 
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MUNTI BUCEGI A SIGHISOARA I. 
 

Zápisky (včetně sociálních a fyzickogeografických aspektů) toho, kdo navigoval, byl proklet 
a nakonec mu bylo odpuštěno. V Praze v srpnu 2005 o Rumunsku červenec/srpen 2005. 

Tomáš Kafka vlastní rukou 
 
 
27.7. začátek vyprávění probíhá někdy mezi desátou a jedenáctou večerní.   

 
Stojím v uličce ve vlaku a pozoruji míhající se temnotu. V jednom z kupéček 

pospávají, nebo si čtou, nebo co já vím po cestě znavení další členové expedice: Markéta, 
Aňa, Kosťa a Tomáš. V osm ráno jsme opustili vlakem Varnu (BG), mezi půl druhou až 
čtvrtou jsme čekali na 2hod zpožděný osobně-nákladní vlak na OMV u nádraží v Ruse 
(BG/RO), ve čtvrt na osm večer jsme přesedali v Bukurešti a teď už konečně dorážíme 
k Predaelu (900 m n. m.), výchozím bodu naší turistické vysokohorské túry do Munti Bucegi. 
Jejím cílem (o němž ale krom mne asi nikdo ještě neví) je zdolat nejvyšší horu Varful Omu. 
V Predealu se k nám přidávají další členové výpravy: Kurt a Jarda. Ti tu díky našemu 
12hodinovému zpoždění, strávili asi velmi příjemný den a noc. Měl s nimi být ještě jeden 
výletník, ale pravděpodobně kvůli katastrofickým zprávám TV Nova o záplavách 
v Rumunsku účast na výpravě odřekl.  

 
 Krom staršího Kurta nás všechny spojuje ročník narození 84. S holkami se znám z 

vysoké školy (Geografie na Přf UK), Martin s Jardou jsou mí spolužáci z gymplu (Zatlanka, 
oba v současnosti studenti jaderné fyziky). Ostatní znám z hospody a pivních akcí – Kurt 
s Tomem i Martinem jsou domovem Hostivičtí. O účast projevili všichni zájem dobrovolně a 
spontánně sami. Plán výpravy se vyvíjel v průběhu celého roku obvykle v hospodě a po ICQ. 
Organizace však, včetně Bulharské části, byla víceméně improvizovaná den ze dne podle 
nálady a naskýtajících se možností. Ještě ani v den odjezdu jsme přesně netušili, kolik nás 
vlastně jede, a kdo kam.  

 
Aktuální otázky, co budeme jíst a kde budeme spát, jsme museli vyřešit přesně 

v tomto pořadí. V místní pizzerce jsem přesvědčil mladou a právě zavírající slečnu, aby nám 
darovala asp. hodinu. Když viděla, že nás je sedm, svolila dokonce na hodinu a půl. 
Rumunské pizzy jsou naprosto standardní jako všechny pizzy. Pokud se týče piva – značky 
Bergenbier a Ursus připomínají spíše německá piva, české chuti se nejvíce blíží výborné 
produkty pivovaru Ciucas a možná ještě Schloss. 

Pro spaní jsme po krátké procházce zvolili parčík na kraji města. Muselo se sice přejít 
po mokré kládě (rumunská lávka) přes  potok, ale i přes původní protesty to všichni 
absolvovali ok a výborně se vyspali. Na ráno byl stanoven odchod na devátou hodinu. 
 
Geogr.aspekty: Tato oblast nyní silně vzkvétá a obnovuje se po třicetiletém úpadku z dob 
Čaučeskovy vlády. Investice do cestovního ruchu zde Rumuni určitě nepromrhají. Téměř 
všude se staví výstavní (ale vkusné!!!) hotely a vily. Všichni ovládají perfektně angličtinu, 
informační tabule a plánky jsou po celém městě, k dostání jsou i mapy této oblasti a turistické 
značky jsou nově vytaženy. Na nádraží, ani nikde ve městě nejsou žebráci nebo žebrající děti, 
jak tomu známe z jiných oblastí. Je to tu srovnatelné např. s Tatranskou Lomnicí, i když ceny 
jsou stále levnější. 
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28.7. od devíti do devíti 
 Překvapilo mne, jak všichni s nadšením opustili skutečně krátce po deváté naše 
dočasné tábořiště a mohli jsme vyrazit – nejprve do města pro zásoby. Zatímco si Aňa po 
deseti (resp. stotisící) leích vybírala z bankomatu (dokud jí šikovný Rumun neporadil, jak 
vybrat celý milion), Jarda začal se svou profesí fotografa této výpravy a my ostatní postupně 
obsadili místní mixt-magazine a nakupovali čokolády, vody (asi 16l), salám, sýry, chleba pro 
každého (myslel jsem mylně, že to postačí) a také bihorku, místí pálenku. V deset hodin už 
jsme byli na trase vstříc horskému dobrodružství. 
 První hodina cesty – klidným nahoru dolu lesem do sedla, kde stále ještě vedla silnice. 
Babička tam prodávala ovčí sýr. Zatímco ti méně šťastní členové výpravy začali již zalepovat 
náznaky puchýřů, s Jardou a jeho rumunsko-českým slovníčkem jsme šli vyjednávat Cyt costa 
brynza. Celý sýr stál 190tis (tedy cca 190Kč), což jsme odmítli. Protože jsem ale na něj vážně 
měl chuť, sesbírali jsme od ostatních všechny drobáky, co měli po kapsách (nebylo to víc než 
35tis) a bábině to vysypali na stůl, ať nám aspoň ukrojí. Spráskla ruce, pohlédla k nebi a 
s bodrým úsměvem nakonec ukrojila celou půlku a popřála dobrou chuť. 
 Další úsek cesty byl značně poznamenán povodněmi a dřevařy. Někteří těžkotonážní 
členové výpravy se brodili téměř po kolena, jinak jsme si museli házet klacky pod nohy. 
Kolem dvou jsme dostoupali k cabaně (horské chatě) Diham (1500 m. n m.). Rozdělali jsme 
vařiče a rozehnali zvědavé slepice a krávy, které se ihned přišly pozvat, abychom v klidu 
vychutnali instantní polévky. Všechny zaujal také Jardův čtyřnásobný guláš – totiž do 2l vody 
vsypte obsah sáčku, Jarda poněkud zaměnil a do 1l vody vsypal obsah 2sáčků. Lžíce v tom 
stála, ale jenom chvilku, přesto jsme se to neodvážili přenechat ani loudivému psu. 
 Náročným sestupem lesem jsme za 45min sešli do údolí k polianě při izvoru. Po 
mokré kládě (rumunská lávka) jsme přešli říčku. Navrhoval jsem (přiznám se, že spíše z 
povinnosti), že bychom se tu mohli utábořit, ale potěšil mne zájem jít dál, neboť bylo ještě 
brzy. Mapa (o vrstevnicovém intervalu 100m) nabízela ještě několik vhodných míst 
k táboření. Kolem 16hodiny, po pro některé stále více vyčerpávajícím stoupání, jsme potkali 
dva sestupující turisty. Dali jsme se do řeči, která se týkala víceméně v kolika jazycích umíme 
říct „Na zdraví“, ale mimo jiné mne uklidnil – „Nebojte, místo ke spaní určitě najdete. Je to 
tam hezké. Ale nemusíte spěchat! - Jsou to ještě dvě hodiny.“ Měl pravdu. Bylo to tam hezké 
a byly to ještě dvě hodiny. První výlet se tedy protáhl na celkem devítihodinový výstup 
s bágly s dvojím převýšením 700m a konečným bodem u cabany Malaesti ve výšce 1720 m 
n.m., kam poslední z nás dorazily (záměrně tvrdé y) po čtvrt na sedmé. Stoupal jsem s Aňou 
jako poslední, protože jí dělají výstupy s převýšením potíže, a myslím, že jsem byl tiše 
proklínán již od cca. od té čtvrté hodiny. Pivko Ciucas (36tis) ale všechno spravilo a nakonec 
byli na svůj sportovní výkon hrdí všichni, i když, jak současné přiznávali,  by se obešli i bez 
něj. Puchýře na nohách učinily své a těžké batohy na zádech rovněž. Nic méně, jak jsem 
později přiznal, za dnešní den jsme ušli úsek, který bychom za normálních okolností (bez toho 
12hod zpoždění v Bulharsku), rozplánovali do dvou dnů,a  to se vyplatí! 
 Nechtěl jsem si udělat ostudu mezi zálesáky (žádní s námi sice nebyli), že neumím 
rozdělat oheň, tak jsem tam pro jistotu hodil pepo a chytlo to k mému údivu na dvě sirky. Kdo 
měl nějaké konzervy, začal se jich ihned a ochotně zbavovat. Oblíbeným večerním nápojem 
krom Aniny slivky byly Klouďákovy tangy, kterých jsme v průběhu každého večera dokázali 
vypít přes litr na osobu. Spát šli všichni brzo a o dalším postupu se rozhodne improvizovaně 
až zítra. 
 
Geografické aspekty : potvrzena existence údolních větrů, podle toho je také třeba si sedat u 
ohniště!! 
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29.7. 
 Ráno jsem se probral asi v pět a tak jsem šel spát ven, kde se zrovna chystalo 
k rannímu představení východu slunce. Po osmé se začaly otvírat stany. I když všichni tvrdili, 
že unavení nejsou, rozhodli jsme, že půjdeme dnes raději bez batohů a pokoříme Omu, stany 
necháme tu. Tým to uvítal s radostí, takže jsme vzali jen jeden bágl, kam jsme naházeli 
cennosti a vodu. Protože bylo 
slušné vedro i celou noc, šli 
všichni v kraťasech a tričku. 
Starostlivou větou jsem 
nadhodil, aby mi do batohu 
přidali též pláštěnky a nějaké 
teplé bundy pro případ 
ochlazení. Martin se urazil, 
že není v horách poprvé a 
chtěl mi říct cosi nepěkného. 
Když se ale vzápětí ozval ze 
stříbrného stanu hlas, 
ujišťující se: „Cože si to mam 
vzít?... Bundu?“ všechno 
odvolal a mír zas mezi námi 
zavládl. 
 Vyrazili jsme v deset. 
V jedenáct jsme narazili na stádo ovcí, což mne jako ovcomila hrozně potěšilo. Ve dvanáct 
jsme sešli z cesty. Tedy namísto pohodlného výstupu širokým chodníkem po nově značené 
cestě, jsme stoupali skalní stěnou horolezeckými výstupy cestou starou, která se už nějaký ten 
rok nepoužívá, jak jsem se později dozvěděl. Po několika dramatických výstupech (i pádech) 
jsme masiv zdolali. Každý den v partě jednotlivé osoby charakterově krystalizovaly. V této 
části byla ve svém živlu zejména Markéta, ale ani Martin neskrýval nadšení. Z celé výpravy 
byl však nejvitálnější Jarda – bylo mu úplně jedno, kde jsme a kam jdeme, nikdy 
neprotestoval, se svým a pak i Kloudovým fotoaparátem naběhal za den 2x tolik co my a 
neskrýval nadšení z každého kroku. A navíc velmi ochotně nosil navíc vodu. Nevím v kolik 
přesně jsme dorazili na Varful Omu, ale musel jsem tam opět přiznat, že původně slibovaný 
4hodinový výlet (podle zdejšího značení) se touto zacházkou protáhl na nejméně 
šestihodinový. Klouďák mne ale ujistil, že s tím počítal a snědl mi za to oběd, co jsme si na 

vrcholu dali. (Denní menu: kabanos + 
fazole nebo bramb. kaše 70tis, pivo 
46tis) Naštěstí holky maso nejí, tak jsem 
kabanosy nakonec stejně dostal a od 
ostatních i trochu fazolí. Mezitím se 
venku rozpršelo. Dali jsme ještě po cole, 
protože to pivo nebylo dobré. Martin nás 
ale už vybízel zas do terénu. Sestupovali 
jsme mlžnou prádelnou, ale brzo se to 
rozfoukalo. Asi hodinové zdržení nám 
přivodilo opět stádo ovcí, které zacpalo 
cestu a nešlo projít dál, dokud všechny 
nepřešly. S radostí jsem mezi ně 
infiltroval (s jednou slečnou se i 
seznámil) a následně je pomáhal nahánět 
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až k úpatí protějšího svahu. Martin s Markétou sestupovali korytem potoka mimo cestu 
s ovcemi. Martin vždycky sestupuje korytem potoka. Dole jsme byli stejně. Ze stanů se nic 
neztratilo. Večeře tradičně instantní. S Járou jsme se šli vykoupat pod vodopád, bylo to děsně 
studený a musel jsem se pak nalokat hodně bihorky aby mne přešla zimnice. Ostatní opět 
lepili puchýře. Dojedli jsme taky všechen chleba! Kurt zoufale sušil zbytky toaletního papíru 
nad ohněm. A každou chvíli odbíhal do lesa. „Teď se to všechno krystalizuje,“ vypočítával 
„co je pro nás tady nejcennější … kus toaletního papíru, endiaron, baterky do foťáku, taky 
chleba…“  Soutěž o největší blbost do hor už předem vyhrála Markéta – celou cestu táhla 
velkou nafukovací kosatku, kterou od nás dostala k narozeninám u moře v Bulharsku. Noc 
jsem předpověděl bez srážek a přesvědčil tak Jardu ať spí se mnou pod širákem…  Padaly asi 
perseidy…. Nevím co všechno jsem si přál, snad hlavně ten světový mír! 
 
  
 
30.7. 

Ráno - Medvěd. „Jardo, spíš??  Je tu nějaké zvíře.“  Asi 30cm od obličeje na mne 
zírala velká hnědá hlava. Chvilku to trvalo,  než jsem nasadil brýle a zjistil, že jde jen o 
zatoulaného ovčáckého psa. Somroval všechny naše odpadky. Sotva jsem spatřil, jak zavětřil 
náš salám, musel jsem operativně jednat. Předhodil jsem mu konzervu od paštiky abych ho 
odlákal a salám rychle skryl. Přítomnost tohoto psa po celé ráno byla některým nepříjemná, 
ale já si dělám přátele i mezi zvířectvem. Asi to ostatní neví, ale kus toho salámu jsem mu 
přeci jenom totiž ukrojil. 

