GeocashingRally 2016

Plánovaný odjezd na geocashing rally 2016 se malinko pozdil. Opozdil se o dvě hodiny, kvůli nakládání zahrádky, co
vezeme do Olomouce a tankování pohonných hmot. Ne že by tankování dlouho trvalo, ale komplikace v Praze spojené
s uzavírkami způsobily, že jsme z Prahy vyrazili o dvě hodiny později, oproti plánu. Plán byl ve dvanáct 3.6. 2016. To
jsem naplánoval já, protože se mi to zdálo vzhledem k rychlosti defíka adekvátní na cestu do Frýdku Místku po
Hradecké.
První část, vlastně celý den do Místku, řídil Woblouk a na mě zbyla navigátorská část, která byla jednoduchá
po Čechách a navigace mě skvěle zastupovala. Chlastal pivo. Krom kolon a nemožnost předjet kohokoliv, pro fatální
nezrychlení, se nic v podstatě nestalo, až do Olomouce. Tam jsme vykládali zahrádku na defa, kterou jsem já, Messi,
sháněl na Diskošku, než jsem jí prodal a Woblkouk mi to zatajil. Cukal se, že na ní by stejně nepasovala, ale měla
posuvny úchyty, takže se to už stejně nedovíme.
V Olomouci vjedeme do totálního centra-centra, abychom se dozvěděli z telefonu, že je to o ulici vedle. Do té
se nesmí vjet, takže se musíme vrátit na hlavní s tramvajemi, projet jednosměrkou a rovnou do dvora k novému majiteli
zahrádky na defa. Dvůr byl famózní. Stála na něm def 130tka a DISKO II ve velmi hezké úpravě. Ve vchodě do domu
byla udělá dílna a podle věcí všude kolem, bych tipoval, že tady je rozebraný jedno, až dvě auta. Majitel nám vysvětlil,
co plánuje s defem, jak je mu Disko malá a jestli nechceme, že tady kousek ve školce je akcička s pivem, klobáskama a
hudbou a že jestli nezajdem. Takže jsme šli. Krásné centrum s hradbami, o kterém jsme dostali informace i o městě,
parku a celému tomu kraválu, kam jsme se blížili. Byl to barák, školka, obehnaná plotem a totálně vyplněná lidmi a
hlavně všude povykujícími dětmi, živou hudbou, vůní grilu a plastových kelímků. Oba jsme napřed využili pisoáru ve
výšce kolen a šlo se pro pivo. Kecali jsme o autech, úpravách a věcí okolo 4x4. Nakonec majitel zahrádky nechal
pozdravovat Erika, co jede s námi závod v konkurenční posádce. Doprovodil nás k autu a nasměroval k cíli, což byla
Lhotka kousek od Frýdku Místku. Podle navigace jsme dojeli až k objížďce, 8 km před cílem. Což jsme oba uvítali,
protože objížďka je pozvánka na offroad, když jedete tam, kde je to uzavřené. Takže nedbaje informací o slepé ulici,
jedeme dál. Asfaltka končí tam, kde by byl most, když by tu nebyla uzavírka. Rychlý pohled do mapy a vybíráme cestu
kolmo vlevo, mírně do kopce po prašné cestě. Po pár metrech je jasné, že potřebujeme o 5 metrů doprava, ale dělí
nás potok, a 3 metry výškově. Cesta se hodně krát větví až zastavíme a děláme konzultaci s foto mapami. Dojíždí nás
nazbrojený patrol a s prachem zastavil vedle nás. „hele, kluci, taky jedete na tu soutěž?“
„Jasný“ a chlápek v patrolu dostal přezdívku ŠERIF. Chlap okolo šedesáti, dlouhé bílé fousy, břicho jak kdyby rok nesral
a bylo na něm vidět, že z auta vyleze jen, když je to opravdu nutné. Jedeme ještě kousek úzkými cestičkami a po pár
set metrech nás místní fanda offroadu otáčí, že námi vybraná cesta je neprůjezdná a že jako opravdu. OK, jedeme jako
všechny břichoplazi 15 km objížďkou.

Start závodu se nedal přehlédnout, vlajky, auta metr nadzemí a houfy motorek. Poznávám kolegu
z předchozího ročníku, co jel Uralem, jak na nás mává, že vjezd je o dvacet metrů dál.
Najdeme si defem místo trochu rovně, takže vůbec, aby tam šlo spát. Lehce zpacifikujeme vnitřek a jdeme si
pro pivo a maso, které je na startu pro závodníky připravené přehršel. Klobásky, tlačenka, prasátko a pak už jen
klábosení o autech co jedou, jely, co kde jely a to samé o morkách.
Ráno natěšený na start, jsme vstali
zbytečně brzo. Start byl odložen oproti plánu o
hodinu a půl – na půl jednou. Čekalo se na jednu
posádku, co už před dvěma hodinami hlásila, že je
v Olomóci a že do půl dvanácté tam bude. Ani v půl
jedné tam nebyli. Takže jsme absolvovali briefing o
závodu, co dělat, co nedělat, jaká je trasa a etapy,
kdy volat organizátorovi a hlavně, kdy mu nevolat,
což bylo vlastně ve všech případech. Jak řekl sám
organizátor David, když zapadnete, je to váš
problém, když se nabouráte, je to váš problém,
když bude mít hlad, je to váš problém, když se vám
bude chtít čůrat, je to váš problém … a tak dále.
Start byl hromadný, to znamená, devatenáct aut a dvacet pět motorek naráz. Zmínil bych ještě, že oproti
minulu, kdy bylo třeba jen fotit obrázky v krajině na daných souřadnicích, letos byly zakomponovány „kešky“ za
prémiové body a ty získal jen ten nejrychlejší. Ostatní měli smůlu. Dneska bylo 29 kešek a 9 prémiovek.
Shrnutím našich rychlostních možností jsme usoudili, že nemá smysl útočit na první „prémiovku“ a ani na
druhou. Že tam bude prostě narváno a tak jsme je proignorovali a po první keši, jsme jeli rovnou na čtvrtou. Máme
dvě navigace, jednu na silnici a jednu na jemné doladění v terénu s fotomapou. Lovíme si v klidu a dumáme nad
strategii, jestli motorky to napálí a odloví všechny prémiové keše, anebo někdo jiný pojede po prémiovkách a ty ostatní
vynechá v domnění, že kalkulace bodů za prémiovky pokryje ztrátu z těch neprémiovek.
Celý den jsme se pohybovali na Slovensku
a kousek v Polsku za Tatrami. Na slovenské části
jsme si zkrátili cestu přes obrovský kopec, posetý
travnatými cestičkami, které byly jen na fotkách
z googlu. Což bylo přesně pro nás jako
připravené, protože všichni ostatní to objížděli
několika kilometrovou objížďkou. Užívali jsme si
to až do chvíle, kdy cesta končila na zahrádce u
babky, která lomila rukama, v jakém šíleném
náklonu se to k ní blížíme. Bylo to trochu
dramatické i z auta, ale překvapení se nekonalo.
