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Sestavil Peckie Peck TM



  

Jachta Fata Morgana 

  

Posádka: 

Kapitán – Michalóza 

 

Kapitán II. – Tomíno Stůj nebo střelím  

 

První důstojník – Alesíno 

 

První důstojník – Jára Akademik 

 

První důstojník – Bradley 

 

První důstojník – Peckie Peck 



 

Plavčík – Mirek Knitlik 

 



  

Posádka s Fatou 

 



 

Trasa plavby 





DEN PRVNÍ 24.5.2007 

  

Tomík 18:03 

Můj milý deníčku, jsme u Hypernovy v Průhonicích. Výbava je slušná! Kluci přivezli 408 
(slovy: čtyřistaosm) piv!! Nakupování se neslo v duchu 73 (7 členů posádky x 7 dní x 7 piv na 
den ☺). 

THC 

  

 

  

Peckie 23:30 

Šesté pivo dopito… 

Peckie 



  

DEN DRUHÝ 25.5.2007 

  

Peckie 2:30 

…deváté pivo dopito 

Peckie 

  

Peckie 7:00 

…desáté pivo dopito 

…jasně z toho vyplývá, že piv bude máloco… 

Peckie 

  

  

Alesíno 12:03 

Už se mi stýská po Klokánku. Asi si dám plzničku. 

  

Bradley 13:54 

Málem jsme v Benátkách objevili uprchlou Aničku. 

Bohužel se ukázalo, že to nebyla uprchlá Anička, ale vyprchlá Plznička. A navíc teplá! 

Br. 

  

Jára Akademik 

Tak piju konečně první pivo (zatím nealko). Kdybych se býval ve středu tak neožral, už bych 
pivo pil včera. Jinak jsem dnes začal Calvadosem (56%), který mi dali ochutnat kolegové 
(kluk z Mostu a slečna ze Žiliny). Calcados byl domácí a skvělý. Taky jedou na Korfu, budou 
tam 4 měsíce pracovat v kavárně. Teplo již lehce polevilo, tak se na palubě KPHTHI spí 
dobře. Taky řecké kafe maj výborné (1,9 Eur). Měli bychom ho v Klokánku taky začít vařit. 



J.O. 

  

Peckie 17:00 

…sedíme na trajektu…a chlastáme… 

…evidentně nám dochází pivo… 

Peckie 

  

Tomíno 19:35 

Musel jsem naléhat na Járu a Bradleyho, aby vydali své zásoby piva. K autu se nedostanem. 

Peky už má splníno! ☺ 

  

Mafiáni  

Hrajeme Mafiány. Michalózo vysvětlil princip, který nikdo nepochopil. Tvrdil, že první kolo 
trvá asi 1 hodinu.První kolo trvalo 5 vteřin…úspěšně jsme popravili Peckieho…tedy mě. 
Hlasoval jsem pro. Druhé kolo jsem pro jistotu zase hlasoval pro popravu Peckieho. Úspěšně 
můj návrh prošel. Nejlepší mafián je Bredly. Bránil se 15 minut než jsme ho podřízli. 

Peckie 

  

Peckie 4:00 

Zbudil nás déšť. Stěhujeme se z promokavé střechy pod nepromokavou střechu. Pouze Mirek 
nevyměk. Má totiž excelentní spacák tloušťky 3 milimetry se jménem KIX 6. Asi si ho 
nekoupím. 

Peckie 



  

DEN TŘETÍ 26.5.2007 

  

Alesíno 12:51 (místního času) 

Obeplouváme Albánii a pár Řeckých ostrůvků včetně Korfu. Rozhodli jsme se odkoupit 
několik km2 albánského pobřeží, aspoň Jára tvrdí, že to jde. Nastala první pivní krize, zatím jí 
statečně zvládáme, pomáhá nám vidina pivínek ve Fordíku. 

Alesíno 

  

Peckie 12:52 

Jelikož Bradley vlastní 50 (slovy padesát) švédských korun, odkup nebude problém. 