Jak se Jarda probral, vyrazil fotit. Když se v devět vrátil, přinesl chleba, který koupil 
předraženě na cabane, kousek od našeho skrytého útočiště. Při snídani jsme s Kurtem 
představili ostatním improvizovaný plán dnešní cesty, který ale už byl předem stejně jasný. 
Než se všichni sbalili, šel jsem na chatu ještě pro další chléb. Žádný už neměli. Dal jsem se do 
řeči s místním členem horské služby. Divil se nad tím, kudy jsme šli včera i kam jdeme 
s touhle bagáží dnes. Dal mi několik cenných rad typu, že celý den nepotkáme vodu, že se 
máme přes noc držet poblíž bačů s ovčáckými psy (kvůli medvědům), taky mne upozorňoval, 
že bude odpoledne pršet a dal mi na sebe pro jistotu číslo, kdybychom měli jakékoliv potíže. 
Když jsem přiznal, že máme jen jeden chleba, nakonec mi daroval svůj. Velice se omlouval, 
že je den starý, jestli se neurazím. Přijal jsem ho s povděkem a potěšil ho svým rumunským 

Mulcumesk (děkuji). 
Nabízenou slivovici 
odmítl s tím, že je na to 
ještě příliš brzy.  
 Ostatní se vydali 
stoupat. My s Jardou ještě 
nabírali vody navíc. U 
pramene se mi zas jiný 
horal nabídl, že nás 
doprovodí až do Branu. 
Poděkoval jsem mu, ale 
dnešní plán byl trošku 
jiným směrem. Nakonec 
nám aspoň pomohl při 
prvotním výstupu z údolí 
na hřbet. Aňa postupovala 
vzhůru zas o něco 
pomaleji než ostatní a byly 
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místa, kdy pomocná ruka, zejména pro její výškovou kategorii přišla vhod. Na hřbetě jsme se 
s ním rozloučili, a holky prohlásily, že by stál za hřích.  
 Nádherným údolím s hýkajícími osly jsme prošli tak nějak po vrstevnici po jeho úpatí 
a pak zase mírným stoupáním na protější hřbet. Myslím, že se všichni dobře bavili. Snad 
akorát Martin musel přezout ponožky. Ty staré pak nechal větrat zavěšená na batohu. Byly 
silně cítit a to trápilo nejen jeho, ale i nás. Z nového hřebenu měl být vidět Bran, ale přiznám 
se, i když bylo vidět všechno možné, Bran ne. Než jsme posvačily besipky a čokoládu a Jarda 
proskenoval okolí, začalo se zatahovat. Kousek jsme postupovali v mlze, jako husy za sebou 
za nejpomalejším členem výpravy. Bouřce se ale uniknout nedalo. Byla vidět, byla slyšet, 
byla mokrá. Doporučoval jsem sejít kousek ze svahu do závětří k jedné skále než to přejde, 
vzhledem k tomu že pod pláštěnkami jsme byli všichni velmi nalehko. Pár kroků stranou ale 
ukázalo, že sráz je pro některé členy výpravy, trpící závratěmi, naprosto nepřekonatelný, tak 
jsme to nechali probouřit hezky na hřbetě. Za půl hoďky to dočasně přešlo. Mohli jsme 
pokračovat, podle průvodce nejkrásnějšími partiemi těchto hor – hřbetem Tiganesti. Já mohu 
jen potvrdit krásu bizarních skalních útvarů, vzniklých evidentně eolickými procesy 
v kombinaci s mrazovým zvětráváním (=geografické aspekty pro dnešní den). Bouřka se však 
zase vrátila, takže jsme museli postup opět zastavit a uchýlit se pod převisem. Nutno dodat, že 
naproti byl celkem hluboký skalní sráz. Aňa prohlásila, že jí je blbě, a že mám konečně tu čest 
vidět jí opravdu nasranou!! A vypadala opravdu zoufale – křečovitě svírala svůj batoh a zcela 
apaticky reagovala na naše uklidňující, podle ní, kecy. Nebyla však sama. Také Kurt byl 
velmi bledý, a nakonec se i on přiznal, že trpí závratěmi. Navíc se necítil úplně v pohodě po 
včerejší i dnešní sračce (to prostě není průjem), která ho pronásledovala. „Na té skále jsem 
měl poslední stah.“  prohlásil večer u ohně o tom, jak jí vyléčil. Nicméně závratě jsou závratě, 
déšť je déšť. Tomu se nedá poručit. Jen trpělivost. Martin vytáhl dva ešusy a začal nabírat 
dešťovou vodu. Já mezitím rozdal sušenky a rozdělal vařič a instantní polévky. Nikdo 
nepohrdnul. Dopršelo. Postupně jsme vyrazili vzhůru skalním úžlabem, už ani nevím jestli 
tam byly řetězy. Nejprve jsem cestu vyběhl s Aňi batohem, po druhé s tím svým dvojnásob 
těžkým. Nahoře mne vítali s nadšením. Nikoliv však proto, že se vracím, ale proto, že mám 
v batohu slivovici a bihorku. Vrcholové foto a už zas svítilo slunce, což výrazně změnilo 
náladu v týmu. Zelenými loukami (typický karpatský reliéf – mírně zvlněný vysokohorský 
terén i v horních partiích, porostlý zelenou trávou a posetý bizarními skalními útvary, ale 
jinak hluboce rozbrázděný ledovcovými kary a trogy.)  jsme přešli přes horu 2478 m n.m. zas 
do sedla a vymýšleli, kam  dál. Radikální a většinová skupina chtěla pokračovat po hřbetě. I 
když to nebyl špatný nápad, za daných povětrnostních podmínek, bez vody a s jedním 
chlebem jsem ho neslyšel rád. Po výměně názorů se mne nakonec Kurt zastal, že rozumnější 
je slézt do údolí, kde je jednak bača, který bude vědět i o vodě. A operativně jsme i navrhli 
změnu v plánu putování a to sejít nazítří do města Bran, a ušetřené dva dny strávit 
alternativním výletem na Piatru Crailui. Cestou dolů jsme potkali skupinku stoupajících 
turistů, která nás poslala ještě hodinu cesty k prameni vody. Také tento sestup údolím byl 
exponovaný, než jsme konečně dorazili na loučku s potokem a na protějším svahu i sídlícím 
pastevcem. 
 I když je louka velká a měli jsme sebou jen tři stany, stejně vždy vzniknou rozepře při 
vybírání místa, kde se usídlit. Buď je tam hrb, nebo hovno (ovčí). Ale tábor jsme nakonec 
rozdělali a už vidím, jak se z protějšího svahu k nám blíží v tradiční vestě a špinavých 
kalhotách bača. (A jak později někteří postřehli, byl na ostro!)  Po zkušenostech z loňska, 
jsem se hned do kapsy u vesty zásobil Nescafé 3v1 a slivovicí a šel ho uvítat. Po pozdravu 
„Buna ziva“  vysvětlil že jde pro vodu (Apa putna = pitná voda), tak jsem se ho zeptal kam 
(Unde este). Vybídl mne ať vezmeme láhve a vrazili jsme k pramenu, který byl podle něj 
„buna izvor krystalui“.  Nabídl jsem mu Nescafé (přijal s francouzským merci nikoliv 
rumunským výrazem), pochválil i nabídnutou slivovici i bihorku. Když vyděl, že u stanu 
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vytváříme ohniště a máme připravené dřevo, na chvilku se omluvil a odběhl kamsi vzhůru. 
Vrátil se s náručí čtyř velkých špalků dřeva. Tvářili jsme se rozpačitě, tak hned zakleknul a 
nabídl se, že nám Fug rozdělá. Chvilku mu to trvalo, použil nejen papír, ale nakonec i mé 
pepo, protože všechno bylo fakt mokré, ale rozdělal. (Vydrželo to hořet celou noc a shořelo to 
všechno.) Ptal jsem se ho kolik má ovcí, odpověděl že 5. Tak nevím, asi myslel 5 set. Ptal 
jsem se ho taky na medvěda (můj překlad – „animal brum brum“ pobavil všechny), ale 
odpověděl že Nu Ursus. Tak nás uklidnil, i když se tvářil, jakoby posledního tady zastřelil 
zrovna včera. Po další slivovici a bihorce se s námi rozloučil. Spali jsme všichni ve stanech, 
protože hory byly plný mraků. 
 

 
 
 
 
31.7. 
 Ráno jsme pasteveckému příteli připravili představení. Sotva se před našimi stany 
započal opět život, přišel nás totiž navštívit. Nabídnul nám zase oheň, ale Jarda odmítnul, 
s tím, že postačí vařič. Bača se tedy natáhnul do trávy a sledoval naše počínání. Jarda zapálil 
vařič. Voda už skoro vřela, když se o tom chtěl ujistit. Rozpálený kastrůlek však neudržel a 
vodu poprvé rozlil. Během druhého pokusu o uvaření vody, přišel k názoru, že je potřeba 
trochu vody ještě dolít, a tak rendlík vylil po druhé. Nezbylo než vařič pro jistotu umístit na 
stabilnější místo. Vstávající a tím i poněkud méně pozorný Kosťa však donutil Jardu 
instalovat svůj vařič i počtvrté. No konečně se Járovi voda vařila a pytlík s instančním 
gulášem už jeho ruka téměř do ní vsypávala. Když tu odkudsi z nebe přímo doprostřed vřícího 
kotle flák dvou pytlíků s čajem. Také Aňa měla svůj záměr jak horkou vodu využít, aniž 
bychom její počínání postřehli. Markéta mezitím stále čekala ve stanu, kdy naší společnost 
bača opustí, protože se na ní včera nějak podezřele díval. Ten se však chytal za hlavu hned při 
našem dalším jednání. Navrhnul jsem totiž Jardovi, že bychom měli zinscenovat foto zátiší 
s chlebem, vodou, salámem, bihorkou a mapou. A to není práce na minutu! Po půl hodince už 
Markét nevěděla, co ve stanu dělat a tak se připojila k naší ranní snídani. Ještě jsem s Bačou 
prohodil pár slov o našem a jeho dnešním plánu – evidentně jsme si rozuměli, ale oba jsme se 
smáli. Velmi silně reagoval na slova cascade (vodopád) a ještě víc při mé zmínce o vesnici 
Zarnesti, třeba byl odsud. 
 Opustili jsme naše poslední tábořiště v Munti Bucegi a vyrazili stále ještě 
exponovaným terénem dolů. Místy řetězy a místy bylo nutné batohy sundat a vzájemně si je 
podat. Když jsme dorazili do pásma lesů, očekávaná značená cesta se nekonala. Šli jsme 
kousek po jiné, ale ta nás odchylovala od směru. Na řadu tedy musel přijít kompas. Chvíli 
jsem ještě předstíral, že naprosto přesně vím, kde jsme, pak už jsem si byl jist tak akorát tím 
směrem. Po docela dlouhé cestě po lesních cestách jsme našli na prašnou cestu a se slovy 
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„všechny cesty vedou do Branu“ vydali jsme se po ní dál. Zde se bohužel ozvaly Markétiny 
kotníky a její postup se značně zpomalil. Navíc bylo hrozné vedro a do Branu to bylo ještě 
nejméně šest sedm kilometrů přes vísku Šimon. Zpomaleným postupem se však mnou 
avizovaná hodina chůze protáhla o 150%. Prošli jsme nejprve typickou rumunskou dřevěnou 
dědinou. Mne to připomínalo babiččino údolí u Ratibořic před sto lety, Aně její babičku a své 
dětství před léty dvaceti. S přibývajícím prachem silnice a moderních budov však na 
romantice ubývalo. Markéta si zkoušela stopnout nějakou z nemnoha kolemjedoucích Dacií, 
ale marně. Ale jak už to tak bývá, každou krizi vyléčí pivo a jídlo. V první hospodě na kraji 
vytouženého Branu jsme objednali tři chody na osobu a zas bylo hej. Ovšem tím i skončila 
jakákoliv autorita vůči horám. Bylo rozhodnuto, že zítřejší Crailuii padá. Kurt tedy navrhl 
navštívil město Sighisoaru, jediné rumunské UNESCO město. S Jardou, Markétou a Aňou 
jsme to schválili. Martin s Tomem měli ještě další program – návštěvu příbuzných 
v Bulharsku.  
 Když už jsme byli dostatečně posilněni a odpočati, vyrazili jsme do podhradí 
„tajemného Drákulova hradu v Karpatech“. Byl zavřený, ale podhradí žilo Dracula bazarem. 
Drákula tričko, gumový Drákula, keramický Drákula, obrázek Drákuly, cd Drákula, dřevěný 
Drákula,… k sehnání bylo snad všechno. Nějaký Rumunský vtipálek mi tajně hodil na 
rameno hada (naštěstí byl dřevěný, ale stejně jsem se lekl). Martina zas chtěl drákulanožem 
podříznout asi 2m chlap (na chůdách.) V centru města byla loučka, kde stály stany, auta, 
krávy a koně. Utábořili jsme se tam i přesto že na nás zaútočilo dítko s Drákula maskou. Bylo 
to nejbezpečnější místo, těžko říct odkud na vás nezaútočí Vlad III. Drákula osobně. Na večer 
jsme navštívili tu nejdražší hospodu v okolí s živou fiktivní hudbou (hudebníci to jen 
předstírali, což bylo zábavné). Byli jsme dost unaveni, tak jsme tam dlouho nevydrželi a šli 
spát. 
 

 
 
 
1.8. 
 Po ranním probrání a sbalení věcí jsme se odebrali na neoznačený plácek u silnice, kde  
jsme si včera prozíravě všimli, že staví autobus. V jedenáct hodin nás skutečně vyzvednul 
starý dobrý Ikarus a odvezl do Brašova. Nutno dodat, že autobus měl hranatá kola – zřejmě, 
nebo jsme jeli po schodech. 
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V Brašově jsme přesedli na slash (v domorodé angličtině trolejbus), který nás odvezl 
na nádraží. Zjistili jsme vlaky a navštívili místní OMW.  

 
(Geografické aspekty čerpacích stanic OMW: Ve všech zemích, co jsme navštívili, 

,jsou si velmi podobné, mají dobrý a osvědčený bufet, dobré bagety, točené pivo, chlazenou 
vodu, jsou otevřené non-stop, mají hlavně kvalitní záchody a lze v nich platit kartou. Za tuto 
výpravu jsme navštívili 2x2hod OMW v Ruse (tam i zpátky), 1x 8hod OMW ve Varně přes noc, 
1 hod OMW v Brašově, 15 min OMW v Sighisoaře, vlastně akorát v Budapešti jsme šli do 
baru Jana Rákočiho.)  

Na nádraží jsme se rozloučili s Kosťou a Klouďákem a nasedli do vlaku - konečně pro 
Rumunsko typický (žádný rychlík nebo EC.) Na tento vlak jsme neměli jízdenku, ale paní 
v Brašově na nádraží mne ujistila, že jím jet můžeme – to proto, že lístku nerozuměla. 
Nerozuměl mu ani průvodčí, který byl obklopen pro jistotu dvěma bodyguardy. Ve vlaku se 
kromě lidí přepravovaly také různé kusy nábytku. Dveře se nezavíraly, beztak tam seděli dva 
opilí Rumuni a mleli připomínky na naše děvčata. Zde nutno podotknout, že vyrazit do 
Rumunska s dvěma blondýnkami je téměř exhibionicismus. Ale na druhou stranu je zase 
veškerá mužská část obslužné sféry, na kterou narazíte, mnohem  přátelštější a shovívavější. 
Vlak nás provezl přes celou Transylvánií, hliněnými zapadlými vesničkami. Vůbec jsme 
netušili, kde jsme, ani kdy tam budeme. Nevěděli jsme vlastně vůbec nic než, že se Kurt 
někde dočetl, že Sighisoara je historicky cenné město a tenhle vlak tam někdy bude stavět. 
Hráli jsme prší a čekali. Od Martina přišla chlubivá SMS – jejich vlak má prý přes 6 hodin 
zpoždění, takže nocují v Bukurešti. V našem vlaku krom průvodčího a jeho dvou goril pak už 
ani nikdo nebyl. Konečně na nás průvodčí něco houknul a my pochopili, že máme vystoupit. 