Popovídali jsme si s ní, ukázala nám cestu dál a
my frčeli dolů z kopce zpět na hlavní. Další všední
cestu přerušil až průvod lidí po silnici, co si broukali furt dokolečka nějakou písničku, až to přehlušilo i naše rádio. Měli
na to megafon. Patnáct minut jsme čekali za dokolečka hraní stejné melodie, než se uráčili vypadnou z tratě závodu.
Už už jsem lovil náhradní trasu vsí a travičkou, když se fronta aut rozjela a mi dumali, co se to tady děje. Mapa nám
ukazoval všechny ulice Jan Pavel II, ale to nemuselo nic znamenat. Diskuze probíhala a nakonec nikdo nevymyslel nic,
s čím by ten druhý souhlasil a tak to zbude na google doma.
Nedalo nám to, a zkusili jsme vynechat dvě kešky s tím, že pojedeme rovnou na prémiovku a třeba si jí ulovíme
jako první. Bylo pět odpoledne. Ke keši jsme dojeli okolo sedmý a rozhodně jsme tam nebyli první, a ani poslední. Našli
jsme pěkný hovno. Nápověda zněla „kouká mě jen kousek ven“ a souřadnice byly přesně pod mostem s potokem.
Dorazilo nazvedaný IVECO ze kterého vyskákali čtyři lidi a už se hrnuli na lovení prémiovky. IVECO je famózní auto.
Dlouhý je jako tranzit, ale vysoký jako dva na sobě. Nástupní hrana je v úrovni pasu, má to uzávěry snad i na volant a
kola jak Tatra dakar. V autě se vyspí čtyřčlenná rodina, co v něm jela. Bufík, voda, teplé jídlo je samozřejmostí. Ale
stejně měli smůlu, další den nám organizátor řekl, že keška byla pod samolepkou na informační tabuli na druhé straně
silnice.
Od keše vyrážíme hledat spaní, a po cestě ještě lovíme keš v místě, o kterém si myslíme, že se tam bude dobře
spát. Hrneme si to do kopce polňačkou na redukci a defík hopsá po nerovnostech. Cesta je úzká a po každé straně
dráty od ohradníku. Potkáváme dva motorkáře, kteří nám dávají radu při lovení kešky „bacha na koule“.

Nás v autě to trochu překvapilo, protože my máme pohodlné sedačky a vychlazené pivo. Po kilometru se ukázalo, že
ke kešce je třeba překročit ohradník napájený VVN, nebo co. Bzučelo to, večerníček o včelích medvídcích.
Oba jsme prošli bez úhony.
Už se stmívalo a tady dóóst fičelo, tak padlo rozhodnutí, že jedem na další keš, která měla být v podhradí, a tam to
vypadalo na lepší spaní. No, netrvalo to dlouho a vlastnosti defíka opět zapracovaly, a přestaly svítit světla. To jsme
byli uprostřed pole. Naštěstí woblouka osvítil duch štěstěny a před odjezdem namontoval přídavná světla. Jejich svit
vytvářel osvícený metr čtvereční, zhruba deset metrů před autem, mírně vpravo. Lepší než minule, když svítily jen
potkávačky a jeli jsme po dálnici. Předtím to zase bylo na Švýcarské hranici v alpách okolo jedné v noci. S defem je
sranda. S tímto svitem jsme dojeli pro poslední keš v podhradí, a hned vedle našli trochu rovný kousek na spaní. Bylo
už po desáté večer, takže zbyl jen prostor na pivo, „večerníček“ a spát.
V noci bušil do okna pytel s odpadky, který tam byl proto, že by ho prý v noci ukradla liška. Po hodině mlácení
do okna sem ho šel sundat.
Ráno jsme si přivstali s tím, že pojedeme na prémiovku a vemem to trochu zkratkou a odzadu. Bylo to sice dál,
ale zato horší cestou. Cesta byla přes hřeben, až končila
závorou u Horské služby. Woblouk se šel optat, jak je to
tady s tou cestou, a hodný pán Horská služba nám závoru
odemkl i tu na druhém konci a ještě poradil cestu dál.
Trochu nás zdržel vyptáváním a vyprávěním, ale jinak moc
milé zpestření. Cestou jsme debatovali a kalkulovali, jak
jsme na tom bodově a kolik nám ta prémiovka hodí bodíků,
až si jí ulovíme. Místo uložení prémiovky bylo u křížku u
cesty a už z dálky bylo zjevné, že se tráva okolo nezdupala
sama. Za další minutu jsme měli potvrzené, že už tu někdo
byl. No OK, někdo si asi přivstal dřív než my. Jeli jsme
odlovit zbytek kešek do Údolí smrti, kde proběhla obří
tanková ofenziva za druhé sv. války, což bylo
připomenuto dvoj tankovým pomníkem a tanky
rozsetými všude po stráních. Muselo to tady být dost
horký, když se tanky tlačily průsmykem.
Cíl dnešní etapy byl v podhradí, kousek od
Humenného.
S velkým
časovým
předstihem
odevzdáváme závodní kartu a dovídáme se, že dvě
posádky jeli první den až do čtyř do rána a sjezdily úplně
všechny keše. My bláhoví si přivstaneme v sedm ráno, že
tam jako budeme první, ale to byla prémiová keška už
dobrých 5 hodin odlovená. Navíc, jsme si nevšimnuli
hned druhého check pointu, kde se mělo udělat selfíčko s orlojem, což jsme mylně považovali za prémiovou kešku a
vyflákli se na to. Tudíž máme ztrátu 30 bodů a řadí nás to na předposlední místo v závodu.
Dneska bylo informací už dost, tak jedem hledat místo na spaní někam na louku. Bloumáme krajem a
nacházíme super posečenou louku, tak si na ní vydupeme autem do poměrně solidního kopce. Furt se nám místo nějak
nezdá a přejíždíme z jedné louky na druhou, až se definitivně usadíme pod lesem na samém vrcholu louky. Je odtud
fantastický výhled, i na bouřku co je dva kopce od nás a žene se to naším směrem.
Oba jsme šli spát, než se to přežene.
Bouřka se nám vyhnula, takže byl čas na večeři.
Woblouk se rozhodl dělat špagety carbonara na ohni
v hrnci. V půlce vařeni jsme zjistili, že se v autě někam
vsákla sůl a pepř. Tohle auto umí dokonale, když něco
potřebujeme, tak to auto schová a ukáže to zase ve
chvíli, když už to není potřeba. Třeba citróny na řízky,
nůž na brambory, cukr, stilus od navigace, atd …
I bez soli a pepře to bylo super jídlo, takže přežraný
uleháme k „večerníčku“ a pak usínáme spánkem
spravedlivým.