Peckie 

  

Bradley 13:01 

To je dezinformace, nemám 50 (slovy padesát) švédských korun, ale 50 norských 
„NORSKÝCH“ korun. 

Bradley v.r. 

  

Krásný verš 

…to bylo kotě na lopatě, 

Spalo s prackou v bankomatě,… 

Peckie



DEN ČTVRTÝ 27.5.2007 

  

Jára Akademik 19:56 

Projeli jsme plavebním kanálem mezi Lefkádou a pevninou. Zajímavý byl zvedací most, který 
se otáčel napříč kanálem. Prohlédli jsme si v dálce hory Akarnánie, koupali jsme se (asi 20 C) 
a po příjezdu ke špičce ostrova Megalonisi jsme se i potápěli (voda cca 19 C). Peky se trochu 
obrátil žaludek vzhůru nohama a tak máme zatím jídla dost. Alasíno a Bredly si kapku 
připálili gezichty. 

J.O. 

  

Bouřka 

Míříme k ITHACE, padá noc. Na obzoru jsou dešťové mraky. Nepospícháme a tak ladíme 
plachty, později když vítr slábne jedeme na motor. V dáli prší. Pojednou se zableskne a 
kapitán zvolá „kurva“ a už frčíme na plnej plyn „ácres“! Zvedl se vítr a prší a tak je to 
poměrně dobrodružné. Přistáváme v chráněné zátoce. Od úvah o přivázání kotevního lana ke 
kostelíku na ostrůvku nás vytrhne člun, co nás vykáže na jiné místo. V noci přijde vydatná 
vichřice. S Alesínem spíme na palubě, ale po té co se mi spacák nafoukne jako balón a s A. to 
smýká po palubě spíme nakonec všichni v podpalubí. 

Tomíno 

  

Mirek  

PO ULOMENÍ PÁČKY BRZDY LANA SE JÍ MICHALÓZA POKOUŠÍ BEZÚSPĚŠNĚ 
NĚKOLIKRÁT BEZ LEPIDLA „PŘILEPIT“ ZPĚT. PÁČKA KONČÍ V MOŘI. 

  

Mirek  

Po koupáníčku jsme unikali před bouří na ITHAKU. Fíky statečnému kapitánovi Michalózovi 
a jeho pobočníku Tomínosivi jsme se dostali konečně do chráněné zátoky u VATHÍ. Po 
ukotvení lodě jsme museli ustoupit většímu trajektu. V noci opět pršelo a tak se stateční 
námořníci museli uchýlit do podpalubí. 

Mirek 



  

DEN PÁTÝ 28.5.2007 

  

Michalóza 

RÁNO JDOU VŠICHNI NAKUPOVAT. KAPITÁN ZŮSTÁVÁ NA LODI – NAŠTĚSTÍ. 
V PODPALUBÍ FOTÍ MAPY A NAJEDNOU PRD – MRDLI JSME DO DALŠÍ LODI – 
UTRHLA SE KOTVA 

Michalóza 

  

Mirek  

Budíček!! – 7:30 místního času. 

Vylodění na gumáku ve VATHÍ. 

Michal zatím hlídal loď. 

RÁNA!! – ale prý nebyla velká. Sousední posádka se probrala se slovy HOLY SHIT. Na 
FATĚ MORGÁNĚ se utrhla kotva. 