Na tomto nádraží jsme nejprve museli odmítnout několik nabídek calvare (ubytování) 
 a zamířili jsme do nádražní hospody. Bylo kolem šesté, tak Kurt raději vyrazil sehnat někam 
alespoň chléb a sýr k večeři. Já chtěl mezitím vyzískat cenné informace o tomto městě. 
Výčepní však neovládala žádny světový jazyk, požádal jsem jí tedy o hartu Sighisoary 
(mapku), kterou jsme od ní za 1 lei odkoupili, protože to bylo rozumné a později i užitečné. 
Po krátkém občerstvení a osvěžení v umyvadle u toalet, nastal opět problém, kam složit hlavu. 
Vyrazili jsme nazdařbůh po autoznačkách se symbolem kemp. Více jak půlhodinovým 
okruhem jsme přešli celé město než silnice začala šplhat kamsi vzhůru do zalesněnější části. 
Nejprve však bylo nutné projít kolem několika cigánských stavení. Hned na zápraží prvního 
domku seděl starý kmet a pokuřoval. Kolem pobíhalo hejno dětí. Sotva nás spatřil, a to již 
zdálky, spustil alert:: „Děcka, honem!, jdou vám turisti!“ (teda tak nějak to znělo.) Než jsme 
se nadáli, obklopila nás smečka dětí od věku, kdy se teprve učí chodit až po dvanáctileté 
fakany. Ti mladší nastavovali ruce a volali „Bobon!“  ti starší spíše „Money!“ Pět nebo šest 
kluků a dívek nepočítaje se chytli za klacky nebo za ruce tak, že přehradili celou vozovku. 
Snažili jsme se jich nevšímat a hráz jsme protrhli. Přesto jsme se jich zbavit nemohli. Ti co 
uměli anglicky (na svůj věk až překvapivé!) se mi hned začali představovat, vyzvídali co mám 
v kapsách a navrhovali, že mi ukážou výborný campingplac. Jak vzápětí vyplynulo, měla jím 
být loučka před jejich barákem i s rodinným ohništěm. Odmítl jsem s tím, že jdeme nahoru do 
penzionu, ale skutečně odehnat je musel až Jarda a to téměř násilím. Zatvářil se na ně opravdu 
rozezleně, rozmáchl se doširoka rukama,… děti se seskupily do obranného hloučku,… a jak 
jenom zadupal, poplašeně ustoupily zpět. Dál už nás neprovázely, jenom, když se Jarda 
vzdálil, sprostě na nás pokřikovali.  

Bylo jasné, že tady poblíž spát nemůžeme. Stoupali jsme tedy dále až k avizovanému 
tábořišti u penzionu. Penzion i kemp byly výstavní a evidentně určeny pro movité 
návštěvníky. Nepodařilo se nám usmlouvat cenu pod 100,- na osobu, a tak jsme šli zas pryč. 
Nakonec našla Markéta docela pěkné a ukryté místo, dokonce s výhledem na město, 



 - 11 -

v parčíku, který nás tady vlastně všude obklopoval. Rozestavěli jsme stany a zakrojily chléb 
se sýrem. Během několika málo minut nás však vyrušil zvuk auta. Čtyři chlapci v rozmezí 16-
20 let, těžko odhadovat, vyrazili se svým (nebo otcovým) off-roadem do lesa. Byli evidentně 
pod vlivem nějaké omamné látky, pokud je tedy nevzrušovala jejich bláznivá jízda sama. 
Jenom připomínám, že jsme stanovali na vrcholku kopce, který je srovnatelný s Petřínem, spíš 
prudší. Nejprve celí vytlemení obkroužili naše stany. Pak dostali výtečný nápad sjet svah 
kolmo dolů. Asi v půlce kopce vůz už sklon neustál a překlopil se kolmo přes kapotu, pak na 
bok, ale nakonec zase zpátky na kola. Všichni stihli 
vyskočit, tři se smáli jeden ne. Ne zrovna s velkou 
důvěrou na zdejší poměry, jsme do jednoho batohu 
naházeli všechny cenné věci a rozhodli se projít do 
večerně-noční a stále romantické středověké 
Sighisoary, tajemného rumunského Drákulova 
města.  

Nejdřív jsme prošli místním parkem (možná 
parkem lásky), vyrušili jsme nejprve jeden milostný 
pán přímo v akci. Naopak druhá dvojice, ne kterou  
jsme narazili, měla k sobě velmi daleko, seděli zády 
k sobě a byli na sebe opravdu velmi naštvaní. 
Procourali jsme historické jádro a dali jsme Jardovi 
hodinku, aby si mohl projít temná zákoutí znovu a 
výborně je zachytit do digitální podoby. My 
mezitím u piva promýšleli další plán v našem 
putování. Dali jsme se i do řeči s nějakými 
pouličními malíři, ale jejich obrázky nebyly vůbec 
hezké. (Byly hnusné a kýčovité.) Večer jsme zašli 
ještě na OMW, ale už nevím proč. Snad jen tak ze 
zvyku. Temnou nocí jsme se ztěžka vydrápali k našim stanům a šli spát. Všude byly 
nepříjemné mušky. 

 
(Historicko geografická pozn.: Sighisoara, na rozdíl od Branu, je s Vladem III. 

zvaným též Vlad the Impaler (přeložme to jako napichovač) nebo prosluleji Vlad Drákula 
skutečně spojena. Populární maďarský kníže se v tomto malém transylvánském městečku 
narodil v roce 1431 a prožil zde své dětství. Po svém otci však zdědil jen to přízvisko Dracului 
(tedy drak.) Zatímco lidově populární Vlad II. raději platil smířlivě daně okupujícím Turkům, 
a nejvýznamnější křížová výprava, které se účastnil, skončila naprostým fiaskem křižáků po 
bitvě u Varny, mladý Drákula proslul svým brutálním chováním při hájení Transylvánie a 
následných výpadech do Osmanské říše. Při jednom takovém nájezdu údajně nechal povraždit 
na 20 tisíc Turků, jejich hlavy pak nechal napíchnout na kůly podél silnic. Za své jednání byl i 
zajat a uvězněn uherským králem Matyášem Korvínem. Po té, co konvertoval na křesťanství, 
byl propuštěn a dokonce se oženil s Korvínovou příbuznou Ilonou Szylágyi. Společně žili 
v Pesti poblíž Budy. Zemřel za záhadných okolností – Při jedné z bitev poodjel osamocen na 
kopec, aby se kochal výhledem na masakrující se armády. Skupina vojáku z vlastních řad ho 
však (zřejmě mylně) považovala za Turka a Drákulu ubodala k smrti. Krátce po té se začaly 
po okolích místech, kde Vlad III. působil roznášet pozoruhodné legendy. Některé z jeho života, 
některé i o jeho posmrtných zjeveních. Podobná lidová slovesnost zřejmě inspirovala v roce 
1897 irského novelistu Brama Stockera k napsání světově proslulého hororu Dracula, který je 
však známý zejména upírskou tematikou.  
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2.8. 
 Ráno jsme vstali kolem osmé a podle rumunských pravidel (dočetl jsem se, že se 
stanovat se obvykle toleruje jen mezi 18-9 hod.) jsme v devět už vše sbalili a šli se nasnídat 
do města. V hospodě 4kové kategorie jsme usedli k dřevěnému venkovnímu stolu a dali si 
kafe a kolu. Já jsem v potravinách se svou brilantní znalostí rumunských číslovek a potravin 
nakoupil vodu, chléb, sýry, šunku, čokoládu a za ty pitomé drobáky, co mi prodavačka vrátila 
jsem nabral nejrůznější sušenky, co tam měla vystavené. Po této snídani, jsme s Jardou zašli 
do internetové kavárny, zjistit jak se odsud dostaneme nejlépe domů. Současně jsem si také na 
Wikipedii nechal vyjet detailnější informace o tomto městě i o Vladu Drákulovi samotném. 
 Další nutnou povinností bylo zajistit si povinné místenky na vlak a také vyřešit potíž 
s tím, že jsme zcela mimo trasu na kterou máme koupený náš lístek. Našli jsme vlakovou 
agenturu pro mezinárodní provoz (samozřejmě, že byla v centru, nikoliv na nádraží, kdy by 
takové instituce člověk čekal. Naštěstí jsme měli mapu.). A zatímco Markéta s Aňou 
v protějším krámku lízali již druhou výbornou točenou zmrzlinu (6tis lei, tedy 5Kč), já 
vyjednával. Narazil jsem totiž na prvního člověka od Prahy na jih, který našemu lístku 
rozuměl a přišel na to, že jsme mimo. Ani jsme příliš nelhal, když jsem tvrdil, že v Brašově 
nám řekli, že to takhle jde. Paní mi ani sobě nechtěla komplikovat den, a tak prohlásila: 
„Podle lístku tady nemáte co dělat a s tím nic neudělám. Cenově to vyjde nastejno jestli jedete 
přes Sibiu nebo SIghisoaru, tak se zkuste nějak dohodnout s train conductorem. Já vám na to 
akorát prodám ty místenky…“  A poslala mne na vlak na hraniční přechod Curtici a odtud už 
po naší správné trase do Budapeště. To byl ten vlak, co jsme si s Jardou vyhlídli na netu, tak 
jsem zaplatil asi 600tis a nezbývalo než počkat na večer. 
 Zašli jsme tedy opět do historického jádra a strávili příjemné odpoledne v domě Vlad 
Draculas house, skutečném rodišti knížete. Kurt tento dům poznal také z jednoho dílu 
televizní cestománie. Historický středověký dům byl převážně hospoda. Měli tu dobré pivo a 
klasické záchody, fotografie, výstavku a tematickou nástěnku. Protože se finance zužovaly, 
chtěl jsem vybrat z bankomatu. Nepovedlo se z  nějakého důvodu - zřejmě neměl ATM dost 
peněz. Sešli jsme tedy do města nehistorického. Ani zde mi bankomat peníze nechtěl vydat. 
Až třetí bankomat, ten od Reiffeisenbank, vysolil dalších půl milionu a mohli jsme jít na 
pizzu. 
 Spokojeně jsme krájeli své koláče pizza těsta s boloňskou omáčkou. Pozoruji z okna 
dění na náměstí. Odkudsi najednou slyším povyk – malý kluk s chlape zdrhají, 
pronásledováni dalším (ozbrojeným) mužem. Výstřel z pistole snad krom jednoho německého 
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turisty nikoho nevzrušil. Za chvíli přes náměstí přeběhl už jen chlapec, pronásledován 
tentokrát již šesti chlapy. Během chvíle cikánské dítko dostihli, složili na zem, zmlátili a na 
ruce zažádá dostal klepeta a někam ho odvedli. Když už pak bylo po všem, po náměstí se jen 
starostlivě projela policejní dáčie. Zaplatili jsme. Z toho, co nám zbylo jsem na náměstí koupil 
bihorky, sušenky, čokolády, karamely a jablka a na nádraží ještě plechovková piva. V půl 
sedmé nám jel vlak do Budapeště, tentokrát již EC. 
 Dobře vyškolený průvodčí si samo sebou povšiml, že nejedeme podle lístku správně. 
Musel jsem zalhat, a Markéta mne podpořila, a průvodčímu vysvětlit, že nás v agentuře 
v Brašově i Sighisoaře informovali, že této trasy na náš lístek využít můžeme. Abych vypadal 
důvěryhodněji využil jsem informace z rána a dodal, že cena přes Sibiu nebo Sighisoaru je 
pro nás stejná. Train conductor chtěl vidět nějaké potvrzení. To jsem neměl. Ale podal jsem 
mu rezervačky na vlak, že nám je prodali k lístku 
bez potíží. Prohlédl si nás a když jsem mu vysvětlil, 
že jsme byli na čundru v horách a na den jsme si 
udělili výlet sem, mávl nad námi rukou a popřál 
dobrou noc. Venku se mezitím rozpršelo a tajemná 
Transylvánie se s námi loučila působivými hromy a 
blesky. Ve vlaku jsme se pokoušeli společnými 
silami přeložit článek o Drákulovi a Sighisoaře, co 
jsem si nechal vytisknout z Wikipedie v internetové 
kavárně. Slovní zásobu pro mluvenou angličtinu 
než čtenou máme asi lepší. 
 
 
 
3.8. 
 Ráno jsme se probudili v Maďarsku, v Budapešti jsme měli na přestup jen pět minut. 
Chtěli jsme jet vlakem přes Břeclav, aby tam Aňa mohla vystoupit a jet do své Moravské 
dědiny. Nevšimli jsme si ovšem, že namísto přes Bratislavu a Rajku nás vlak veze přes 
Štírovo a Nové Zámky. Nebyla to příliš velká zajížďka, ale opět to byl spoj, na který nám 
neplatil lístek. Na Slovensku si toho pochopitelně všimli. Zalhal jsem opět - tentokrát jsme to 
svedli na to, že se nám zpáteční trasa nevešla na jízdenku. Zmatený průvodčí totiž z lístku 
vyčetl, že jsme měli skončit již v Sibiu, tedy Rumunsku. Nakonec nad námi také mávl rukou, 
doufaje, že nepřijde revizor. 
 Posnídali jsme chleba, sušenky, čokolády i jablka. Karamely byly hnusné. Před 
Břeclaví, kdo měl ještě nějaké drobné české mince, tak je vysypal Aně na lístek na vlak domů. 
Nakonec jí z toho prý zbyla ještě dvacka. Jinak už jsme byli všichni totálně low of money, 
poslední bankovkou za nás zaplatila Markéta rychlíkový příplatek, což je platba speciální jen 
v Česku. Já opustil rychlík Hundeoara, a tedy poslední tři členy party v Havlíčkově Brodě. 
Martin s Tomášem dorazili domů letecky z Bulharska asi za pět dní. Domů tedy dorazili 
všichni v pořádku, předpokládám plni rozmanitých zážitků.  
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MUNTI BUCEGI A SIGHISOARA II. 
 

Tentokráte vypravován,vskutku emotivní,í z pohledu, kterým celou tuto téměř  expedici 
vnímala jedna z účastnic – totiž slečna Anna Šůstková.  

 
 
 
27.7.2005 

Po super strávené noci na benzínce OMV, jsme se ráno odebrali na vlakáč s tím, že 
konečně úspěšně vyrazíme směr Rumunsko ( konkrétně město Predeal, kde už na nás 
netrpělivě čekali naši 2 kolegové Jarda – fotograf a Kurt ). Ještě před tím než jsme opustili 
benzinu, tak jsme tam vydatně posnídali a utratili naše poslední leváče a samozřejmě jsme 
také zneužili jejich WC a koupelnu.  

Na nádraží jsme nasedli do vlaku a vyrazili směr Rumunsko. První část cesty proběhla 
úspěšně. Bez problému jsme se dostali do Curtici, což je hraniční přechod mezi Rumunskem a 
Bulharskem. Tady jsme měli přesednout na další vlak směr Bukurešť. Na nádraží nás čekala 
milá zpráva – vlak nám měl odjíždět asi za hodinu, ale bohužel k naší smůle měl 100 minut 
zpoždění  Takže jsme se odebrali na naši oblíbenou benzinu OMV ( v pořadí 3., tuhle už 
jsme navštívili i cestou tam ) a dali si oběd. Jelikož se nám nechtělo vysedávat 3 hoďky na 
benzínce, tak jsme se odebrali do nádražní budovy, kde byl relativně chládek ( jen pro 
představu venku bylo asi 30°C ). Tady jsme se rozvalili a vytáhli jsme naše knihy, četli a 
čekali na vlak. Po 3 hodinách vlak konečně dorazil. K naší radosti zpoždění se nezmenšilo, 
dokonce ještě narostlo asi o další půl hodinu.  