Ranní probuzení bylo s fantastickým výhledem do krajiny pod úplně modrou oblohou. Posnídáme muffiny
s čajem a jedeme na start v místě včerejšího cíle. Ještě před startem si vyšlápneme na hrad a pročteme si i jeho historii.
Byla to vojenská pevnost a zbořená byla pro nevyužití.
Na startu se dovídáme, že dnešní cíl je v Rumunsku cca 300-350 km daleko.
Opět volíme strategii, že sereme na první dvě premiové kešky hned na startu a jedem rovnou na třetí. Tímto krokem
jsme se dostali do vedení a na pátý checkpoint přijíždíme chvíli po motorkáři, co našel prémiovku jen dvě minuty před
námi. Svitla nám v očích naděje, že tím pádem jsme první a bude šance na odlov prémiovky na bodě sedm. Trochu to
natáhneme až def začíná ohýbat fyzikální zákony.
Na sedmičku přijíždíme opravdu jako první.
Stačí se jen vyškrábat na zříceninu hradu a najít
prémiovku. Trochu nás překvapí zdupaná tráva
v místě, kde by měla být keš. Ale hledáme dál. Za
deset minut dorazí další čtyři posádky a začíná tu
být docela plno ohnutých zad. Dorazí i David
organizátor a baví se tím, jak hledáme. Nedá mu to
a ptá se, proč hledáme zrovna tady. Všichni mu
odpovídají, že tam jsou souřadnice a on po chvíli
koukání do telefonu prohodí, že keš je jinde. Asi o
dvacet metrů vpravo. Bohužel jí najde Blazius, takže
ho nemáme rádi.
Sedáme do defa a po pár kilometrech
přejíždíme do maďarska. Odlov keší běží jak po másle a čistě jen pro formu se stavíme pro prémiovku u jezera, ale oba
tušíme, že bude dávno vybraná.
Nápověda zní „to jsem z toho …“ ale my si jí vyložíme „to sem v ...“ a jdeme hledat do kadibudky. Ani jednomu
z nás se tam nechce, až si všimnu dopravní značky s jelenem. A bylo jasno. Byla zavěšená na drátku seshora ve sloupku
značky. Bohužel tam zbylo jen víčko. Zkusmo vezmu za sloupek značky, ale ani se nehne, tudíž se nedovíme, jestli a
kdo jí odlovil.
Na hranicích s Rumunskem projdeme uprchlickou kontrolou a zkasírují nás o daň za použití silnice. Kousek za
hranicí potkáme v protisměru nadzdvihanou tojku s libereckou spz.
Je to kolega závodník. Já a woblouk na sebe koukneme a je jasné, že
jsme rozhodně nejeli první. Večer u ohně se pak dozvíme, že
liberečák jel ze startu rovnou na konec etapy pro prémiovky 300 km,
pak zase zpátky na start si odlovit zbytek kešek a pak pojede celou
noc zase do cíle. Cíl je následující den v půl deváté ráno. Tak jestli to
někdo bere takhle vážně, tak jsme hudlaři a na prémiové kešky se
můžeme vysrat úplně. Ale zpět k závodu. Jedeme okolo prémiovky,
u níž je jasné, že tam už není, ale stejně zastavíme a zkusíme si ji najít.
Souřadnice ukazují ke stromu co má totálně oloupanou kůru a je to zdupaný jak od zájezdu japonců. Kousek opodál
stojí malinkatá důlní mašinka. Hledáme kešku úplně všude, mašinu prolezeme, najdeme i ofiko kešku do které se oba
zapíšeme, ale naší prémiovku prostě ne a ne najít. Po půl hodině to vzdáme a jedeme dál. S touhle úspěšností stejně
nemůžeme pomýšlet na vítezství.
Cíl etapy je sice zítra, ale už dnes jsme se ubytovali na louce v místě zítřejšího cíle. Vysprchujeme se krásně
teplou vodou a já uvařím skvělé brambory na mikro-rozkládacím grilu. Pak do nich nasypeme jen maso a oba se totálně
přejíme. Jdeme si sednout k ohni a posloucháme, jak si ostatní posádky užily dnešní den. Jak se ARO honilo s HILUXem
150 po okreskách, až jim musel David na motorce uhnout a odbočil na vedlejší. Oni se furt honí, jedou strašnou kudlu,
aby za deset minut dojeli stejného motorkáře, jak si jede to svoje kylínko po okreskách. Že loupač kůry u mašinky je
Hellboy, co za den najel tisíc kilometrů. Slovensko – Rumunsko – Slovensko- Rumunsko. Že jedna posádka nelenila a
vyrvala značku s jelenem i betonem, který ji držel, beton omlátili a vyklepali z ní kešku. Byla odlovená. Značku prý zase
vrátili. Nás zase překvapilo, že na rovince, kterou křižuje šikmo železniční trať, co je skovaná za aleji stromů, je esíčko
a vněm je na trati stopka kvůli přejezdu. Před tím není jediná značka, nic. My valíme kilem a zastavit dvě a půl tuny na
deseti metrech prostě nejde. Vlak nejel, ale jen o sto metrů, jinak by jel.
Následující den je totálně modrá obloha. Po nezbytné hygieně proběhne předstartovní breafing s varováním,
že už jsme v Rumunsku, tudíž začne offroad a brody. Na ty se těším. Start je opět hromadný, ale my nikam nespěcháme,
my už víme, že jedeme za účast. Navíc jsem si včera večer přečetl, že jsme poslední, protože předchozí poslední
odstoupil. Bylo to v podstatě doprovodné vozidlo pro dvě motorky. Jedna udělala spojku a druhá se vrátila z rodinných
důvodů. Takže od teď je chvost náš.

Hned po kilometru od bivaku je spadlý most, čehož si všimnu na poslední chvíli a defovi se zastaví všechna čtyři
kola a doklouže do zastavena před propast. Neoznačenou ani hovnem. Musíme před sebe kvůli tomu pustit pár
posádek, než můžeme couvnout k brodu, co je vedle chybějícího mostu. Jeden motorkář do toho vlítnul. Prej si to
všimnul pozdě, tak jen přidal, aby doletěl alespoň na panely uprostřed, rozsekal se, postavil, ti co to viděli mu pomohli
postavit motorku na kola, opravit a jelo se dál.
Začátek cesty byl prašnou cestou, skrz vesničky. Je super, jak my tady jedeme nadzvedanými auty 4x4 a
místňáci tady jezdí dáčiema a nepřijde jim to jako nějaká supr zábava. Odlov kešek u cesty je rutina. Jen zastavit, vyfotit
a jede se dál.
Dneska už ale jedeme do hor, takže přemýšlíme, jestli nabrat naftu nebo ještě není třeba. Máme tak zhruba
čtvrtku, a když za chvíli projíždíme okolo poměrně velké benzínky, tak navrhuji, že nabereme. Woblouk koukne na ceny
zaváhá a pak prohlásí, „hele, sou tam fronty, jeď dál“ protože my přeci jedeme závod!