Mirek 

  

Michalóza 

DNEŠNÍ DEN SE VYZNAČOVAL PODMÍNKAMI PRO OPRAVDOVÝ JACHTING. 
MOŘE MÍRNĚ ZVLNĚNÉ A VŠEOBECNOU JACHTAŘSKOU POHODU KORUNOVAL 
ČERSTVÝ VÍTR. SLABŠÍ ČLENOVÉ POSÁDKY KORUNOVALI ZÁŽITKY KRMENÍM 
RYBIČEK. NOVÁČKŮM PŘED OČIMA PROBĚHL CELÝ ŽIVOT JIŽ PŘI PRVNÍM 
PORYVU VĚTRU. OSTŘÍLENÍ NÁMOŘNÍCI VOLALI PO MÍRNÉM ZREFOVÁNÍ, 
ODVÁŽNÍ MILOVNÍCI RYCHLOSTI TUTO MYŠLENKU VEHEMENTNĚ ODMÍTALI. 
PO DOSTATEČNÉM PROVĚŘENÍ POSÁDKY KAPITÁN VYSLYŠEL VŠEOBECNÉ 
VOLÁNÍ PO PEVNINĚ A ZAVEDL FATU DO ROMANTICKÉ ZÁTOKY S MOLEM Z 2. 
SVĚTOVÉ. 

NA HISTORICKÉM A VÁLKOU PROVĚŘENÉM MOLU DEMORALIZOVANÉ 
POSÁDCE KAPITÁN PŘEDVEDL 3 TIPY KOTVENÍ: 

• STANDARDNÍ – NUDA 
• ÚHLOPŘÍČNÉ – NO FAKT DOBRÝ 
• KOTEVNĚ KOMBINOVANÉ, VČETNĚ AKČNÍ VLOŽKY, KOTVENÍ NA 

SKÁLE ZA ASISTENCE 2 ŽABÝCH MUŽŮ. 



NYNÍ ČEKÁME NA TO, JAK NOC NAŠE ZAKOTVENÍ PROVĚŘÍ. 

Michalóza 

  

A jak to bylo doopravdy? 

Celý den foukal slušný vítr a vlny byly tak 0,5 – 1,5 m. Loď jela víceméně proti větru, tak 
jsme museli křižovat. Anarchie na palubě se vyznačovala absencí kapitánových příkazů 
svévolným manévrováním toho, kdo byl zrovna u kormidla. Létala slova: čůránu, kreténe, 
apod. Po náročné plavbě, kdy došlo i na krmení rybiček jsme konečně dospěli do průlivu mezi 
Ithakou a malým ostrůvkem. Po asi 4 h. absurdních pokusů o přistání u betonového mola 
(údajně z 2. světové), se podařilo loď stabilizovat (kapku se poškodila). To bylo dovršení 
absolutního rozkladu morálky. Příště musíme absolvovat alespoň kurz telepatie. Ostrov jsme 
pokřtili na Kočičí, neboť se objevila sympatická kočka, která se velmi družila. Tomíno pojal 
nápad kočku zachránit, ale nebylo jasné, co by pro ni bylo nejlepší. Tak tam zůstala. Ostrov 
jsme zčásti prozkoumali a viděli i kozy. Večer jsme se ukládali k spánku zvědavi, zda 
ukotvení vydrží. Vydrželo, neboť byl klid a moře bez vln. 

J.O. 

  

  

A jak jsem to viděl já…. 