Tak jsme tak nějak naskákali do vlaku a naivně jsme si mysleli, že hned vyrazíme. 
Bohužel jsme si neuvědomili, že jsme na hranicích a že nás ještě nikdo nekontroloval ☺ 
Jakmile jsme se usadili, tak se k nám začali zbývat Bulhaři a kontrolovat nás. Byla to v celku 
prdel, když hlásili naše jména do vysílačky a kontrolovali si jestli jsme tam fakt byli. Naštěstí 
jsme byli v evidenci už z cesty tam, takže se to dalo. Ještě jsme museli odpovídat na jejich 
dotazy. ( jakožto na každých hranicích kde jsme byli, kam jedeme a jestli máme něco proclení 
) Po uplynutí hodiny skončila pasovka ( ono to trošku trvá než projdou celý vlak a všechny 
nahlásí do vysílačky ). Mysleli jsme, že teda konečně už by jsme snad mohli vyrazit. Jenže 
jsme stáli na tomhle nádraží ještě další hodinu aniž by nám někdo řekl, co se stalo. Po hodině 
jsme se konečně 
rozjeli, za což jsme 
byli velmi rádi, 
protože další hoďku 
tam jen tak vstát 
v tom příšerné 
vedru by jsme asi už 
nedali   No jeli 
jsme asi půl hodiny 
a dorazili jsme do 
Rumunska, kde byla 
teda pro změnu 
další pasovka – pro 
změnu Rumunská, 
takže další stání ve 
vlaku – pro změnu 
taky hodinu. 
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Mezitím se náš vlak změnil na nákladní ☺ Na nádraží stálo kotel Rumunů, kteří ihned po tom, 
co tam náš vlak zastavil začali spát do všech kupéček, na chodbu a dokonce zatarasili i záchod 
různé krabice. Když se přiblížili k našemu kupé, že nám tam taky přihodí nějakou tu krabici, 
tak jsme je vyfuckovali.Za celý den jsme toho měli plné zuby  a ještě by nám tam měli spát 
nějaké krabice? Tak to ne. Takže jak si to milí Rumuni všechno v klidu naložili, tak jsme se 
vydali na cestu. ( Normálně se tahle trase jezdí ¾ hodiny, my jsme ji jeli 2 hodiny, což nás 
pěkně vytočilo, ale bohužel my s tím nic nenaděláme ). Když jsme konečně dojeli do 
Bukureště. Kosťa okamžitě vystartoval koupit rezervačky na další vlak směr Predeal. Cesta 
do Predealu se obešla bez komplikací, do města jsme dorazili v deset večer – takže jsme měli 
jen pouhých 12 hodin zpoždění ☺  Tady už na nás netrpělivě čekal Kurt s Jardou. Ti už pro 
změnu byli v Predealu 24 hodin, takže toho tam měli plné zuby. Za tu dobu, co tam byli 
alespoň zmapovali město. Takže nás zatáhli do hospy, kde jsme povečeřeli. Byla to vlastně 
taková pizzerie, kde už slečna servírka chtěla zavírat. Když nás zahlédla, tak nám dala ještě 
hoďku času a uvařila nám papu. Asi jsme vypadali fakt zničeně ☺ Po dobrém jídle jsme se 
rozhodli, že si najdeme nějaké to místo na spaní. Ti dva blázni minulou noc spali někde 
v křoví, protože neměli stan a čekali až dorazíme my ze stanama. Tak jsme si našli na konci 
města takový palouček u lesíka a tady jsme vybalili stany a šli spát.  
 
 
 
28.7.2005 

Ráno jsme se všichni vzbudili s optimistickou náladou a těšili se do hor. Nejprve jsme 
však museli jít navštívit místní banku, protože jsme potřebovali vyměnit nějaké prachy. A 
rázem se s nás stali milionáři ( jen pro představu 1 Kč= 1 000 Lei ). Pak jsme šli do obchodu, 
abychom se vybavili na cestu pořádnou zásobou vody a chleba, a nějakých dalších blbostí. 
Každý jsme si koupili jeden chleba s tím, že nám to vyjde, jak zjistíme později nevyšlo ☺ No 
a pak už jsme vyrazili vzhůru do hor.  

Našim dnešním cílem bylo vystoupat na 1500m vysokou horu a pak, popřípadě jít 
ještě někam dál, pokud se nám bude chtít. Takže jsme vyrazili z města a postupně jsme 
stoupali na horu. Výstup byl celkem bez problémů, nejprve jsme šli do kopce pak zase 
z kopce, do kopce, s kopce. A tak se to střídalo. Už na začátku chlapi pochopili, že to se mnou 
nebude zas tak jednoduché, jelikož mám menší problémy s převýšením, takže jsem se na 
každých dvou metrech zastavovala a musela sem chvilku počkat než se mi přestane točit 
hlava. Pak sem mohla 
pomalu vstoupat nahoru. 
Ale zase když jsme šli 
s kopce tak sem neměla 
konkurenci, to sem šla 
včele výpravy. Po cestě 
jsme potkali babičku ( 
seděla u cesty a čekala, 
kdo se u ní zastaví ), která 
prodávala ovčí a jelikož 
jsme byli zvědavý, tak 
jsme ho chtěli ochutnat. 
Jenže jsme si tak nějak 
uvědomili, že na celý sýr 
prachy nemáme a tak 
jsme chtěli tu hodnou 
ženu poprosit ať nám 
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ukrojí jen kousek, abychom alespoň ochutnali. Dali jsme jí za to 30 000. Babička se nad náma 
slitovala a rozkrájela nám celou půlku sýru. Po malém občerstvení pokračoval už konečně 
výstup na 1500, ta chůze před tím byla jen ta část kdy jsme se museli dostat pod horu.  

Tak jsme šli poklidnou chůzí nahoru. Cestou jsme se trošku pobavili, když jsme 
museli překonávat překážky, které tam způsobili dřevorubci ze svými traktory – bylo to tam 
celé rozryté, horší než na poli a celé mokré, takže super blátíčko ☺  Nejprve tak trochu zapadl 
do bahna Kurt. Jak jsme se chystali přejít z jedné strany na druhou, tak tam Kosťa tak 
přecházel, že zapadl do bahýnka po koleno, čemuž jsme se strašně tlemili ☺ Kurt ho nejprve 
varoval ať si dává bacha, že je to zrádné – ale známe chlapi, ti jen mávnou rukou a jdou dál a  
taky to tak vždycky dopadne ☺ Po tom co se Kosťa trošku očistil v potůčku jsme pokračovali 
v cestě vzhůru. Museli jsme ještě překonat nějakých pár překážek jako potoky, přes které byli 
mosty zbořeny, místo nich tam byli jen dvě klády. Pak jsme se dostali relativně na normální 
cestu a šli jsme pohodě nahoru. Asi po třech hodinách chůze jsme dosáhli vrcholu. S tím, že 
nahoře nás měla čekat super luxusní chata, kde jsme si chtěli udělat oběd.  

No chata tam byla. Dokonce tam byli dvě chaty. První byla vyhořelá do základů a 
druhá byla teprve ve výstavbě. Takže jsme tam vytasili ty naše vařiče a začali jsme vařit oběd 
☺ Hned na začátek jsme se nehorázně přežrali, takže se nikomu už nechtělo nikam jít. Ale 
protože byli teprve dvě hodiny a mračna se začala nějak honit, tak jsme se rozhodli, že 
půjdem pomalu dál a až se nám nebude chtít tak se někde utáboříme a na druhý den půjdem 
zase dál ( to byla sice pěkná myšlenka, ale bohužel s tím tábořením na horách to není tak 
jednoduché, protože jsme potřebovali taky, aby tam byla voda ). Tak jsme pomalu šli, jak 
jsme tu horu vylezli tak jsme ji taky celou zlezli. A rozhodli jsme se, že teda budeme pomalu 
stoupat zase na vrch a na nějakém příhodném místě to zapíchnem. Taky jsme chtěli, aby tam 
byla aspoň voda. Tak jsme šli, stále jsme šli a stoupali jsme víš a víš a neustále jsme šli. Naše 
optimistická nálada z rána ze začala trošku klesat, ale dokud jsme pořád šli tak to bylo 
v pohodě. Sice to stoupání a mé každé dva metry stavění nebyli to pravé ončo – trošku sem 
ostatní brzdila. Takže to vypadalo tak, že já a Kafec jsme šli poslední. Markéta s Jardou byli 
včele a mezi námi se tak nějak ploužili ti tři – Kosťa, Kurt a Klouďa. Jelikož jsme neustále 
nenacházeli místo, kde by se dali roztáhnout stany a kde by byla voda. Tak jsme byli nuceni 
stoupat čím dál víš nahoru. Nakonec jsme vystoupali až na 1700m, kde se nacházela 
horolezecká chata a kde tekl i potok. Cíle jsme dosáhli asi v osm večer, totálně vyčerpaní. Ale 
mohli jsme být spokojeni byla tam krásná planina a super výhled na vrcholky hor. Tak jsme 
dali hned vrcholové pivko a dali jsme se do stavění stanů a do přípravy večeře. Pak přišel 
vytoužený spánek ☺ 
 
 
 
29.7.2005 

Takže začalo nám krásné další ráno. Někteří z nás zažili velmi rušnou noc – Jarda 
s Kafkou spali v noci pod širákem a k ránu je přišli navštívit ovčáčtí psi. Kromě toho, že nám 
olízali všechny mnou důkladně umyté ešusy. Tak se chtěli také ukořistit i nás salám ☺ To se 
samozřejmě nelíbilo Kafouňovi, tak tvrdě zasáhl a bránil salám vlastním tělem ☺  

Poté co jsme si dali naši první horskou snídani, jsme se připravili na cestu. Dnešní den 
jsme měli v plánu zdolat nejvyšší horu našeho pohoří – Omu. Plní elánu jsme vyrazili na 
cestu. Elán nás přešel jakmile jsme viděli kama budeme vstoupat nahoru. Nejprve jsme se 
museli prodrat stádem ovcí ☺z čehož měl Kafouň obrovskou radost, protože se netěšil na nic 
jiného jen na ty ovce ☺  

Tak nějak jsme se dostali pod horu, kde jsme jenom tak mimochodem ztratili značku, 
takže nás čekal pořádný výstup. Jo kdybychom nebyli blbí a pořádně se rozhlédli po značkách 
tak jsme si tento výstup mohli ušetřit. Byla to taková „malá stěnka“, kterou jsme museli vylézt 
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nahoru. Převážná část se poměrně dala, protože tam bylo hodně kamení s toho jak se ta stěna 
někdy před pár lety utrhla. V jednom místě to byl dokonce horolezecký výstup ( v jednom 
místě sem musela požádat i kolegu Kosťu o pomoc, protože mé krátké ručičky a nožičky 
nikam nedosáhli, takže sem vysela na skále a čekala až Kosťa zase sleze dole a trochu mě 
popostrčí nahoru. Kolega Kafka neměl nic jiného na práci než tento tenhle okamžik 
zdokumentovat ), kdy jsme museli vyloženě šplhat po skála – jediné štěstí bylo, že jsme šli 
bez báglu. Jelikož z báglama by jsme to otočili asi hned na začátku ☺ No řeknu vám, že za 
mnou nechtěl nikdo lézt, protože sem si vybírala, tak super cestu, že chvilkama odpadávali jen 
kamínky. V jednom místě sem měla hodně na mále, když mi ty všechny kamínky začali 
ujíždět pod nohama a rukama a začala sem tak nějak sjíždět dolů  Už sem se pomalu 
začínala loučit ze světem a kolega Kafouň taktéž, protože jak viděl, že se řídím dole, tak mu 
bylo jasné, že pokud se 
někde o něco nezastavím, 
tak to bude o něho a smetu 
ho sebou  Nu jelikož sem 
v tuto chvíli, jak jste si jistě 
dobře všimli neustále mezi 
vámi, tak sem se v pravý 
čas zastavila a nějak sem to 
celé ustála ☺ Pak už mi 
zbývalo k vylezu na hřeben 
pohoří asi jen 10 metrů, 
které sem tedy zvládla bez 
větších potíží. Tak jsme se 
nesprávnou, ale velmi 
dobrodružnou cestou 
dostali na hřbet pohoří. Teď 
už byla cesta na vrchol naší výpravy velmi snadná, měli jsme jít po hřbetu pořád nahoru, až 
jsme se dostali na největší horu pohoří Omu. Zde jsme taky vydatně pojedli a dali si pivko. Co 
vám budu říkat pivo bylo hnusné – teplé, v pet láhvi a stálo asi 6 pětek, za to oběd byl 
vynikající, alespoň ten můj ☺  

Z ničeho nic se strhla průtrž mračen, tak jsme byli nuceni tu ještě chvilku zůstat, takže 
místo pivka jsme raději dali po kofole a jakmile ustala průtrž vydali jsme se na cestu dole. 
Tentokrát už jsme zvolili správnou cestu ( původně jsme touhle cestou měli jít i nahoru, ale 
jelikož jsme ji nenašli, tak jsme byli rádi, že nejdeme stejnou cestou nahoru i dolů ☺ ). Cesta 
dolů byla pro všechny v pohodě, akorát Market strašně nadávali, protože jí ti sestupy nějak 
nedělali dobře na její napuchlý kotník. No ale co, mě zase nevyhovovala cesta nahoru, kde se 
ona cítila jako v ráji, protože leze běžně ( Sice jen po pražských stěnách, ale leze ☺ ). Po cestě 
jsme se dostali do takové menší dopravní zácpy. Před námi bylo stádo asi 500 ovcí a museli 
jsme počkat až si je bačové přeženou na další kopec. Tak jsme tam tak seděli a pozorovali 
toho baču. Musím říct, že to byl v celku borec z jednoho vrcholu na druhý mu to trvalo asi 10 
minut, což jen ve srovnání nám trvalo asi 1,5 hodiny. A navíc my jsme měli aspoň kvalitní 
pohorky a šli jsme po cestě, kdežto on si to krosil přímo dolů, a navíc měl gumáky, což nás 
teda překvapilo nejvíc ☺. Po chvilce stádo konečně přešlo a my jsme mohli pokračovat vesele 
dál k našim stanům. Tahle část cesty proběhla už bez jakýchkoliv problémů.  
Původně tahle dnešní trasa měla být tak na 4 hodiny, my jsme ji šli asi 6 hodin, takže už jsme 
pomalu začínala přestávat Kafouňovým navigátorským schopnostem ( a jak jsme se později 
dozvěděli včerejší trasu jsme měli podle původního plánu jít dva dny ). 

Když jsme se vrátili do tábora, byli jsme rádi, že jsme tam nalezli naše stany ze všema 
věcma ( jen pro vysvětlení – v Rumunsku se může stanovat téměř všude, ale jen od 18:00 – 



 - 18 -

9:00. Tak tohle nás nějak netrápilo, takže jsme tam stany jen tak nechali ). Uvařili jsme papu a 
k večeru jsme zasedli k táborovému ohni a klábosili o různých blbostech ☺ Tím končí náš 
další den v horách. 
 