Projedeme městem, a cesta se začíná zvedat do hor a stále se klikatí. Stoupáme asi 30 km neustále se klikatící
silnicí lesem a míjíme poměrně hezké baráky, místy vypadající jako roubenky. Když se cesta narovná, tak máme po
pravé straně výhled na solidní jezero a před námi práce na silnici se semaforem. Musíme zastavit a po delší chvíli
pojímám podezření, že tady je červená dopoledne a zelená odpoledne. Rozhoduji se, že jestli nepadne zelená, tak ve
čtvrt jedeme. Má štěstí, zelená padla dřív, takže frčíme docela dlouhou uzavírkou, za kterou nás navigace vede hned
doprava mezi domky.
Odbočka je na kamenitou cestu, trochu do kopce, mezi ploty zahrad a po pravé straně cesty zurčí potůček.
Zatím je to v pohodě, auto to bere i na jedničku bez uzávěrky. Po sto metrech to teprve začíná být vražda. Potok se
přesměroval na cestu, ta se dost nakolmila a na levé kolo je nachystaná vymletá strouha od potůčku. Woblouk prohlásí
„aha, no tak proč ne“ hodí na mě úsměv a uzávěra, redukce a jedeme na kašpara. Dalších sto metrů je to buď jednička,
nebo na chvíli dvojka, ale stále ležíme v sedačkách, jak je to kolmý. Po dvě stě metrech, nás navigace žene odbočkou
doprava, do nesmyslnýho vracáku se stoupavostí zatáčky v ohybu stepních koz. Cesta vypadá suchá, ale vymletý koryta
přes zatáčku a strmost odbočky vylučuje odbočení a navíc před námi už někdo jel rovně – tou vraždou, vymletou od
vody. Ale tady se ještě přidalo metr a půl zaříznutí cesty do terénu na levé straně, kde tekla voda a vpravo jen o půl
metru méně. A cesta ještě trochu přidala na stoupavosti. Zastavujeme a dumáme, jestli jet podle navigace, nebo rovně,
jak někdo před námi. Zatáčka vypadá opravdu nesjízdně, když je ve svahu a takhle prudká, je to fakt o převrácení auta.
Jedem tedy rovně s tím, že u odbočky navigace hlásila 4,3 km na checkpoint. Takže to rozjedu na dvojku s redukcemi
a uzávěrami a defík hopsá po šutrech jak žába. Neufoukli jsme si gumy, takže 3 atmosféry jsou znát. Nic méně def
statečně šplhá korytem od potoka a úroveň kořínků trávy je u řidičovy hlavy, místy u střechy defa. Stále kalkulujeme
s tou naftou, jestli to tady v horách bude takhle pořád, tak se může stát, že půjdeme pro naftu hodně daleko a hodně
dlouho. A s dvoulitrovou petkou. Po dalších sto až dvě stě metrech zastavujeme před šutrem a děláme definitivní
rozhodnutí, že pro naftu to otáčíme a musíme ji někde sehnat. No otáčíme, zařadím zpátečku a nechám na volnoběh
auto se sunout dolu strouhou. Náklon doleva je tak velký, že mi to třikrát sklopí zrcátko a já nemám podle čeho jet.
Vzadu v autě je hromada věcí přes celé zadní okno a vpravo ve dveřích má hlavu Woblouk a hlásí šutry napravo. Šlapání
na brzdu se vždycky neobejde o sunutí zastavených všech kol o pár metrů směrem dolu. Narovnat zrcátko a pokračovat
dál. Naštěstí za námi nikdo nejel. Jen na odbočce potkáváme Disko II, co mají stejné dilema, jestli odbočit doprava do
nesmyslné zatáčky. Popisujeme jim stav a ptáme se, jestli nemají naftu, nakonec otáčíme auto a jedeme dolu. Po cestě
potkáme další auto a motorku se sajdou, a varujeme
před nesmyslností téhle cesty. Sajda by to tutově
neprojela. Sjedeme dolu na silnici a jdem se zeptat
chlápků co opravují asfalt, jestli by nám neprodali
naftu, a nebo kde je benzínka. Naftu nám nedají a
nejbližší benzínka je ta, co tam byla fronta a my u ní
nezastavili. To je zhruba 50 km zatáčkami. Tak jedem
dál ve směru, který nabízí alternativu na příjezd ke
kešce, co byla pod nesmyslným kopcem.
Zastavujeme u chlapů, co se poflakují na terase
domu, a ptáme se na naftu. Nemají, ale 25 km tímhle
směrem jí seženeme. To je blíž než 50, tak jedem.
Cesta se ukázala jako jedna obrovská serpentina, různě široká s různým sklonem. 25 Km nám trvalo hodinu, během
které jsme sestoupali do dalšího údolí. Tam brali jen hotovost, tak jsme natankovali pouze 40 litrů a jedeme zase
hodinu do kopce. Trochu nás tlačil čas, abychom stihli ostatní kešky, tak to trochu ženu. Spočítali jsme si, že v místě,
kde jsme se ptali chlápky na terase na naftu, musíme být v pět, jinak nestihneme cíl. Na odbočce z asfaltu na kamenitou
šotolinu konečně ufoukneme kola na 1,5 atmosféry a cestování je rázem pohodlnější. I po šotolině defa ženu trochu
svižněji, až kamení v zatáčkách lítá. Cesta se dost klikatí do kopce a okolí střídá les a loučky. Sem tam se na cestě

vyskytnou krávy – ty zvířata. Vydupeme šotolinou až na vrchol, odkud je nádherný výhled na jezero pod námi a vede
k němu zbytek asfaltové silnice. Je to horší než šotolina s kamením.
Dole u vody fotíme jednu kešku a potkáváme další posádky, jak relaxují. No jo, my máme dvě hodiny skluz,
takže se jen rychle otočíme a vrčíme dál, podle vody cestou zasekanou ve svahu a lese. Musela se tady finančně vyřádit
unie, protože kilometr je nový asfalt. Ten přešel postupně v šotolinu, pak v šotolinu s kamením, až nakonec jedem jen
vyjetýma kolejema lesem, zato stále po vrstevnici.
Po několika kilometrech cestou na dvojku, vidíme v zatáčce tři motorkáře u mašin, jak koukají do mapy a zastavují nás.
Prej je tady keška 400 metrů po téhle cestě nahoru, jel na ní už jeden motorkář a auto a oni že jsou dneska už docela
hotoví, tak jestli bychom je tam nevzali. Jsou totálně od bahna, takže si jeden lehne na zahrádku defíka a jak křikne že
dobrý, řadím redukci s uzávěrou, dvoják a frčíme do kolejí lesní cesty, co poměrně dost stoupá vzhůru. Už po padesáti
metrech je jasné, že jsme první auto po hodně dlouhé době, co tudy jede. Za půl kiláku vidíme motorkáře, co stojí
vedle mašiny a zhluboka oddechuje, prej má dost a že se na to může vysrat. Až se vydejchal, tak to otočil a jel dolů.