Kotvíme. Je to příšerné. Kapitán jen bezradně zírá kolem sebe a vydává nesrozumitelné 
pokyny. Každý si dělá co chce. Jen Mirek zachovává chladnou hlavu a v podpalubí vaří. Co 
patnáct minut vyleze na palubu s kamerou, udělá rychlý záběr situace se slovy „…za 15 min 
se vrátím…“ zmizí v podpalubí. Přepadá mne deprese. Všechny pokusy vysvětlit kapitánovi, 
že musí říci, jak chce zakotvit a co od koho chce, selhávají. To nevydržím, nevydržím, 
NEVYDRŽIM. Pravděpodobně se rozhodl loď potopit a s ní i celou posádku. Rozhoduje se 
již vcelku slušně zakotvenou loď překotit. Nikomu nic neříká a uvolňuje lana. PRÁSK. Loď 
naráží přídí do mola. Všichni, kromě Mirka, který dál v poklidu vaří, nevěřícně zíráme – 
kapitán Michalóza se s šíleným pohledem v očích chechtá. To je už i na mne moc a odcházím 
do podpalubí pomoci kuchařovi Mirkovi-Knitlíkovi krájet cibuli. Vítá mne se slovy „sem ti 
říkal, že se za těch 15 min nic nezmění“. Dokrájím cibuli. Nedá mi to a jdu se podívat co se 
děje. Loď je odkotvená! Alesíno na zemi, zapřený nohama o uvazovací trn, s šíleným 
výrazem napíná poslední lano, které ještě pojí loď se souší – veškerá posádka včetně kapitána 
je na břehu! Druhé uvazovací lano volně visí s paluby do moře! V tom okamžiku vychází 
(jako obvykle každých 15 min) kuchař Mirek z podpalubí a klidně natáčí probíhající 
katastrofu. Podávám mu volně visící lano se slovy „přitahuj“. U jednoho lana Alesíno 
s naběhlými svaly od námahy a u druhého lana kuchař Mirek v jedné ruce kameru v druhé 
volně visící lano a točí! Alesíno nevydrží a řve na Mirka „krista přitahuj pořádně! Jenom mi 
dva držíme loď! Jestli ji nepřitáhneme tak narazí!!!...“ Ostatní na situaci konsternovaně hledí. 
Kapitán se dál chechtá. Mirek se slovy „kdybych tady nebyl tak by to stejně bylo jedno“ dál 
klidně točí probíhající chaos. Odcházím radši do podpalubí vařit. Mirek v klidu míchá cibuli 



na pánvi a stále jen opakuje to svoje „sem ti říkal, že stačí přijít nahoru každých 15 min a 
situace bude stejná“. Už mě s tím leze na nervy.  

V okamžiku, kdy ale Mirek asi po osmé vyleze z podpalubí natáčet si uvědomuju tu jeho 
naprostou pravdu a propadám se do božského klidu. Přivírám oči, užívám si moře, mraky, 
slunce a v duchu si opakuju tu Mirkovu kouzelnou formuli „sem ti říkal, že stačí přijít nahoru 
každých 15 min a situace bude stejná“. 

Peckie 

 

  

Střípky z kotvení 

 "Žabí muži vpřed!", velí kapitán a tak se s Alessínem vrháme do vln průlivu mezi Ithakou a 
"Kočičím ostrovem"! Teplota naměřená teploměrem na Fatě ukazuje 16,9C a je to cítit. Úkol 
je zkontrolovat kotvu, jestli je dobře zaseklá ve dnu a nelze ji utrhnout kotevním vrátkem. 
Objevíme ji snadno. Je asi v 10m hloubce. Tam byla vyvezena  a shozena z gumáku na druhý 
pokus (první pokus odvézt ji pomocí veslování selhal na tom, že Alessíno málo poulil oči, 
když vesloval a těžký řetěz je s Bradlim stahoval zpět a tak přišel nakonec ke slovu přívěsný 
motor).  

Kapitán spouští elektromotor a my vidíme, jak se kotva sune po dně a v zoufalé snaze se 
zachytit víří oblaka prachu. Ponor, teď! Dole je kosa, že mi tuhne obličej! Poponášíme s A. 
střídavě kotvu po dně tak, aby se zachytila o šutr. Co by člověk neudělal pro bezpečné 
zakotvení! Nic ale nepomáhá! Dokonce ani po ni dupat!:) Tohle dno je prostě moc tvrdé. 
Vylejzáme a je zvoleno náhradní řešení. Kapitán kotvu vyveze na gumáku a zasekne ji o skálu 
na břehu. No, aspoň že je vidět a víme, kde ji hledat!  