 
 
30.7.2005 

Dnešní den jsme měli obejít celé pohoří a dostat se někam trochu níž, kde jsme se měli 
usídlit. Tentokrát to bylo už i s báglama ☺ 

Ráno jsme zjistili zásadní problém, že už nemáme skoro žádný chleba. Nejprve šel 
koupit chleba Jarda. Chleba sice koupil, ale za příšernou cenu – asi 50 000. Jenže jeden chléb 
pro sedm lidí je docela málo. S Market jsme šli umýt nádobí, a zároveň jsme poslali chlapi ať 
jdou koupit ještě jeden chléb – což bylo trošku složitější jelikož pán, který řídil chatu tak už 
nic neměl. Pak jsme teda sbalili stany a chystali se vyrazit na cestu. Kluci si s chlápkem ještě 
trochu povídali o našem plánu ( trošku náš překvapilo, že místní domorodec umí anglicky ). 
Jakmile pán zjistil jaký máme plán – zůstal nějaký vytřeštěný, a navíc věděl, že máme jen ten 
jeden chleba, co nám prodal ráno, tak se nad náma smiloval a dal nám ještě jeden a to svůj ☺ 
Pak nám trošku poradil, kde máme stanovat – prostě řekl, že se máme usídlit někde u bači, 
protože jinak by nám hrozilo velké nebezpečí v podobě medvědů nebo řítících se kamenů a 
bůh ví čeho ještě ☺ Ještě jsme s tím tak klábosili o tom, kde jsme byli včera, když jsme mu 
řekli, že na Omě a kama jsme tam lezli, opět zůstal stát jako opařený. Řekl nám, že ta cesta 
kterou jsme šli není vůbec cestou, a že tam dost často dochází k řícení kamenů. V podstatě 
jsme měli štěstí, že se tam nikomu nic nestalo. Pak nám rači dal číslo na svůj mobil, aby jsme 
měli v nouzi kam zavolat – asi nám vůbec nedůvěřoval a navíc řekl, že za náma ještě někoho 
pošle, aby zkontroloval, že jsme v pohodě ☺ Po těchto jeho super reakcích, radách a darování 
chleba jsme vyrazili. Opět jsme bylo pozitivně naladěni. Jediné co nás odrazovalo byl výstup 
– hned na začátku jsme měli vystoupat opět na hřbet ( kde bylo převýšení asi 500 metrů na 
trase 800 metrů, takže na začátek nás čekal výlez na pěkný hrb ).  

Tak sem si vyšla trošku s Market napřed. Tak jsme si tak pomalu stoupali nahoru. 
Bylo to tam celé zarostlé, tak sem si říkala, taky když zahučím tak už mě nikdy nikdo nenajde 
– prostě malá cestička a 
kolem samá džungle ☺. 
Pán, který nás měl přijít 
někdy v průběhu dne 
zkontrolovat se dostavil 
celkem rychle – asi po 
půlhodině naší chůze, 
kdy jsme byli někde 
v půlce kopca. 
Samozřejmě sem byla 
zase poslední, protože 
jako vždy mi všichni 
zdrhli. Navíc sem nějak 
nestíhala jejich tempu, 
protože tam byli na 
některých místech 
takové schodky, kde 
sem sotva svedla nohu a ještě sem se tam musela nějak vyškrábat s tím batohem. Tak sem se 
tam tak nějak plahočila. Nejprve mě dostihli kluci, kteří dole nabrali ještě pořádné zásoby 
vody. Chvilku šli se mnou, ale pak mi taky zdrhli jako vždy. Fakt sem byla ráda, že nás ten 
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pán dohnal tak rychle – aspoň mi v některých místech podal ruku a trochu mi pomohl, protože 
jinak bych se tam zase belhala po 4. Byla sem jak to prase – špinavá, smradlavá, zpocená, no 
děs ☺ Pán byl dokonce tak hodný, že nám nabídl, že nás doprovodí až do Branu. Ale to jsme 
odmítli s tím, že tam máme namířené až za 2 dny. Tak jsme se s ním nahoře rozloučili, 
poděkovali mu za pomoc a vydali jsme se každý svojí cestou. Tahle část našeho výletu byla 
supr. Obešli jsme pěkně celé pohoří jen po takové úzké cestičce a dostali jsme se na protější 
hřbet, kde jsme chvilku poseděli a dali čokoládku a šli zase dál. Zničeho nic se k nám přihnala 
velká průtrž mračen a bouře, takže jsme byli nuceni nahodit pláštěnky a chvilku počkat než to 
celé přejde ☺ ( Kafouň nás nutil ať trochu nestoupíme z hřbetu, že jsme tam moc naraně. Což 
pro mnohé z nás bylo nepřípustné – závratě z výšek, atd. Takže jsme mu řekli, že na něho 
kašlem a zůstali jsme stát tam, kde jsme se zastavili. A čekali než to přejde ). První průtrž byla 
zažehnána a my jsme pokračovali v cestě. Jelikož byla celkem mlha, tak jsme museli jít 
všichni, tak nějak pospolu, takže sem dělala vedoucího skupiny a udávala tempo v chůzi ( kdo 
jiný by to měl dělat než já – nejpomalejší ☺ ) Dostali jsme se k dalším skalám, které jsme 
pohodě prolezli, akorát jsme si museli dávat pořádně bacha, protože to všude pořádně 
klouzalo a navíc ta uzunká cestička nebyla nic moc pro mě, jelikož pod ní byl hned docela 
pořádný sráz ( a ještě připomenu pro nevědomé, že mám strach z výšek ). Chtěla sem být co 
nejdřív nahoře. Trošku mě tam vytočil Klouďák, který si v tom nejužším místě vzpomněl, že 
si chce dát pláštěnku, takže sem musela čekat za ním až si ji milostivě dá. Protože to opět 
vypadalo, že se blíží další bouře a my jsme byli fakt na dost debilním místě  ( Klouďák si ji 
totiž nemohl nasadit jako všichni ostatní před tím, musel být ve všem výjimka ). Pomalu jsme 
šli teda dál po té římce a začínalo pršet – no řekla bych že jsme měli opět štěstí, protože jsme 
narazili na skalní výklenek, do kterého jsme zalezli a čekali jsme než přestane pršet. V tom 
výklenku se mi udělalo pěkně blbě, protože hned pod ním byl pořádný sráz a sedět tam tak a 
sledovat ten sráz mi teda nedělalo nějak moc dobře  Ale zjistila sem, že v tom nejsu sama, 
dalšímu členu výpravy Kurtovi – bylo taky blbě, jelikož má taky strach z výšek a navíc ještě 
nějak neměl doléčenou svou sračku a tak nějak ho to zase bralo. Takže tam pořádně trpěl ( 
Ale jak prohlásil po výstupu nahoru, tam na té stěně sem měl poslední stah – pak ho srajda 
přešla ). Všichni nám říkali, že je na nás strašný pohled, že jsme oba dva bílí jak stěny  a 
navíc mě všichni dostávali s tím, že nás snažili strašně utěšit, že to bude všechno v pohodě. 
Ty jejich optimistické kecy mě dostávali nejvíc.  

Seděli jsme tam asi hodinu a Kosťu s Kafouněm 
nenapadlo nic jiného než že si uděláme nějakou polévku 
nebo něco na zahřátí. Tak na té římse roztáhli ešusy a 
začali vařit. Nejprve sem polévku odmítala, ale pak sem si 
dala, jelikož sem šla jen v triku a kalhotách, tak sem byla 
celkem hodně promrzlá. Nakonec sem za tu polévku byla i 
ráda ☺ Čekali jsme tam asi hodinku, pak se naštěstí počasí 
umoudřilo a přestalo pršet. Kluci mi nabídli, že mi  těch 
zbylých pár metrů vynesou batoh, tak sem to teda přijmula, 
protože to bylo další lezení. A všechno mokré, fuj. 
Okamžitě jak ustal déšť sem vyrazila první na cestu s tím, 
že už tam nechci být ani o minutu dýl. Kurt mě hned 
následoval. Vystoupali jsme nahoru a čekala sem kdy mi 
donesou bágl. Myslela sem, že Kafouň nejdřív donese jeho 
bágl a pak se vrátí pro svůj. A napřed donesl můj a teprve 
pak šel pro jeho, což mě teda taky nehorázně nasralo  
Protože v jeho báglu byl všechen chlast – hlavně moje 
slivka, kterou sem si chtěla hned dát, abych vyrovnala nějak ten šok, který sem utrpěla před 
tím. Takže sem milému Kafouňovi ještě vynadala. A hned jak se vrátil s tou jeho krosnou, tak 
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sem do sebe navalila pořádného panáka a hned v zápětí dalšího a bylo to. A ještě mě dostalo 
to debilní počasí, protože jakmile jsme vylezli nahoru, tak se udělalo zase hezky a svítili zase 
slunce jako by se nic nedělo. Tak jsme tady udělali další vrcholovou fotku ( první byla na 
Omě ), pokochali se krajinkou a vyrazili dál. Už se mi zlepšila i nálada, fakt sem bylá ráda, že 
už sem nahoře, myslela sem, že už je to pro dnešní den vše a že teď už to bude procházka 
růžovým sadem, ale nebyla ☺. 

Nejprve jsem šli po hřbetu hor a došli jsme na místo, na kterém už jsme jednou byli 
(bylo to místo, na které jsme včera vylezli po našem náročném výstupu ). Tady mezi námi 
nastali další rozbroje – většinová část naší skupiny chtěla pokračovat v cestě dál a vystoupat 
znovu na Omu, kde by jsme přenocovali a další den by jsme  pokračovali v cestě podél 
hřbetů. A menší část – řečeno slovy jen Kafouň, chtěl sestoupit dolů k bačovi s tím, že by 
jsme to znovu zítra vyšli a pokračovali v naší trase. No jak nám tohle navrhl, tak jsme se 
pěkně nasrali přišlo nám nelogické, napřed stoupat dolů a pak by jsme to měli jako kretény jít 
zase znovu nahoru? Po chvilce dohadování se na jeho stranu přidal i Kurt – tak nějak usoudil, 
že budu bezpečnější zalézt přes noc do údolí a tam přečkat noc. Ve finále jsme se nechali teda 
přesvědčit, přece jen Kafouň byl náš tolik „nenáviděný „ a několikrát prokletý navigátor. Tak 
jsme začali pomalu klesat do údolí směrem k bačově chatrči. Ale na tomhle místě se nám moc 
nelíbilo. Rozhodli jsme se pokračovat směrem dolů, s tím, že dnes ujdeme to, co se dá a 
usídlíme se u nějaké vody. A další den se vydáme na prohlídku Branu a okolí. Cestou dolů 
jsme potkali skupinku turistů, která mířila na Omu, tak jsme se jich zeptali, jestli je dole 
nějaká voda a jak je daleko. Odpověděli nám, že je a je to asi 1 hodinu cesty. Po menší 
dohodě jsme tedy vyrazili na cestu. Cesta byla dlouhá a strnitá – zpočátku to bylo v pohodě 
mírné klesání, ale pak se začala postupně svažovat. Až byli dokonce místy místa, kde jsme 
museli sundat batohy a vzájemně si je podat, protože tím místem by jsme se s báglama 
neprotáhli – ono tam byl problém protáhnout se jen tak sám. Po zdolání této útěsky nás čekal 
další náročný sestup. Tentokrát tu bylo naše oblíbené ocelové lano. A poprvé za dnešní výlet 
to byl slez po laně dolů a z báglama ( pokud si dobře vzpomínám, tak před tím jsme lezli po 
laně jen nahoru, takže nyní byla premiéra slez dole ). Jelikož sem lezla jako první, tak sem 
byla takový testovací panáček, Je fakt, že mě slez dolů hodně bavil, takže sem si to tady 
hodně užívala, na rozdíl od Markéty. Kluci se na tohle tvářili celkem spokojeně, i když  raději 
lezou nahoru.  

 
Tak jsme 

tak postupně 
slézali tady tyhle 
stěny dolů, podél 
vyschlého 
vodopádu. Ono 
totiž podle kolegy 
Kafouňa a jeho 
super mapy měla 
být voda všude. A 
když jsme tak 
putovali tou 
krajinou a trochu 
sledovali ty 
vyschlé říční 
koryta, tak jsme 
dospěli k názoru, 
že ta jeho mapa 
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zase tak super nebude ☺. No ale to sem trochu odbočila od naší cesty. Jakmile jsme slezli 
tyhle nádherné, polovyschlé vodopády, tak se před námi objevila obrovská louka. Rozhodli 
jsme se na ní usadit, protože už bylo celkem pozdě. Ono se to řekne jednoduše, místa na 
táboření tady byla spousta a taky tady byla spousta názorů, kam by jsme to mohlo zakotvit. 
Nakonec jsme tedy po delší době vybrali příhodné místo, kde byla pěkná rovinka - nebyli tam 
žádné kameny a hlavně tam nebyli žádné hovna a nepáchlo to tam ( ono totiž najít místo bez 
hoven – ovčích, byla někdy pořádná fuška. Protože celé Karpaty jsou posety samýma ovcama. 
Kam sa podíváte tam je ovce a zase jen ovca, nebo stádo ovcí ). Takže jsme tady opět začali 
vybalovat stany, opět se projevilo, co je pro koho priorita - pro chlapi to bylo žrádlo, už po 
cestě byli pěkně nevrlí z toho, že mají hlad. Pro mě a Market to byl stan a koupel ( „koupel“ 
ono v tom 2°C potoku se tomu moc koupel říkat nedalo, ale bylo to lepší než nic ). Takže 
jsme vybalili ty stany a sledovali stádo ovcí, které se k nám pomalu blížilo včele se svým 
vůdcem ☺ Milého baču jsme pěkně pozdravili a kluci se s ním dali do řeči – sice si vůbec 
nerozuměli, ale podle toho, jak si všichni pořád jen smáli, se fakt asi výborně bavili a asi si i 
dobře pokecali ☺ Bača nám ukázal, kde je pitná voda a když viděl, že máme nachystané 
ohniště, tak řekl, že si jen pro něco dojde a za chvilku se za námi vrátí. ( Tohle jsme 
samozřejmě nepochopili hned, ale došlo nám to po chvilce ) Viděli jsme ho, jak odchází 
někam na kopec. Za chvilku se s tama vracel a nesl v náruči 4 velké půlmetrové klády. Tak 
jsme si o něm napřed mysleli, že je to blázen, když chce rozdělat oheň s těmato kládama. 
Nejprve si poručil, abychom mu donesli nějaké klestí a dali nějaký papír a pak se dal do 
rozdělávání ohně. Zpočátku mu to moc nešlo, protože to rozdělával na trávě a jelikož bylo 
popršané, tak v tom byl takový menší problém. Kafouň mu pak nabídl pepo, kterým 
neopovrhl. Po chvilce snažení se oheň konečně ujal. Bača tam začal ládovat všechno dřevo, 
co  kluci nanosili - měli jsme jen obavy s toho nebo teda spíš mužská část výpravy měla 
obavy s toho, že to všechno spálí a že budou muset jít znovu na další dřevo. Potom, co se mu 
to krásně rozhořelo, tak tam začal dávat ty jeho velké klády – byli teda kvalitně vyschlé a 
okamžitě chytly. Tyhle 4 klády nám vydrželi hořet celou noc. Vrcholem všeho bylo, když už 
nám bača rozdělal ten oheň, tak jsme se chystali udělat si pořádnou večeři, kluci už si dali sice 
předkrm, ale to jim nestačilo. Takže jsme vytasili ty naše plynové vařiče a začali jsme vařit 
vodu. Chudák bača jen kroutil hlavou ☺ Tak pracně nám rozdělá oheň a my pak stejně 
vytáhnem ty vařiče. Bačovi jsme nabídli nějaké ty nescafé 3v1, dali mu napít slivky a bivorky 
a pěkně mu po děkovali za oheň. Jídlo odmítl a tak se na nás ještě chvilku díval, pak se s námi 
rozloučil s tím, že jde zahnat ovce a spát. Jakmile odešel strhla se prudká konverzace – už ani 
nevím, kdo ji začal, ale tématem bylo: „Všimli jste si, že neměl trenky?“ Osobně sem si 
všimla jen toho, že měl díru mezi nohama ( tedy na kalhotách ) a to ne jen tak malinkou, byla 
to pořádná fuga, ale blíže sem to již nestudovala ☺ Tak jsme zjistili, že nejen Skoti nenosí 
pod sukněma nic, ale i rumunský bača chodí na ostro ☺ 

Tak to byl náš další den na horách. Večer se klasicky ještě chvilku debatovalo, protože 
dnešní den byl fakt hodně bohatý na zážitky – výstup, bouře, sestup, bača…. A pak se šlo do 
hajan.  