Podle navigace nejedeme úplně správně, a keška je vzdušnou čarou 300 metrů – lesem. Jedem ještě pár desítek metrů,
do zatáčky, která je totálně vymletá od vody, podmáčená a ještě je to vracák do kopce. Je tady dost velká šance, že tu
uvízneme. Auto otočit nejde, i když se o to pokoušíme asi 10x, jen lítá bahno, takže couváme do místa, kde byl
vyflusanej motorkář a tam to jde natřikrát otočit. Cestou dolu je vidět, jak si náš diferák podával ruku s terénem cestou
nahoru. Tudy opravdu nikdo nejel a navíc nám organizátor ráno říkal, že šikovnej řidič by to mohl projet i s předokolkou,
což absolutně vylučuje tuhle cestu. Vysadíme motorkáře ze střechy a jedeme dále po vrstevnici. Ani ne za kilák je
odbočka doprava, která dává větší smysl, a
my na ní odbočujeme. Dojedeme dvě
motorky, co se válí ve vyjetých kolejích, tak
jim de woblouk pomoct to postavit na kola.
Jsou to báva s třema kuframa, mašina váží
přes 330 kilo bez závodníka. Cesta je lehce
mokrá, takový ty promáčený 4 cm a pak
sucho, takže to obalí gumy hlínou a pak to
klouže, což nás zase tak moc nesere,
protože tohle není zase tak prudký. Ke keši
to je 400 metrů po téhle cestě, takže ji
nakonec odlovíme a dorazí i všechny
motorky. Ty jsou úplně fyzicky vyřízený a
gratulují si navzájem, že se sem vyškrábali.
Fotíme se a my spěcháme dál, protože se blíží čtvrtá a nás dost tlačí čas.
Zpátky je to úplně stejnou cestou, jako sem. Podél vody, nahoru po zbytkovém asfaltu a dolu po kamenité
šotolině. Mineme v protisměru dvě posádky v autech a vyprávějí nám zážitky o ranní cestě, kde jsme to otáčeli kvůli
naftě. Prej to byl neuvěřitelný nesmysl to vyjet, ale i tak to někdo dal. Někdo dokonce odbočil doprava, kde jsme to
ani nezkoušeli, že by se def převrátil.
Před cílem musíme ještě jednou do hor z asfaltu, po kterém jsme už dneska jednou jeli pro naftu. Zase hodinu
zatáček s různě širokým asfaltem. Už je to dost úmorné, ale stejně stavíme v zatáčce, kde jsme už dvakrát nenašli
kešku, co se měla vyfotit. Ani tentokrát nenacházíme, ač oběhnu úplně všechno v dosahu 50-ti metrů od souřadnic. Je
to v lese, v kopci u vymletého koryta od vody, takže prohlásíme, že kešku vzala voda a sereme na ní.
Další odbočka do hor už byla lépe připravená a po hezké šotolině vystoupáme až na travnaté pláně, kde lovíme
fotokešku v betonovém torzu baráku a cestou dolů jednu
prémiovku v zarostlém Aru u cesty. Samozřejmě, že jí už
někdo odlovil. V cíli je Restaurace a my máme ještě 40
minut čas na cílové časové okno, tak využijeme možnost
si objednat jídlo. Za chvíli přijíždí IVECO a hned z dálky je
vidět, že má urvanou světelnou rampu na střeše. Řidič
vystoupí a je do pasu mokrej. A taky zahrádka, co vypadá
jak terasa před domem, je tak trochu úplně urvaná ve
svárech. Prej se to prostě urvalo, takže zahrádku večer
odmontuje a zahodí. Stejně dopadl kryt olejového filtru
na jedné z motorek.
Dle informací od ostatních posádek, co už tady jsou, čekali na jídlo pouze dvě hodiny. My měli kliku, jen hodinu.
Vůbec tady nebyli připravený na hosty a absolutně ne v takovém množství. Po jídle jsme si dali hnusný kafe a woblouk
si objednal palačinky. Na to že jsme tu byli od půl sedmý, tak je do devíti nedostal, a to už je docela dost tak jsme to

vzdali a jeli se někam ubytovat, než padne totální tma. Palačinky jsme na odchodu věnovali Robíkovi, který je dostal
v půl jedenácté, to jsme už dávno seděli vysprchovaný u ohně, s vychlazeným pivem v ruce.
Následující den je dvoj-etapa. To znamená, že cíl je až za
dva dny v devět večer. Než se dostaneme na start, tak musíme z
místa nocování přebrodit řeku. Což je vítané zpestření dne,
obzvlášť když jedna posádka uvízne ve vodě.
Proběhne ranní briefing s varováním, že i tady jsou
rychlostní limity v obci – což bylo mířeno na některé posádky ( na
nás ne ), a že než vjedeme do brodu, tak tam napřed poslat
navigátora a pokud se utopí, tak tam nejezdit. Motorkáři mají
počkat na jiného motorkáře, co vjede do vody a pokud nevyjede,
tak tam nejezdit. Brody – to je moje. Dneska řídí wobl, takže si
nachystáme auto čumákem ve směru, kam tutově pojedeme. Vyzvedneme si startovací kartu, otočíme auto a frčíme
na první kešky. Prémiovky už vynecháváme úplně, leda, že byla nějaká po cestě, ale rozhodně pro ní nepojedeme
nikam daleko. Dneska to bude zase o horách, prvních 30 km je asfalt, ale to se záhy změnilo na kamenitou šotolinu, co
se vine vesničkami, až se práší od gum. Cesta se časem změní jen na vyjeté koleje v trávě, která místy přechází na louku
a chvíli les. Fotíme keš v lese a mezitím nás dojely další posádky včetně, policejní dačie, která nás všechny v rozmáčené
trávě předjela a začala se opodál otáčet. My jí nedáme šanci využít kinetické energie pro otočení v dost blbém terénu
pro předokolku a musí kvůli nám zastavit, než
projede kolona nazvedaných aut. Budou to mít
kluci trochu blbý. Travnatá cesta se prudce stočí
doleva do kopce a v lehce nakloněném terénu
stoupá travnatou podmáčenou loučkou vzhůru.