Tomíno 

 

 

  

Kočka Robinzon 

Trochu pohublá, zrzavá, s bílou náprsenkou. Vypadá zdravě a hned se k nám druží. Co dělá 
na pustém ostrově? Dáváme jí salám a tuňáka a vodu do misky, kterou tam má připravenou. 
Pojímám myšlenku ji přepravit na Ithaku. Ale jak? Lákáme ji na loď pomocí salámu, ale 
nechce se jí. Nakonec debatujeme, jestli to tam vůbec bude mít lepší než na ostrově plném 
ptáků. Rozhodneme se to nechat na ní. Vezmu ji do ruky a přenesu ji na loď po houpacím 
prkně. Chvilku se rozhlíží, ale pak po něm uhání zpět na ostrov. Je rozhodnuto. Bude dál 
pánem ostrova. 

Tomíno 





DEN ŠESTÝ 29.5.2007 

  

Zakynthos 

Vyjíždíme od kočičího ostrova po rozloučení s Maxičkou (Maxmilián má svátek). Míříme 
směr Zakynthos. Fouká příznivý vítr a tak na plno plachtíme. Vlny jsou ale značné a nezvykle 
dlouhé. Míříme k legendárním Modrým jeskyním. Jsou nádherné. Propojené i navzájem pod 
vodou. Proplaváváme je celé. Jsme značně vyčerpaní, ale šťastní. Asi nejhezčí potápění 
v životě. 

Přesun k Wreck Bay odhaluje krásné pobřeží po celé severní straně Zak. Moře je rozbouřené 
a tak to v zátoce s vrakem dost hází. Kotvíme a obdivujeme. Chystá se první výsadek na 
gumáku. Po váhání se rozhodujeme nevzít foťáky. Bylo to moudré. Na pláži nás vítají 
metrové vlny. Je nás pět a tak má gumák problémy i na mírně zvlněné hladině, ale pochvíli 
objíždění se na plný plyn vrháme k pláži. Plán dobrý, ale za chvíli už se kluci koupou po pás 
ve vodě a s člunem to smýká po pláži. Jsme rádi, že ho zachráníme a motor neskončí pod 
vodou. Koukáme, že vypadáme jak zmoklé slepice a smějeme se. Po prohlídce pláže se 
vracíme zpět je 4. Vylodění proběhlo kupodivu v pořádku. Alosíno je s věcmi v igelitových 
pytlích vyzvednut druhým výsadkem. Loď se značně houpe. Tady zůstat nemůžeme. Čeká nás 
noční přeplavba. Tak za 3,5 hod na Kefalónii. Po chvíli kromě 3 všichni zvrací nebo uléhají. 
Nakonec řídím loď sám a zbytek spí. Před zálivem vstává kapitán a spolu dovedeme loď až 
do klidného přístavu. 

  

  

Modré laguny 

Jsem ryba. Teď už mám jistotu. Vždycky jsem to tušil, ale teď už to vím. Nádech, ponor a už 
se blížím v černé jeskyni k jedinému zdroji světla. K světlým paprskům u dna jeskyně. Ještě 
tři metry. Ještě dva metry, ještě … a v tom se přede mnou otvírá podmořský tunel prosvícený 
světlem. Je modrý. Je modrý tak, že z toho přechází zrak. Vplouvám do něj. Cítím tlak v uších 
a proto jako správná ryba vyrovnávám. Je to nádherné. Tunel je úzký tak, že se sotva 
protáhnu. A jak je dlouhý! Alespoň čtyři metry. Ne …spíše šest! Jsem ryba. Jsem RYBA. 
Proplouvám tunelem a pozvolna se vynořuji na druhé straně. Jak je ten pohled do modré 
laguny nádherný! 

RYBA Peckie 

  

Severní pobřeží Zakynthos a Wreck Bay 

Něco takového jsem nikdy neviděl. Obrovské strmé útesy. Jsou bílé jak sníh. Nahoře 
lemované sytou zelení a těžkými mraky. Dole ponořené do dvoubarevného moře. Ocelového 
s jasným světle modrým lemem…jediné co mohu říci „Krásné“ 



Ještě furt ryba Peckie 

  

Mirek  

Po průzkumu romantické zátoky naproti kočičímu ostrovu (bohužel znečištěné odpadky po 
předchozích …) přišel povel potápěči do vody a s Alesínem jsme se jali uvolňovat kotvu. Pak 
jsme dali sbohem Maxmiliánovi a vypluli směrem Zakynthos. Asi po dvou hodinách plavby 
podél pobřeží jsme zastavili, navlékli neoprény a začali se potápět. Byl to takový trénink na 
Blue Caves. 