 
Musím uznat, že dnešní den byl plný neopakovatelných zážitků – ať už šlo o bouři na vrcholu 

hor nebo vypjatý sestup z hor. 
Až z odstupem času si uvědomuji, že dnešní část výletu byla nejhezčí ☺ Bylo to přesně tak, jak 
bylo popsáno v průvodci – nejkrásnější část hor, kdy jsme obešli celé pohoří. Škoda, že sem si 

nevychutnala, protože na vrcholu mi bylo fakt blbě  
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31.7.2005  

Ráno jsme se opět probudili do nádherného počasí. Obloha byla zase azurově modrá, 
no co jiného by jsme si mohli po ránu přát ☺  

Jakmile bača zpozoroval, že se u našich stanů vytváří nějaká aktivita, tak ihned přišel 
za náma na návštěvu. Chtěl nám zase rozdělat oheň. Tentokrát jsme ho museli zklamat, žádný 
oheň jsme už nepotřebovali. Po ránu jsme vytasili jen ty naše vařiče a chystali jsme se uvařit 
nějaké ty instantní polévky na snídani. No jo ráno bylo poněkud veselé – Jarda se teda 
rozhodl, že dá vařit vodu. Tak ji nalil do ešusu,  postavil to na vařič a čekal než začne vřít. 
Jakmile voda vřela chtěl se přesvědčit, že je dostatečně horká a tak si převrhl ☺ Takže musel 
následovat druhý pokud. Dal si ešus s vodou na vařič, ale tak nějak se mu zdálo, že té vody 
tam má málo a chtěl jí dolít. Jak ji doléval, tak se mu to opět vylélo. Takže další pokus opět 
zkrachoval. Takže nastává pokus číslo 3: Pro jistotu si zvolil nějaké lepší místo, kam umístil 
vařič s vodou a dokonce si i podložil ešus. Voda se teda začala vařit. Ale v tento okamžik 
bohužel vstává Kosťa ze stanu a jak je po ránu ještě takový neprobraný nebo spíš jak kdyby 
ho někdo praštil lopatou, tak mu tu vodu vykopne ☺ Takže milý Jarda přišel o další ešus 
s vodou. Takže nastává pokus číslo 4: Voda je umístěna na vařiči, a dokonce už i vře. Jarda si 
konečně teda nastříhl polévku a chystal se ji vysypat do vařící vody, tak jak to bylo napsáno 
na návodu. V tom se znenadání zjevím já a rychle mu do té vody vhodím sáčky s čajem ☺ 
Takže Jarda už je pěkně podráždění a smiřuje se pomalu s tím, že se dneska nenasnídá. Tak si 
udělá vodu číslo 5, tentokrát už ji dodělal bez problémů – nikdo mu ji nevykopl a ani mu 
nikdo do ní nenasypal nic jiného ☺ Při této ranní scénce se bača náramně bavil. Musím, říct 
že my jsme se taky po ránu poměrně hodně nachlámali. Poté jsme tak nějak pomalu sbalili 
stany a vyrazili směr Bran.  

Nejprve nám zbývalo zdolat ještě několik pár kilometrů, abychom slezli z hor a dostali 
se na další loučku. Přišli jsme k rozcestníku a podle něj měla cesta do Branu trvat 3,5hodiny. 
Což se nám zdálo poněkud hodně. Tak náš navigátor rozhodl, že půjdeme kousek po cestě a 
pak, že to vezmeme zkratkou podle mapy a kompasu. Ne, že bychom mu nedůvěřovali, ale 
projevili se zde určité názory, které teda začali pochybovat o jeho schopnostech navigátora - 
hlavně po těch minulých zkušenostech ☺ Ale přece jen jako ukázněná skupina jsme ho 
poslechli a vydali se za ním, což byl další velká chyba, kterou jsme udělali. Ono už byla 
chyba zvolit ho navigátorem, ale co jsme měli dělat, když mezi námi byli takový lidi jako 2 
jaderní fyzici, 1 ekolog, 1 zemědělec, 1 učitelka a 2 kartografové, takže jsme zjistili, že je 
nejvýhodnější zvolit jednoho z těch dvou. Příště berem zkušeného průvodce ☺  

Ale abych se vrátila k cestě a nestěžovali si jen na Kafouně. Zpočátku, když jsme šli 
ještě po cestě tak to bylo bez problému. Šli jsme lesíkem chvilku ve stínu, chvilku na 
sluníčku, ale alespoň jsme věděli, kde jsme. Pak nastala ta fáze, že jsme se začali orientovat 
podle mapy, no když jsme ušli první kilometr, tak jsme ještě tušili, kde že se asi tak 
nacházíme. Pak už jsme se teda totálně ztratili a šli nějakou cestou s tím, že alespoň směr 
máme správný. Asi po 2 hodinách chůze jsme potkali místního domorodce na koni a zeptali 
jsme se ho zda ta cesta vede do Branu. Odpověděl, že ano. Tak jsme pokračovali dál cestou 
necestou. S tím, že tam přece jednou dojít musíme ☺ Sprašné cesty se stala trochu vetší cesta, 
po které jezdili pravděpodobně traktory, jestli tu teda nějaké mají, nebo spíš koně do lesa na 
dřevo. Pomalu jsme se dostali do malinké dědiny. Byla to taková typická rumunská dědinka, 
dřevěné chýše, pasačka s krávama … Klukům to připomnělo Babiččino údolí, mě teda mé 
dětství, když jsme jeli za prabáby na Provodovské Paseky ( pro ty co to tam znají, ví jaká je to 
tam ztracená osada a jak to tam chodí ☺ ). Ale strašně se mi to líbilo, fakt to vypadalo super – 
zelené tráva, okolo jen ty chýše, prostě pohodička, to by byla dovča.  
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Tady bohužel nastala 
první větší krize v naší 
výpravě a to sice u Markéty. 
Její kotníky už toho všeho 
měli plné zuby a začali 
stávkovat a boleli ji čím dál 
víc, takže Markéta šla čím 
dál pomaleji. Kluci byli 
trošku nasraní, protože se na 
ni muselo čekat.A celkově 
všichni jsme byli, tak nějak 
otrávení, protože jsme se 
mezitím dostali do vesničky 
Simon, která byla snad 
nekonečně dlouhá. Bylo 
příšerné vedro – lilo z nás 
jako z konve. Ještě ke 

všemu tady v tom vedru a prachu jaký byl příšerný prach, takže jsme bylo celý spocení a 
zaprášení. Chtěli jsme s tadyma vypadnout co nejdřív do nějaké hospy. Ta vesnice byla fakt, 
snad nekonečné. Šli jsme jí asi hodinu, pak jsme se dostali teprve na hlavní silnici.  

Vlezli jsme hned do první hosty, kterou jsme našli ☺ Taky jsme to tam pořádně 
rozjeli. Jako předkrm jsme dali pivka a počkali jsme až se přibelhá Market a její doprovod 
Kosťa  a Kafoun ( Kafoun, totiž jako navigátor měl pocit, že musí chodit poslední. Což mě 
teda někdy pěkně sralo a taky sem mu to dala i najevo ☺ ) Jakmile dorazil zbytek, tak jsme si 
všichni hned objednali jídlo, a poté co jsme dojedli jsme si objednali hned další chod. V hospě 
z nás měli radost, protože jsme tam utratili asi 2 milióny ☺. Posílení jídlem i pitím jsme 
vyrazili směr Bran - mělo to být hned za kopcem. Tentokrát navigátor nelhal. Došli jsme do 
Branu a šli jsme se hned podívat k hradu Drákuly. 

Hrad vypadal z dálky nádherně, ale příďa blíž to bylo strašné. Na první pohled bylo 
vidět, že se nejedná o žádný prastarý hrad. Podle plastových oken usuzuju, že hrad byl uměle 
postaven, aby přilákal četné návštěvníky. Jakmile jsme přicházeli čím dál blíž k podhradí, tak 
také přibívalo národa. Ačkoli jsme zde byli už poměrně pozdě, asi 6 večer, tak to tady 
neustále žilo. Všude byli obchůdky, kde jsme si mohli koupit různé trika s Drákulou, meče 
Drákula, žužu Drákulu, prostě v všechno Drákula. Vypadalo to strašně. Bylo vidět, že se 
s toho snaží vyrýžovat co nejvíce peněz, což se jim celku i dařilo, protože tady byl proud 
nadšených cizinců, kteří kupovali vše ☺. Hned jsme se náramně pobavili a to když jsme tak 
postávali ve skupince. Tu na mě jeden místní klučina dělat, takové to „psít“ a přišel ze zadu 
ke Kafouňovi a položil mu na ramena umělého hada. Kafouň se lekl a my jsme se samozřejmě 
rozřechtali ☺ A on prohlásil, že je to náramná sranda takhle někoho vystrašit. Tak jsme tak 
společně obešli to tržiště, abychom zjistili, co že tam pořádně teda mají. Kosťu chtěl ještě 
jeden dvou metrový borec na chůdách podřezat dřevěným nožem, překvapivě se taky lekl, 
z čehož jsme měli opět prdel ☺ ( No přiznejme si to nic jiného jsme od tohoto města nečekali, 
protože už nám ho před tím důkladně vylíčil Kurt, který tady byl loni. A musím říct, že 
v ničem nepřeháněl ) Pak jsme usoudili, že srandy na účet hraběte Drákuly už bylo dost a že 
bysme mohli někde rozdělat stany. Proto jsme se vrátili zpět ke kempu, který jsme viděli po 
cestě. Trochu nás překvapilo, že v kempu táboří i koně a krávy, ale aspoň po nás nechtěli 
žádné peníze. Když jsme tam přicházeli, tak proti nám vyběhlo jedno velmi vtipné dítko, které 
mělo na sobě masku Drákuly. Asi čekal, že nás vyleká, ale spíše nás velmi pobavil. V klidu 
jsme rozbalili stany a chystali se vyrazit někam na pivko.  



 - 24 -

Procházeli jsme městem a všude bylo plno. Nakonec jsme si vybrali nejluxusnější 
restauraci co tam byla. Příjezdová cesta byla jako kdyby čekali příjezd krále nebo někoho 
podobného, byla příšerné osvícená. Něco jak jsou u nás vánoční ozdoby, tak měli omotané 
kolem stromů a svítili s tím celý rok, byl tak příšerný kýč. Tak jsme si mysleli, že se usadíme 
na zahrádku, že tam to budu v pohodě. Hned jak jsme došli na Zahrádku, tak nám sklapli 
čelisti, protože uprostřed zahrádky byl bazén a na jeho hladině bylo několik balónků. Začali 
jsme si říkat kam, že jsme to zase vlezli. Usoudili jsme, že si dáme jedno pivko a jdeme 
jinam. Sice tam měli super luxusní záchody, které každý z nás musel vyzkoušet. Ještě tam 
hrála příšerná dechovka – nedalo se to poslouchat. Hned jak jsme dopili pivko, jsme zaplatili 
a vypadli pryč. Pro nás co jsme zvyklý na  4-kové pajzly, to bylo moc luxusní ☺. Vraceli 
jsme se pomalu ke stanům, chtěli jsme se usadit ještě na jeden kousek, ale všude už bylo 
zavřeno. Tak jsme došli na naši loučku a zalehli do spacáků. Ráno nás čekal výlet do Brašova.   
 
 
 
1.8.2005 

Tak a máme tu další ráno. Opět se nám počasí nádherně vydařilo. Slunko zase peče 
jako o život. A máme tu náš ranní rituál snídaně instantních polévek, tentokrát bez 
jakýchkoliv nehod. Pak jsem šla klasicky umím všechny ešusy ( měli jsme tak nějak 
rozdělené činnosti, chlapy chodili na dřevo, Klouďák a Kosťa pro vodu, a já sem vždycky 
umývala ešusy. Tak nevím, jestli to bylo spravedlivé rozdělení, ale to už je teď jedno ).  

Zabalili jsme a vyrazili na bus. Den před tím jsme si tak nějak vytipovali kde je 
zastávka, nebo spíše jsme to usoudili s toho, že tam ten bus zastavil. A čekali jsme na bus. A 
čekali, čekali a zase čekali, po půl hodině se k nám přiřídil bus. Když sem to viděla myslela 
sem, že se vyvrátím. Byl to klasický bus, který u nás jezdil před 50 lety ( a který dříve 
používali Ludkovičští fotbalisti k předpravě na jejich mistrovská utkání☺ ), prostě otevírací 
dveře na kliku. Jedny vepředu, druhé vzadu. Tak jsme tam naskákali a čekali co bude. 
Zabouchli se dveře a vyrazili jsme směr Brašov. Bylo tam děsné vedro a tlumiče busu nebyli 
nic moc, připadala sem si, jak kdybychom jeli někde po poli, neustále to tam drncalo a my 
jsme jen nadskakovali ☺ A tak jsme poznali první rumunský dopravní prostředek. Asi po 
hodině jízdy, kdy už jsme byli totál uvaření nás konečně dovezl do Brašova. Tady jsme 
přesedli na místní trajfl a nechali se dovést na nádraží. Na nádraží jsme se měli rozloučit 
s Kosťou a Klouďou, kteří se vraceli zpět do Bulharska navštívit Kosťovu rodinku. Zjistili 
jsme si kdy, že nám to jede. A ještě naposled jsme šli navštívit společně benzínku OMV 
(v pořadí 4. ), kde jsme si 
dali oběd. Pak už jsme se 
odebrali na nádraží a 
rozloučili se s klukama a 
vydali jsme se každý svou 
cestou.  