Celá loučka nemá ani 100 metrů, ale i tak se Disko
II před námi uprostřed loučky zastaví a už lítá
bahno kolem. Oba vystupují, ufukují kola,
vyndávají wafle a po krátké hádce co kam dát se
auto rozjede a dofrčí až na konec louky k lesu, kde
je sice sucho, ale totálně vymleto od vody. Je
v tom uvízlý dněpr se sajdou. V Dněpru jedou
manželé a Bagr. Bagr je pes. I když má dněpr
poháněná obě zadní kola, stejně to tady nedal. Ve třech ho vytáhneme z kolejí, předjedeme, zahákneme kurtou za
defíka a už se kolona zase hejbe. Helmy si dají oba k nám a takhle na kurtě je vlečeme celým stoupáním v lese. Sem
tam nám musí Dněpr pomoct, jinak by to ani def neutáhl. Na horizontu se odvážou a už to zvládají sami. No, vezeme
jim na střeše ještě bagáž. Z kopce to je pak už jen rutina, sjedeme dolů na asfalt a u spadlých vlakových závor děláme
pakt s DISKO II, že pojedeme pohromadě. Oni mají dva navijáky a ve dvou se to lépe táhne, minimálně z bahna. V disku
jedou dva chlapi a čtyři psi.
Když už takhle jedeme ve dvou, tak se stavíme na
obědě, kde se báječně najíme. A frčíme dál přes další
šotolinové kopce. Cesta není žádný extrém, ani moje
zkratky čárkovanou cestou v mapách.
Místo na spaní nacházíme na cestě, která končí
loučkou ve svahu a dál jen koryto řeky ve které zurčí
potůček ( zurčí celou noc ). Je tu hezky, travnatý palouček
v lese u potoka. Vykřížení náprav při parkování zajistí
totálně rovné auto na spaní. Pak se jen vysprchovat
teplou vodou, uvařit si brambory na grilu s masem a jít
kecat s druhou posádkou k ohni. Oheň rozdělal Erik a
opravdu poctivě, žhavý bylo ještě ráno a to je všude
totálně mokro.
Následujícího rána je zase modrá obloha, už si na to začínáme zvykat. Po snídani se pobalíme, já sednu za
volant a jede se na kešky. Čas máme poměrně luxusní a okolo deváté už se zase točí všechna čtyři kola. Disko jede
s námi. Sjedeme na asfaltku a dle plánu by měla byt prémiovka po pár kilometrech 100 metrů vlevo od silnice. Dělí nás
od ní decentní brod, který si užívám, až voda stříká na kapotu. Prémiovka má nápovědu „kapitán nemo“ ale vůbec nám

to nijak nepomáhá. Všichni lovíme v potoce a
přilehlých jezírkách, leč keška byla úplně jinde.
V lese v petce u stromu. Není to první
nápověda, co je nám dost k ničemu. Navíc
souřadnice byly dobrých 20 metrů jinde.
Stejně jí ulovil Blazius před námi, protože
úchylák zase jel celou noc, aby vyžral
prémiovky. Tvrdil, že ne, že v noci už nejezdí.
Kecálek. Jedeme tedy na foto kešky do kopců.
Cíl je checkpoint 14, o pár set metrů výše, než
se právě nacházíme. Najíždíme na šotolinu a
stoupáme stále do kopců lesem. V levotočivé
zatáčce míjíme webkameru na pětimetrovém
sloupu se solárním panelem. Oba dumáme, k čemu může být kamera na cestě pro dřevaře, dobrých 10 km od civilizace.
Navíc v místech, kde je provoz auto za dva dny. Když nepočítáme závodníky, tak jsme tady potkali jen popeláře. Což
nás překvapilo stejně jako ta kamera, protože popelnic je tu o jednu míň, než kamer.
Po hodině jízdy do kopce, jsme se vyškrábali z lesa ven, na místo, co je o trochu míň než les a malinko jako
louka. Odlovíme dvě kešky a otáčíme na původní čtrnáctku, pod kterou jsme dneska spali a byla od nás vzduchem 3.5
km daleko. Cesta jede stále lesem pro vrstevnici, jen místy jsou louže, někdy je pravá strana cesty o 30 cm výš, než
levá, někdy obráceně. Sem tam vjedeme na palouček a oba si říkáme, že tady by se super kempilo. Ono by se tady
kempilo krásně vlastně úplně všude.
Za pár kilometrů lesem, se před námi zcela náhle otevře obrovská louka přes několik kopců. Nádherně porostlá
zelenou trávnou s jednou farmou
uprostřed. Okolo se na svazích
pasou ovce a krávy a je tu
fantastický výhled. Nejsme jediní,
kdo zastavil a fotíme si tu nádheru,
dáme pivko a kecáme s ostatními
posádkami o cestě a tak dále.
Woblouk leze na střechu s foťákem
a já jedu dál loukou ve směru naší
kešky. Po pár set metrech ho dolu
vyženou větve stromů ale i z auta je
tu fantastický výhled. Na kešku se
musí doslova projet dvorem farmy, protože to jinak nejde. Odlovíme kešku a chceme jet dál, směrem na asfalt nejkratší
cestou. Dost posádek nás varuje, že je to tam hodně pekelný, nahoru tam jsou rozvěšený auta a je to sjízdné jen když
se navigátor celou cestu modlí. Tak to otáčíme, a jedeme zase stejnou cestou zpět, protože ta je úplně v pohodě. Jeden
chlápek z konkurenční posádky si na louce nahlas stěžoval, že dneska ještě nemusel vůbec zapnout čtyřkolku, že co je
to za offroad a že Davida uškrtí v cíli. Jen prohodím otřepanou hlášku, že bych to klidně projel astrou, ale to už frčíme
dolů šotolinou zpět na asfalt. Na asfaltu woblouka napadne taková zkratka. Tak odbočíme do údolí, které pár týdnů
v roce musí sloužit jako řečiště. Cesta tu sice je, ale podle balvanů okolo je zřejmé, že jsou období, když tady není.
Po kilometru nás můj navigátor směřuje na odbočku doleva, co je snad 45° svah lesní cestou, ale zato suchou
a relativně dost širokou. Řadíme pod kopcem oba redukce a uzávěru a na dvojáka, na půl plynu se šplháme do kopce.
Cesta se každých 80 metrů otočí o 180° a je furt stoupá. V zatáčce se nesmí zastavit, jinak letíme do lesa bokem. Cesta
je stále suchá, tak se dá chvílema vrznout i trojka. Jinak je to na dvojku na půl plynu a je cítit, jak přes zádovou opěrku
sedačky, se kola zakusují do cesty a defík dupe směrem vzhůru. Spíš ležíme, než sedíme a já si říkám, že bych tudy
pěšky jít nechtěl, je to fakt dost strmé a klika je, že v noci nesprchlo. To by bylo nesjízdné.
Tady tou cestou vystoupáme až na sedlo v horách, kde je
travnatá louka a farma se zvířaty. Krom ovcí a krav se tu na jedné
cestě z křižovatky válí prasata v bahně. Cesta dál vede do
strmého kopce, kde je vymleté úzké, ale hluboké koryto od
potoka. Je to asi 50 metrů, ale jakmile by sjelo kolo po suché
cestě do díry, je to jasná stopka a tahačka druhým autem ven.
