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Téma:
Občasná nástěnka [2]
Je půl desáté a 8/9 cyklonadšenců čeká na zaspalou Alenku. Ano, má nás být devět, slavné to
AG číslo (jen 211 je slavnější, leč jako počet účastníků poněkud nepravděpodobné). Konečně
Alenka doráží a učíme se výjimečně smysluplnou Pamatovačku* o tom, že manželé se mají
vraždit potichu, za účelem předejití dětských traumat. Navíc luk je královská zbraň, takže když
vraždit, tak noblesně, dámy!
Vyrážíme. Na celých 50 metrů, než se ohlásí první závada. Spravujeme a jedeme k dřevěné
rozhledně Doubravka, tiše ignorujíce Zdeňkovu vrchařskou výzvu do kluzkého asi 40%
travnatého stoupáku – i tlačení je cesta. Rozhled pěkný. Pokračujeme kolem rybníků k nejnižší
pražské pseudorozhledně, mající drobnou výhodu – člověk se výstupem opravdu neunaví. Sice
celkem nic nevidí, ale rekordy mohou být různé. Blízká geoexpozice je vcelku fajn, leč čas se
krátí a uháníme skrz Xaverovský mnohodubový háj ke studánce Zelená u klánovického lesa,
nad níž se fotíme. Bertinu snahu o veselé inkviziční představení s upálením klíštěte Zdeněk maří
– prý je klíště na louce doma a má také právo žít. A studánka je celkem pěkná i tak, dokonce ji
definujeme jako čirou, aby většina vyhrála odhadovkovou mňamku. Pokračujeme k tajemnému
lesnímu kříži, a poté kolem rybníků s českou anakondou – nádhernou užovkou obojkovou, tu
brázdící hladinu, tu na ponorku si hrající – spěcháme pyromanit do lůmku nedaleko Vyšehořovic.
Na hříčku je moc vedro, tak alespoň baštíme opečené maršmalouny, klobásky a jinou zdravou
stravu. Mravenci ochutnávají nejmenovanou část výpravy, také mají hlad. Prohlížíme si
staronový dvojkostel ve Vyšehořovicích, zajímavě olistěné gotické okno (prý mimořádná
vzácnost), místní zříceninu tvrze s užitečným zvířectvem (kozy), kocháme se pohledem na
zvonici jak z Pána prstenů a zdrháme před deštíkem k Labi. Déšť je nakonec drobný, tak si
užíváme delší pauzu u řeky a někteří litujeme doma zanechaných plavek. Dopočítáváme rybáře
(u Labe snad i oblíbených devět, celkem tedy deset). Dojíždíme k zastávce Čelákovice-Jiřina se
zrušeným podchodem (adrenalinová epizodka včetně krátkého rozhovoru se strážci zákona).
Nastupujeme do vlaku a výprava končí, snad zase někdy příště, a někteří mezitím v létě na
Slovensku.
Natvrdlá data: 9 účastníků, 2/3 tzv. slabší či hezčí pohlaví, naštěstí? bez luků
cca 40 km, podle kvality tachometru, a k tomu každý navíc něco cestou z/do domova
závada 1x
vypitá voda: hodně
Odhadovky: 10 rybářů, čirá studánka, výsledek zápasu MS v hokeji - USAxKanada 2:4
*Pamatovačka: Dobré matky střílejí své manžely lukem a šípem, aby nebudily děti. (P. Ustinov)
K pamatovačce bych dodal, že nůž či meč mohou být též tiché.

Zapsal asi 3. nejstarší účastník**, a podle toho to vypadá, pokud to jistý nejmenovaný profesor
1

moc nezcenzuroval.
** Vláďa Černý (věrný a oblíbený spoluúčastník z okruhu přátel AG – pozn. cenzora Z.L.)
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