Tak a teď už nás 
bylo jen pět ( Kurt, Jarda, 
Market, Kafouň a má 
maličkost ). Našim cílem 
bylo město Sighisvara. 
Jediné město, které má  
Rumunsko zapsané mezi 
památkami Unesco. 
Nasedli jsme do 
typického rumunského 
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vlaku. Bylo to taková klasická lokálka, kde se nedali zavřít dveře a mimo lidí, se v tomto 
vlaku stěhovalo vše. Dokonce s námi cestovali i dveře a nějaký další nábytek. Rumuni 
považují za zbytečnost si kupovat jízdenky, vždycky nějak uplatí průvodčího. Tenhle vlak byl 
velmi zvláštní. Průvodčí chodil ze dvěma gorilami, aby ho popřípadě někde nevyhodil z vlaku 
☺ A tak jsme cestovali vlakem, nevěděli jsme kdy tam dojedem a ani kama vůbec jedeme. 
Napřed jsme se kochali krajinou – dostali jsme se už do té chudší část Rumunska, takže jsme 
sledovali jejich venkov. Bylo to takové jak si to každý představuje a jak slýchá ☺. Pak jsme 
vytuhli ve vlaku, pak už jsme z nudy začali hrát i karty. Nakonec to ve vlaku vypadalo, tak že 
jsme jeli jen my a průvodčí. Pak nám konečně přišel a zeptal se nás jestli jedeme do 
Sighisvary, a naznačil nám, že je to další zastávka. Za což jsme mu byli velmi vděční. Na 
nádraží nám hned začali vsunovat volné pokoje a tága, vše jsme statečně odmítali. Před 
nádražím jsme viděli nad jedním domem cedulku turistické informace, tak jsme tam vlezli. 
Byla to hospoda – žádné turistické informace, jen reklamní trik, jak nalákat blbé turisty. Když 
už jsme tam byli tak jsme si dali po pivku, jelikož jsme byli vyprahlý z cesty. Paní co tam 
obsluhovala neuměla žádný světový jazyk, takže jsme ji lámanou rumunštinou požádali o 
mapu a pak jsme ji od ní i koupili, což byla, jak jsme se pak shodli dobrá volba ☺. 

Pak jsem vydali na prohlídku města. Nejprve jsme potřebovali vyměnit nějaké prachy, 
tak jsme navštívili místní banku. Kafouň tam strávil asi 45minut a my jsme netrpělivě čekali 
na něho přede dveřmi. Vypadali jsme tam jak největší socky. Když vyšel, tak jsme ho seřvali 
co tam tak dlouho dělal, sdělil nám, že před ním tam byl nějaký pán – asi nějaký milionář, 
protože tam prej ty prachy lovil všude po kapsách a dokonce je měl i v ponoškách ☺ Mezitím 
co se Kafouň snažil vyměnit jeho poslední eura, sem vybrala ještě nějaký obnos z bankomatu. 
A zase se z nás stali milionáři ☺ Je to takový super pocit, když aspoň jednou za život máte 
v rukách miliony – rumunské prachy měli jednu super výhodu: byli nezničitelné. Mohli jsme 
je mačkat, jak se nám chtělo, namočit a pořád byli jako nové. Měli je vyrobeny ze speciálního 
papíru, byl to spíš takový igelit. Takže si myslím, že výroba těchto peněz byla asi daleko 
drahší než celá hodnota mince nebo bankovky. Ale abych se vrátila k našemu putování. Před 
bankou jsme se dohodli, že by jsme se mohli napřed někde utábořit a pak se vrátíme do města 
a prohlídneme si ho. Viděli jsme značku kemp, tak jsme po ní vyrazili (byla to značka pro 
auta). Jak jsme tak následovali tu značku, tak jsme obešli celou Sigisvaru. A pořád jsme 
nebyli u toho kempu, to na tom bylo to nejhorší. Takže už jsme byli pěkně mrzutí. Dostali 
jsme se až na konec města, kde na nás vyběhli rumunské cikánčata a chtěli po nás nejprve 
bobo a pak money, money. Trochu mě překvapilo, že i ten nejmenší z nich, který měl ještě 
plenky mezi nohama a sotva chodil a mluvil, tak po nás chtěl taky money. Děti nám zatarasili 
celou silnici, udělali tam živou zeď. Museli jsme jít prostě dál. Bohužel děti byli strašně 
aktivní a neustále běželi za náma, takže nám dala dost práce se jich zbavit. K naší smůle, 
jediný kemp byl hned za jejich vesnicí, a bohužel tady jsme naše stany nemohli jen tak 
nechat. Jakmile by jsme odešli, milé děti by nám do nich vlezli a všechno by prošmejdili. 
Takže jsme k naší smůle museli pokračovat dál. Směrem po šipkách měl být ještě jeden tábor. 
Když jsme došli k táboru, tak nás čekal šok. Byl to dvoj-hvězdičkový tábor. Takže za 
ubytování chtěli nehorázné prachy. Tak jsme se otočili a šli zase směrem dolů. Uvažovali 
jsme, kde teda postavíme ty stany, protože nahoře platit nehorázné prachy se nám nechtělo a 
dole zase hrozilo nebezpečí vykradení stanů. Takže jsme si vyhlédli po cestě loučku, která 
vypadala relativně v pohodě a byla i dál od silnice, takže nás tam nikdo neviděl. Kolem nás 
tam byli samé stromy. Takže jsme byli obklopení lesem a měli jsme krásný výhled na 
Sigisvaru.  

Rozbalili jsme stany, snědli zbytky jídla a chystali jsme se vyrazit na cestu. Market se 
kochala výhledem na město a všimla si, že o podál sedí dvojice, která tam dělá bůh ví co. Tak 
jsme s tama chtěli co nejdřív zmiznout, aby měli soukromí. Najednou z ničeho nic se tam 
přiřítil džíp, v něm seděli 3 totálně vychlámaní kluci. Podle toho jak se tam smáli a v jakém 
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byli stavu usuzuje, že je to náramně bavilo a nejspíše si půjčilo tohle autko od tatíka. Borce 
nenapadlo nic jiného než si jít pořádně někam zařádit ☺. Vypadalo to tak, že projížděli kolem 
našich stanů a dělali tam různé kraviny, prostě blbli v autě. Ten kopec, na kterém jsme 
stanovali byl docela prudký, na začátku byla taková malá loučka. Na té chlapci blbli zpočátku, 
a pak se rozhodli, že budou zjíšdět i ten kopec. Jelikož to byl docela sešup, tak to nemohlo 
dopadnout ani jinak než to dopadlo. Prostě a jednoduše, jak zjížději z kopce dolů, a u toho 
dělali nejrůznější otočky, tak to auto převrátili přes střechu. Měli jediné štěstí, že jim dopadlo 
zase zpátky na kola, protože jinak by to asi sami převrátit nezvládli ☺. Šli jsme se teda 
mrknout co se jim stalo. No panům se nestalo nic, ale naráz už nebyli všichni 3 vychlámaní, 
byli vysmátí už jen 2 a ten třetí byl poněkud naštvaný, protože když viděl to auto a zjistil, že 
má promáčklý kufr (teda předek auta  - kapotu nebo jak se tom říká ) a blatník tak už to pro 
něho nebylo zas tak veselé. Asi už začal vymýšlet výmluvu, co řekne doma tatíkovi. Tak jsme 
tak kolem nich prošli a šli jsme směrem do města, na jeho prohlídku ☺. Ještě jsme viděli, jak 
hoši skáčou po kapotě a snaží se ji narovnat, aby nebylo nic poznat. Někdo z nás jen prohodil: 
„Že to už jim stejně nepomože, že to nemá cenu ani rovnat, stejně si toho tatík všimne“.  

Pomalu jsme scházeli louku, na dalších 10 metrech jsme potkali další pár milenců. 
Tihle byli zajímavý v tom, že seděli na studni zádama k sobě a vůbec se spolu nebavili, tak 
nějak jsme usoudili, že se asi pohádali a nikdo z nich nemá zájem se tomu druhému omlouvat 
☺. Tak jsme tak nenápadně prošli dál. Po cestě do města jsme to tak nějak probírali a usoudili 
jsme, že Market zvolila opravdu super poklidnou loučku. Přišlo nám to jak na Petříně, kam 
taky chodí milenecké dvojice dělat bůh ví co, ale tahle louka byla ještě navíc ojedinělá v tom, 
že na Petřín aspoň nejezdí auta a nepředvádí tam takovou show, co nám předvedli místní 
playbojové. Jinak musím říct, že město Sighisvara je opravdu nádherné – spousta starých 
věží, uliček….no prostě nádhera. Akorát nás trochu zarazilo, že i když bylo již asi 10 hodin, 
tak žádná s památek nebyla nasvětlená. Což teda mrzelo asi nejvíc Jardu, který se těšil, jak si 
to všechno nafotí a jak to bud supr nasvícené ( ještě taková malá vložka: Jardovi hned po 
dvou nech na horách došli baterky a byl z toho velmi mrzutí, tak mu Klouďák musel půjčit 
jeho foťák, aby se měl  čím bavit. Je sice fakt, že Klouďa moc nefotil a že mu to asi ani nějak 
nevadilo a hlavně věděl, že bude mít hodně kvalitních fotek. No jakmile jsme slezli z hor, tak 
se Jarda těšil, že si koupí konečně další baterky. Pro jistotu si koupil raději dvoje - jedny 
náhradní člověk nikdy neví, a při jeho smůle mu tyhle baterky nevydrželi ani den, takže 
chudák byl zase 
pěkně naštvaný ☺ a 
ještě ho dorazilo to, 
že mu Sighisvaru 
nenasvítili ☺ ). 
K naší radosti asi o 
půl jedenácté došlo 
k radikální změně, 
město se opravdu 
rozzářilo pod září 
reflektorů. Takže 
Jarda ihned vyletěl 
do ulic vše 
zdokumentovat, 
z počátku jsme mu 
asistovali, ale po 
chvilce nás to 
přestalo bavit, 
protože ono je to 
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s ním fakt na dlouho ( ta představa, že jednu fotku dělá půl hodiny a to nijak nepřeháním, 
proto máme třeba i tak málo společných fotek ☺ ). Tak jsme ho nechali ať si fotí a my jsme 
zamířili do hospy na pivko.  

Seděli jsme asi hodinu a pak jsme viděli, jak se k nám konečně blíží Jarda ze smutkem 
ve tváři, s tím, že jeho baterky jsou už úplně vyfluslé a že to nebude mít všechno na focené, 
tak jak by chtěl ☺. Chviličku s námi poseděl, ale pak odešel znovu do ulic s tím, že dá 
baterkám ještě jednu šanci. Bohužel pro něho, baterky toho už měli dost a tak se vrátil asi za 
10 minut, že už to nejde. Tak jsme usoudili, že by jsme se teda mohli vydat spát na naši supr 
loučku. Nevěděli jsme co nás tam zase čeká za překvapení. A jestli tam vůbec budeme mít 
stany….cestou jsme si s toho všeho dělali zase srandu. A doufali jsme, že už cikánské děti 
budou spát, protože jsme na ně neměli nějak náladu, stačila nám jen představa, že je ráno 
potkáme znovu. Tak v noci dědičky už spali a my jsme úspěšně dorazili k naším stanů, které 
tam k naší velké radosti byli bez jakéhokoliv poškození. S velkou radostí jsme ulehli do 
spacáků a chystali se k spánku. Kluci chtěli spát zase pod širákem, protože bylo docela teplo. 
To jsme s Market uvítali, protože Jarda měl spát s námi ve stanu  ( neboť nás třetí stan, který 
měli Kosťa a Klouďa už tady nebyl, vzali si ho sebou do Bulharska ☺ ). Radost nás celkem 
rychle přešla, protože venku bylo hodně komárů a nedalo se tam vydržet. Nejprve emigroval 
do stanu Kurt, pak už začal i Jarda protestovat, tak jsme ho museli pustit k nám do stanu, 
přece ho nenecháme sežrát komáry ☺. Tak jsme se tam tak nějak poskládali a konečně usnuli.  

V průběhu noci ještě Kafec zjistil, že spí pod širákem sám a přesunul se do svého 
stanu.  
 
 
 
2.8.2005 

Tak a máme před sebou další krásné ráno. Tohle ráno bylo naše poslední v Rumunsku, 
ač neradi dneska jsme měli odjet domů. Po super snídani, kterou tvořili jedna instantní 
polévka do hrnečku a sbalení stanů, jsme vyrazili do města. Na jednu stranu jsme byli rádi, že 
opouštíme tuhle divnou louku, ale po pravdě řečeno moc se nám nechtělo, protože jsme 
věděli, že nás čeká zase to hejno cikánských dětí, kteří od nás budou žebrat money. A taky, že 

jo. Jakmile jsme se 
přiblížili k okraji 
města hned se 
k nám zběhla kupa 
dětí. Dneska jich 
bylo snad ještě víc 
než včera – 
dědičky si na nás 
pozvali posilu, 
zburcovali snad 
celé okolí. Měli 
jsme štěstí v tom, 
že děti se báli 
Jardy, takže ten šel 
a děti před ním 
uhýbali a my jsme 
šli zbaběle za ním 
☺. Dorazili jsme 
na vlakáč a 
rozhodli jsme se, 



 - 28 -

že pojedem až večer ( původně jsme chtěli jet hned po ránu, ale zjistili jsme, že by jsme někde 
museli ještě trčet 2 hodinu, a pak jsme si řekli, že ještě jednou projdem Sighisvaru, tentokrát 
za světla ☺ ). Hned z vlakáču jsme zamířili do hospy, protože jsme měli šílený hlad, sice jsme 
měli výbornou instantní polévku, ale co je jedna polévka pro takové horaly jako jsme byli my 
☺. Usadili jsme na zahrádku u toho největšího pajzlu co tam byl. Všichni ti místní výpitci po 
nás tak pokukovali. Asi jsme jim přidali jako socky, když jsme si do hospy donesli vlastní 
jídlo. Které jsme nakoupili před tím v obchodě a tam jsme ho vybalili. V hospodě jsme si dali 
jen kolu, abychom udělali aspoň nějakou tržbu a začali jsme ze snídaní ☺. Po jídle se kluci 
vydali do internetové kavárny (už i v Rumunsku se nachází takové vymoženosti jako internet 
), aby vyhledali nějaké informace o Sigisvaře. Sice jsme zde byli již druhý den, ale nic jsme o 
ní nevěděli. Snad jen to, že je to jediné město Rumunska, které má zapsané mezi památkami 
Unessco. Kluci byli v kavárně asi hodinu a my – Market, Kurt a já jsme na ně čekal v té 
hospě. Byli jsme donuceni dát si ještě jednu kolu ať tam nesedíme jen tak na suchu a 
nejevíme moc velké podezření. Mezitím, co byli chlapi pryč, tak jsme hráli karty  – 
samozřejmě sem zase prohrála skoro každou hru, tak jako vždy ( jediné kdy sem neprohrávala 
bylo když hrál i Kosťa, ale ten už tam bohužel k mé smůle nebyl, takže tohle byla teď moje 
úloha ). Asi po hodině se vrátili, měli nějaké papíry s info o městě a  Drákulovi. Jen tak 
zběžně jsme to proletěli – jednu stránku nám Markéta přeložila a my jsme ji pak oznámkovali. 
Za její dobrý překlad dostala dobře (3). Zbytek překladu jsme si nechali do vlaku, abychom 
tam měli co dělat a taky se trochu pobavili. 