Navíc je tady dost šance, že bychom vzali i střechou o levou
stranu o zem, protože cesta je trochu v úvozu. Tak diskutujeme
s druhou posádkou, jestli to nevzít po louce a jestli je to vůbec
správný směr. To už z dálky naše počínání pozoruje chlápek

v holínkách, co je od bahna tak po pás. Pomalu k nám doťapká a vysvětluje plynnou rumunštinou, že tam, kam chceme
jet, je to neprůjezdný, že je tam děééésný koryto od vody. Woblouk vymyslí, že ten nebezpečný úsek objedeme po
louce vlevo, což je stejně prudké jako ta cesta, jen tam není to vymleté koryto zhruba na levé kolo. Vrazím tam dvojáka
se vším co máme a v půlce louky se začnou protáčet kola a v nepříjemném levém náklonu jsem se sunutím pozpátku
zastavil. Nedalo se jinak než zcouvat dolů k farmě a zase si poslechnout místňáka, že tam dál to nejde.
Tak co se dalo dělat, Patrikovi v Disko II se nechtělo jet prvnímu, tak sem tam dal jedničku a levými koly brousil
svah úvozu, aby nesjely do díry pod autem. Defík to statečně vydupal nahoru a zastavil jsem na malinkatém paloučku,
co byl alespoň rovně. Dle mapy jedeme úplně špatným směrem, takže Patrik s Erikem vypouští psy z auta a woblouk
se jde podívat na odbočku pár metrů zpátky, co byla skovaná v lese. Prej se to dá, krom jednoho úseku. Já to neviděl,
takže mě bude navigovat, až tam dojedu.
Otáčíme naše stroje a jedeme kousek zpátky padákem a doprava na odbočku. To už se ale za námi škrábe
cestou s korytem další posádka s Amarokem, až lítá písek všude okolo. Ještě že je sucho.
Míjíme se na odbočce a woblouk mi před autem ukazuje, jak mít natočená kola, protože koryto od vody je fakt hluboký
a pád kol do něj by mohl mít fakt blbý následky s rovnováhou auta. Je jedno, jestli by to bylo přední nebo zadní kolo.
Navíc jsem si neprohlédl terén dopředu a přes kapotu toho není moc vidět. Doplazíme se s redukcemi a uzávěrou na
jedničku až do zatáčky, kde bývalá řeka překřížila cestu. Z auta to vypadá dost hnusně, navíc je to v esíčku, poměrně
dost z kopce, v bočním náklonu s poloměrem zatáčky tak deset metrů. Což je shodou okolností poloměr zatáčení
defíka.
První pravidlo jízdy z prudkého kopce zní, nešlapat na brzdu když se něco posere, ale šlapat na plyn. Jenže
řekněte to mozku, který by automaticky šlapal
na brzdu, když jste v kopci, že na sedačce
nesedíte, ale stojíte na pedálech, jak je to
strmý. Křiknu na něj, jestli se neposral, a on
mává ať jedu a mele něco vo brzdách, že na ně
nemám šlapat a ukazuje rukama uhel natočení
kol a směr kam mám jet. S uzávěrami a redukcí
na jedničku jede auto brzděné jen motorem
opravdu pomalu, spíš popochází. První usek mi
woblouk ukazuje, že super a následuje
levotočivá zatáčka, co přechází do pravotočivé,
do které je třeba si najet hodně vlevo, protože
vpravo je to brutálně vymletý. Auto se nakloní
v dost nepříjemném náklonu, a z místa řidiče
absolutně není vidět, kolik mám místa u pravého kola. Věřil jsem tomu, jestli tam ta pravá kola sjedou, tak půjdu přes
střechu z kopce dolů a nezastaví mě ani ta zatáčka doprava. Hlavně na nic nešlapat. Woblouk gestikuluje, že ještě víc
doleva, aby do díry nepadlo zadní kolo, a náklon se ještě zvětšil, po dvou metrech ukazuje, že dobrý, že sem za tím, a
mě už stačilo dát plný pravý rejd a tak tak vytočit zatáčku doprava a zastavit. Za mnou jedou ještě dvě auta. Disko II
projelo taky v pohodě a tak se jdu zeptat Patrika, co tomu říká. Ukazuje si na srdce a, hlásí čistý trenky. On má na autě
ale rollcage, takže by pád do lesa z kopce možná přežil. Amarok narvaný elektronikou to projel taky, jen to automatické
přibržďování ve svahu mu v zatáčce dost sunulo zadek do vymleté díry. Když stojíme všichni za zatáčkou a řidiči to
vydýchají, jedeme dál z kopce dolů lesní cestou. Je sice prudká, ale proti tomu před chvílí je to vlastně jen příjemný
kopec.
Po dvou kilometrech zastavíme a jedeme se mrknout na prémiovou keš, co je 250 metrů od nás. Nečekáme,
že by tam byla, ale stejně. Je bez nápovědy, a tak jako mnoho jiných ji nenacházíme. Je to v korytu řeky, v lese, ve
svahu a schovávaček je tu bambilión. Když připočteme přesnost zaměření, tak by ta keška mohla být klidně na
protějším kopci. Sedáme do aut a sjedeme až dolů zase na asfalt, z něhož ještě naposledy uhneme na úzkou cestu
směrem vzhůru asi dva kilometry od silnice. Cesta začíná mírně, ale pak se dost nakolmí na zhruba padesát metrů
s velkým horizontem, za který není vidět. Pár metrů vlevo je zakrojený potok, tak 4 metry dolu a vpravo je les. Defík
nemá problémy, ani Disko, ale jeden motorkář to malinko přepálil a na horizontu mu vystřelila motorka z pod zadku a
po zadním kole skočila šikmo doleva do potoka. Byla to docela ďoura, takže to ani tři chlapi nedokázali vytáhnout.
Musel přijet Robík s kladkou a druhé auto s navijákem, aby to vyšoupali na cestu. Motorce celkem nic nebylo, jen
ulomené zrcátko řidič v euforii zahodil švihem do lesa.

Stavíme se ještě na jídlo v hospodě s výhledem na jezero. Paní vrchní přinese jídelák v angličtině a my
listujeme asi v pěti stránkách jídel a debatujeme, co si dáme. V tom do toho zasáhne pani vrchní a ukáže na dvě jídla a
jednu polévku co mají. Koukneme na
sebe a dáme si všichni to samé. Ona
pak houkne na chlápka dole u cesty,
co nakládá tojtojku na auto ať jde vařit
a my se tomu hlasitě smějeme, jak si
kuchař vocákne ruce od hoven a pak
domeje v polívce. Snad to kuchař
nebyl. Po jídle je to rutina až to
společného bivaku na super louce
vedle řeky. Těsně před sedmou se
přižene po silnici Hellboy a netrefí
odbočku na louku s bivakem. Jelikož
má asi tři minuty do limitu odevzdání
startovací karty, bere to nejkratší
cestou k organizátorům, až vyorá
šutry na třímetrovém srázu, co nás dělí od silnice. Nešlo to neslyšet. Odvážlivci se koupou/mejou v řece a Erik zase
rozdělá mocný oheň pole fyzikálních zákonů tak, že je opět žhavá hromada až do rána. Sedíme u ohně a klábosíme o
všem možném, pijeme piva a děláme si fantastické topinky s česnekem a olivovým olejem.
Následující den je den poslední. Dneska je cíl v 15:00 takže žádný zdržování look-out-ama, za volant sedá
Woblouk a už frčíme lehce špatným směrem přes brod na asfaltku.
Opět sereme na prémiovky, protože s naším bodovým mankem
nemáme ani šanci se posunout v pořadí. Navíc, a to je horší, se ráno
vrátila do závodu posádka Jeepu, co udělala přední diferencál, a
vynechala kuli tomu jeden den, než sehnali díl. Takže tím pádem má
míň bodů než my, a tudíž nemáme šanci být ani poslední, ani lepší než
předposlední. Jsem vyloženě otrávenej. Dneska to už má byt lehčí
offroad, ale i tak jsme rádi, že máme velká kola. Ty kamenité šotoliny
ve vesnicích je peklo nejen pro auto, ale i pro astmatiky co okolo ní
bydlí. Přejíždíme pár kopečků, až ke keši, kde jede spousty posádek
proti nám. Rychlá konzultace s mapou nedává smyslu jejich počínání,
protože cesta dál vede. Lovíme keš a jedeme opačným směrem než
všichni. Cesta je opět kamenitá, prašná šotolina, která se
z nepochopitelného důvodu na vrcholu kopce změní v úplně nový
asfalt, široký jako def a půl. Taky zatáčky jsou tak tak na poloměr
otáčení a silnice je nahoru-dolu jako vlnobití. Řidič si to užívá a já se
držím palubky. Dojedeme na hlavní, a pak už jen doleva, nekonečnými
serpentinami okolo přehrady Lacul Vidraru, která končí nejhezčí silnicí
na světě – jak vyhlásili v TopGear-u. ALE ! Protože končí zavřeným
průsmykem, je to dost daleko k těm famózním zatáčkám a nám to
moc rychle nejde, máme málo času, tak tam nepojedeme. Navíc je
tam na silnici přes metr a půl sněhu. Tak jen objedeme přehradu,
vyfotíme kešku a po cestě zpátky to berem přes kopec, kde je dole
cedule se zákazem vjezdu. Není to dopravní značka, spíš jen prosba.
My tam máme jednu kešku, takže se nedá nic dělat, než jet. Cesta je
krásná lesem, napřed kamenitá, ale po chvíli se vine po vrstevnici
s příjemnou ujetou hlínou, že frčíme na rychlou trojku.
V polovině si vyfotíme kešku a pokračujeme dál cestou, která
končí kousek před přehradou. Je to asi 4 kiláky lesem, kde na nás na
konci čeká závora. Z auta vypadá zavřeně, takže když k ní dojdu, tak
se to ještě potvrdí visacím zámkem na kód. Už bádám na alternativním
řešení, když dojde Erik a ukáže se, že zámek je odemčený a jen naaranžovaný jako zamčený. Škoda, už skoro lámal
závoru, protože objet to nešlo. Projedeme na druhou stanu a narafičíme to úplně stejně na ostatní. Byli tací, co k tomu
nedošli a objížděli to.

Kousek od cíle ještě lovíme jednu prémiovou keš, která byla SAMOZŘEJMNĚ už dávno ulovená, ale vedla k ní
hezká cesta. Navíc plná brodů a jízdou potokem, takže defík se zespodu totálně umyl. Dělám nějaký fotky a videa a pak
jen od cíle, kde odevzdáme kartu s tím, že víme, jak na tom jsme. To na opačném konci stupnice nebylo vůbec jasno a
o první místo se praly hned tři týmy. My si v klidu zatím uděláme jídlo a počkáme na vyhlášení výsledků. Mimo stupně
vítězů jsou oceněni i ti, co dojeli bez předního difu ( jeep ), motorkář co to poslal obloukem do potoka, že to tahali dvě
auta, jako skokan roku a další motorkář jako plaváček.
Při vyhlašování předposledního místa – Defík a předpředposledního místa – Disko II ( co jelo s náma ) si
organizátor neodpustil poznámku o tom, že horší než LandRover je už jen JEEP a ten jel jen na zadek. Nás co na to
serem a jedeme za účast, nás to nechává v klidu. Po vyhlášení výsledků se rozloučíme a vyrážíme na cestu z5. Do cíle
to máme 1280 km, tak chceme něco ještě ujet dneska večer. Navíc se zvedá vítr a poprvé za celý týden to vypadá na
déšť. Ten taky přijde a ještě v Rumunsku začne pršet. Jedeme stále s Diskem II a už za tmy ještě stavíme u stánku
v domnění, že je to pečivo, ale byly to uzeniny a sýry. Přichází k nám mladá paní a než se stihneme rozhodnout, že si
nic nekoupíme, odstrčí jí jiná starší paňmáma a už běží s nožem k sýrům. Jeden okrojí a každému dá ochutnat. Famózní
chuť. Tak to pokračuje s druhým a třetím kusem sýra. Pak odkrojí ještě kus totálně libového masíčka a já už sahám do
kapsy, kolik že nám to zbylo peněz. Kupujeme půlku kotouče sýra a všechno to masíčko. Ještě se ptáme, kolik stojí tady
ta klobáska a paní jen mávne, že si jí máme vzít. Bezva obchodnice, jen z té ochutnávky jsme se všichni čtyři docela
najedli. Ale i tak v autě odkrajujeme za jízdy sýr a šunku. Je hezky svázaná a lehce zauzená.
Během noci se oddělíme od Diska, jedou domů nonstop ( Disko přijelo do Ostravy v 9:30 ráno ) a my parkujeme
někde v lese a za deště a jdeme spát.
Ráno už neprší, a zjišťujeme, že náhodné místo na spaní bylo docela super. V devět místního času vyrážíme a
cestou se jen stavíme na kafe a koupit nějaký mls do auta.
Na maďarské dálnici nás na 40 minut zastaví převrácený kamion ve strouze, kterou mocně zvětšil. Času
využijeme na oběd, který se skládal ze sýra, šunky, lehce slaných tyčinek a piva. U toho koukáme na večerníček na
tabletu a pochvalujeme si jídlo. Následuje dálnice v délce 600 km domů, kdy nás míjí jedna posádka ze závodu za
druhou. Jen na Slovensku objedeme kousek dálnice a Woblouk se vykoupe na, nám už známem, koupališti. Vyměníme
řidiče a koukáme na pohádky až do Prahy, kam přijedeme po desáté v noci. Už teď se lze hlásit na příští ročník, kdy je
nahlášených 7 posádek, z dvaceti. Někomu to holt jednou, dvakrát, třikrát nestačí 
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