Opustili jsme naši knajpu a vydali se zase do centra města. Cestou jsme vybrali ještě 
nějaké peníze, koupili jsme si výbornou zmrzku – s Market jsme si pak dali ještě jedno kolo. 
Kurt prohodil něco v tom smyslu, že se s toho poserem. Tak jsme mu odpověděli, že zrovna 
od něho to sedí ( byl jeden z těch dvou, co měli na horách sračku, ten další byl Klouďák, který 
to nakonec odsral za nás všechny ) a šli dál. Došli jsme k Drákula baru, kde si Kurt začal 
vybírat pohledy s tím, že musí nějaký poslat domů babičkám, jinak budou nespokojené. Tak 
jsme tak čekali než něco vybere. Jarda nám 
zase někam zmiznul s tím, že se pokusí ještě 
něco vyfotit. Naštěstí jeho baterky už neměli 
sílu dál fungovat, takže byl během deseti 
minut zpět. Nechtělo se nám v podstatě nic 
dělat, a jelikož bylo dost velké vedro, tak jsme 
zvolili variantu pivko. Usedli jsme do Drákula 
baru ( příznivci cestománie mohli tuto hospu 
vidět v tomto pořadu ) a dali si pivko. Seděli 
jsme tam jako jediní, protože to byla nejdražší 
hospa v širokém okolí, což nám teda nepřišlo. 
Pivo za 25 bylo ještě pořád v pohodě. Kurt si 
zde vypsal své pohledy – trvalo mu hodně 
dlouho než vymyslel text. Nakonec skončil u 
standartního textu – pozdrav z Rumunska 
zasílá Honza a ještě připojil, že se má dobře a 
to bylo vše. V Drákula baru jsme strávili asi 2 
hodiny. No prostě nějakou tu dobu jsme 
poseděli, jakmile jsme dostali hlad, tak jsme 
se přesunuli jinam. Na jídlo jsme se odebrali 
do místní pizzerie, protože na pizze se toho 
moc zkazit nedá. Naopak pizzerie nás 
překvapila, jednak slečna ovládala základy 
angličtiny, takže jsme se s ní bez problémů 
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domluvili a samotná pizza byla také výborná, no a záchody zde byli taktéž super. Bohužel 
z pizzerie máme špatný zážitek – jak jsme si tak seděli a v poklidu papkali tu naši pizzu. Tak 
zaslechneme z venku střelbu, tak jsme se všichni otočili a vidíme jen jak utíká nějaký malý 
kluk, za ním starší muž a za nima další típek s pistolí v ruce a pochvičce za nimi utíká ještě 
banda dalších lidí. Jediný koho tato událost doslova zvedla ze židle byl německý turista. Jinak 
všichni, co tam seděli pokračovali dál v jídle a ničeho si nevšímali. Asi je to tady na denním 
pořádku ☺. My jsme se tomu trošku divili, pak jsme se smáli jak můžou být všichni tak klidní 
a nic nedělat. Německý turista to tam strašně řešil, tak svým chováním nás opravdu velmi 
bavil. Nakonec to dopadlo tak, že chlapce chytli, dali pouta a odvedli ho a to vše před našima 
očima. Pak se tam ještě přiřítila jeho matka a začala tam nějak diskutovat s těma poldama, ale 
tomu už jsme nevěnovali pozornost.  

Zase jsme se začali věnovat té naší 
pizze a byli jsme rádi, že sedíme za sklem, 
kdyby náhodou došlo k nějaké další 
přestřelce ☺. Potom co jsme dojedli, jsme 
ihned zaplatili s tím, že tady nějak moc 
bezpečno není a že se raději odebereme na 
nádraží. Do odjezdu vlaku zbývala asi 
hodina. Na nádraží jsme utratili ještě naše 
poslední peníze – samozřejmě jsme 
nakoupili pivka do vlaku, co jiného by jsme 
taky mohli kupovat. Jak jsme tak seděli na 
tom nádru a pozorovali ty lidi, tak nám 
přišlo, že je tam každý na plech. Půlka lidí 
se tam válela po zemi a nemohla ani chodit, 
cikánské děti žebrali – byli jsme rádi, že už 
odjíždíme a navíc stejně už jsme neměli ani 
žádné prachy a ani se nám už nechtělo 
zůstávat někde dýl, přece jen někteří z nás 
už byli 3 týden na cestě a bylo to znát 
únavou ☺ 

 
V deset večer jsme nastoupili do 

vlaku a odjeli směr domů ( akorát byl takový 
menší průser v tom, že na tento směr trasy jsme neměli lístek. Dokud jsme jeli jen do 
Sigisvary, tak to bylo v pohodě, protože jsme jeli obyčejným rumunským vlakem, kde 
našemu mezinárodnímu lístku nikdo nerozuměl a jediné, co je zajímalo bylo jestli máme 
rezervačky ☺ dokud jsme je měli tak bylo všechno o.k. Rezervé jsou totiž rumunskou 
specialitou, pokud je nemáte tak zaplatíte nehorázné prachy na pokutách ( většinou je to 
kolem 10-15 euro, no a když během té cesty prostřídáte třeba 3 vlaky, tak už se to trochu 
prodraží ☺ ). Takže doposud to bylo všechno v pohodě. Když jsme si kupovali místenky 
v Sigisvaře, tak nám slečna oznámila, že jsme se vychýlili z naší trasy a že tam nemáme 
vůbec co dělat. Tak už tímhle nás trochu šokovala a navíc nás ještě překvapila tím, že byla 
první,  která rozuměla našemu lístku. Sice měla plnou pusu řečí s tím, že máme blbou trasu, 
ale nakonec nám ty místenky prodala. S tím, že jí je to jedno a ať si to popřípadě vyříkáme 
s průvodčím ☺ ). Bylo to zase klasické IC, takže luxusní vlak. Tak jsme usedli, otevřeli pivko 
a čekali co bude. Během půl hodiny k nám přišel průvodčí a chtěl vidět lístek a rezervé. Tak 
rezervé jsme měli v pořádku – což teda moc rád nebyl, protože si nic nevydělá. A jakmile 
došlo ke kontrole lístku, tak jsme čekali co budu. K naší smůla, průvodčí byl pán na svém 
místě, takže lístku dokonale rozuměl. A chtěl po nás vysvětlení co tam děláme. Tak Kafouň 
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s Market, začali vysvětlovat, že paní co nám prodávala lístky v Sigisvaře. Řekla, že je to 
jedno kama pojedem. V podstatě jsme teda všechno zvedli na ni ( trochu jsem si upravili 
pravdu ☺ ). Tak průvodčí teda nakonec kýchl, že tam můžeme zůstat. Za což jsme byli 
vděčny. Jen jsme čekali, jestli za tuhle službu bude chtít nějaký poplatek – naštěstí nechtěl 
nic. Je fakt, že už jsme skoro žádné prachy neměli. Tak ani nevím, co by jsme mu dali. Jak 
odešel, tak jsme byli docela rádi, že jsme ho bez problémů ukecali. Fičeli jsme tedy směrem 
na Budapešť, kde jsme měli dorazit v šest ráno a přesednout na vlak do Prahy. Čekala nás 
docela dlouhá noc. Na první část jsme měli připraveny překlady toho co kluci vytiskli na netu: 
Takže jsme si každý vytáhli jeden papír. A začali jsme překládat. Bylo to o životě hraběte 
Vláda Drákuly. Takže to bylo celkem i zajímavé, ale ty překlady kolikrát bylo úplně příšerné. 
Nejprve začal Jarda a popravdě řečeno mu to moc nešlo. Takže jsme si občas museli 
domyslet, co tím vlastně myslel. Pak se dala do překládání Market, což už bylo o něco lepší 
než Jarda.dokonce to dávalo i smysl. Pak došel na řadu Kurt, což bylo taky v pohodě. Pak 
jsme měla přijít na řadu já. A kdo z vás mě zná, tak ví, že moje angelina je na příšerné úrovni. 
Takže zpočátku sem sa snažila něco přeložit, ale pak s pomocí Market a Kurta jsme to dali 
nějak dohromady. No a nakonec překládal Kafouň – ten měl dostatek času se na to, aby se 
dostatečně připravil. Ačkoliv podmínkou bylo, že si to nesmíme číst a překládat pro sebe. 
Měla to být improvizace. Jeho překlad byl sice nejlepší, ale to jen díky tomu, že porušil 
pravidla hry a přečetl si ho před tím ☺. Překlady nám zabrali nějakou tu dobu. A pak jsme 
byli i docela unavení a usnuli jsme. Ve vlaku je to s tím spánkem takové nijaké, sice spíte, ale 
neustále vnímáte okolí. No a jelikož nás bylo v kupé pět, tak tam strašný vzduch, takže jsme 
museli otevřít dveře, abychom tam nepadli smrady ☺ Postupně se začal vlak vyprazdňovat. 
Tak jsme ukořistila jednu kupé navíc, do kterého sem se natáhla a pak mě následoval i Kurt. 
Bylo to pohoda mít jen kupé pro sebe a pěkně se tam roztáhnout. Akorát musím říct, že jak 
jsme stáli asi hoďku na hranicích, tak mě trochu štvalo, že každých deset minut přišel nějaký 
celník, rozsvítil nám a chtěl vidět pasy nebo se nás jen na něco zeptal. Když už jsme opustili 
hranice, tak už se nám spalo dobře, nikdo neotravoval. Akorát mě pro změnu probudila 
příšerná zima, protože teprve teď zapli klimatizaci. Takže sem musela jít k nám do kupé, kde 
sem měla věci. Samozřejmě jak sem tam vlezla, tak sem probudila ty co tam spali. Byli fakt 
rádi. Vzala sem si svetr a mazala zase zpátky, natáhnout se a spát.  
 
 
 
3.8.2005 

Ráno v šest jsme dorazili do Budapeště bez jakéhokoli zpoždění. Jen jsme se přesunuli 
do dalšího vlaku směr Praha. Mysleli jsem si, že už konečně máme ten správný směr trasy. A 
že už bude všechno v pohodě. Jak jsme sedli do vlaku, tak jsme dali snídani. Dojedli jsme 
zbytky jídla, co jsme ještě měli – poslední sušenky, čokolády.. Maďarsko jsme opustili a 
přejeli bez větších problémů. Jejich průvodčí byl v pohodě, tady jsme trasu jízdy ještě 
dodržovali. Problémy nastali až s bratrama slovákama ☺ Pán průvodčí nám tam oznámil, že 
jedeme úplně jinou trasu než máme na lístku. Což nás dost šokovalo, protože jsme si mysleli, 
že přes Slovensko vede jen jedna mezinárodní rychlíková trasy. K naší smůle jsou tam 3 a my 
jsme jeli tou nejdelší. Takže průvodčí to okecal v tom smyslu, že mu je to jedno, že nás klidně 
pustí. Ale až přijde revizor, takže by jsme mohli mít problémy, ale to už by jsme si vyřídili 
s ním. A na závěr svého monologu nám řekl, že podle jeho informací by dneska revizor přijít 
neměl - to bylo v pohodě. A tady tenhle člověk mluvil příšerně rychle, lámanou slovenštinou 
a maďarštinou. Takže sem byla asi jediná v tom kupéčku, co sem pochopila obsah rozhovoru. 
Ostatní na něho hleděli a nechápali ☺. Na jednu stranu sem byla ráda, že to máme z domova 
jen kousek k slovenským hranicím a že jim v celku rozumím ☺. Tak průvodčí odešel a zbytek 
se teprve vzpamatovával z toho co nám sdělil. Takže náš návrat byl poněkud veselí, ani jeden 
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z našich vlaků, kterýma jsme jeli nebyl ten správný, ale co už? Pomalu jsme se blížili 
k českým hranicím. Tak jsem se začala pomalu ze všema ostatníma loučit a ještě sem od nich 
vysockovala prachy na cestu dóm, protože všechny své české peníze sem utratila v hospodě u 
Mašinky, kde jsem platila za ostatní jídlo. No a k mé smůle sem si doma ještě zapomněla 
Junior pas, takže mě ta cesta z Břeclavi do Zlína vyšla pěkně draho. Vysockovala sem od nich 
asi 150 v drobných. Jen sem se modlila, aby mi to stačilo, protože jinak bych se musela vydat 
na stopa směr Zlín. Sice už jsem v Břeclavi několikrát byla, ale stopovat se mi fakt nechtělo. 
Vystoupila sem z vlaku a šla zjistit, kdy že mi to jede a kolik to vlastně stojí. Stálo to asi jen 
120, takže sem měla prachy ještě na autobus ze Zlína k nám. Hoďku sem si počkala 
v Břeclavi na nádraží. No a ve čtyři už jsem byla doma. Mámi si náramně oddechla, že už su 
konečně doma a hlavně, že se to tentokrát obešlo bez jakéhokoli zranění. Protože při mé 
smůle, když vždycky někam jedu tak se mi něco stane ( viz. Loňský příklad – kdy sem si 
roztrhla u moře nohu ) 
 
Zbytek výpravy čekala ještě 4 hodinová cesta do Prahy. Kdy je čekalo zajímavé vysvětlování 
průvodčímu, proč máme lístek pro sedm lidí a jedou jen 4, respektive 3, protože Jarda má 
vlaky za dačo ☺. A hlavně seděli v IC, na který je příplatek, který jsme neměli zaplacený, 
takže cálovali ještě další prachy na IC, což je zase česká specialita ☺ 
 
Tak a tím končí mé putování po Rumunsku ☺  
 
 
 
Summary: 
 
Celá výprava – Vizovice – Varna - Bucegi  trvala 21dní.  
3 dny na rokovém festivale Master sof Rock (koncert Nightwish, Rhapsody, Manowar!),  
7 dní u Bulharského moře (Obzor, Nesebar, Varna),  
5 dní v horách Munti Bucegi,  
noc den v Sigishoaře  
a 5 dní ve vlacích, příp. nádražích a OMW čerpacích stanicích.  
 
Celkem nás po Balkáně putovalo 14 vzájemně propojených lidí, i když program byl pro 
každou dvojici nebo i jednotlivce individuální. 
 
Měsíční lístek na vyšel na tuto trasu 2600Kč na osobu při skupinové slevě 5ti lidí + místenky 
na vlak přes Rumunsko (na osobu: 1 Euro při koupi v Rumunsku, 3 EUR při koupi 
v zahraničí, za 8 EUR by to vyšlo při koupi ve vlaku.) Ubytování v BG: 6 EUR/os./noc 
v RUM pod stanem všude zdarma. Čím byly ceny za jídlo a pití levnější, tím více se utratilo, 
na jídlo jsme chodili téměř každý den. Rozpočet celé skupiny neodhadnu, asi je různý pro 
každého zvlášť – mne za tu dobu zmizelo z účtu všech 12 tisíc, co jsem tam měl. Z celých 21 
dní pršelo jen jednu noc v Bulharsku, dvě krátké přeháňky odpoledne v horách a jednu noc, 
když jsme byli ve vlaku. Nutno ale dodat, že asi týden před námi navštívily Rumunsko 
katastrofální záplavy. Angličtinu ovládají v Rumunsku již i cikánské děti – první slovo které 
se učí je money. V přímořské části Bulharska angličtinu neovládá téměř nikdo, ale zase jsou 
zcela běžné nápisy i v češtině (např. v jídelních lístcích) a gestikulované češtině všichni 
rozumí. 
 

Mé oblíbené číslo je 31, tedy vzhledem k numeorologii je mou téměř povinností, na další 
stránku se již nerozepisovat. Děkujeme všem za pozornost.Snad jste se chvilku pobavili. 