Potom už jsme vypluli směr Zakynthos.Po chvíli plavby na motor se začal zvedat vítr, takže 
jsme mohli vytáhnout plachty. Se zvedajícímivlnami začala klesat morálka posádky. Do 
podpalubí se v těchto okamžicích vydávají pouze ti nejodvážnější. Tam totiž číhá bubák a 
kondice okamžitě klesá pod 50%. Zakynthos a jeho modré jeskyně = FOTOPOINT! Nejprve 
se vydáme v gumáku na obhlídku jeskyň a potom už skáčeme do vody a šnorchlujeme. Přitom 
je nutné dávat pozor na četné motorové čluny s turisty. Bohužel jsem limitován hloubkou 
ponoru díky nezvládnuté technice vyrovnávání tlaku. Ale i tak je to super. Tolik soli jsem už 
dlouho nepozřel. Po hodině jsem už šnorchlováním unaven a vydáváme se směr WRACK 
BAY.  

Zátoka byla opravdu nádherná – tyrkysové moře, skály do výše asi 80 metrů, oblásková a 
místy písečná pláž.  

Už jsem se vzpamatoval, tak zůstávám s Michalem sám na lodi. Ostatní už jsou ve člunu a 
míří do zátoky já zatím dodělám vajíčka, najím se, navléknu se do neoprénu a plavu 
v nádherně tyrkysovém moři směr zátoka a rezavý vrak. Dostat se přes přílivové vlny 
v ploutvých není zrovna jednoduché. 

Výsadek už mezitím plánuje cestu zpět. Po půl hodině plánování se nakonec souboj s přílivem 
zdařil. 

Po tom co je zavržen nápad přespat v zátoce (problém s ukotvením lodi) se vydáváme zpět na 
Kefatonii směr bezpečné kotviště. Cestou přes bouřlivé vlny klesá kondice u některých členů 
posádky rychle pod 50% a urychleně se naklánějí přes palubu. 

Mirek 





  

DEN SEDMÝ 30.5.2007 

  

Zapisováno při jízdě po vlnách 

RÁNO JSME SE PROBUDILI DO SLUNEČNÉHO DNE V PŘÍSTAVU ARGOSTOLI 
V KEFALONII. 

PO VZOROVÉM ZAKOTVENÍ U MOLA VEDLE RYBÁŘSKÝCH BÁREK, ZE 
KTERÝCH MÍSTNÍ RYBÁŘI PRODÁVALI SVŮJ CHUDÝ ÚLOVEK, JSME SE VYDALI 
NA OBHLÍDKU PŘÍSTAVU. POSTUPNĚ NAKOUPILI NĚCO SLADKÉHO K SNÍDANI 
A DOPLNILI ZÁSOBY PEČIVA A OVOCE. POTOM SE ČÁST VÝPRAVY VYDALA 
DO KAVÁRNY, ZATÍMCO JÁ S MICHALEM JSME DOPLNILI ZÁSOBY VODY. PO 
NÁVRATU OSTATNÍCH JSME VYPLULI. PO VYPLUTÍ Z PŘÍSTAVU JSME VŠAK 
ZASE ZAKOTVILI U NEJBLIŽŠÍHO OSTROVA. PO ŠNORCHLOVÁNÍ CHUŤ 
VYPLOUT NEBYLA VELIKÁ A TAK JSME ZŮSTALI ASI 5 HODIN. PAK JSME SE 
VYDALI PODÉL ZÁPADNÍHO POBŘEŽÍ KEFALÓNIE DO PŘÍSTAVU VASILIKI NA 
LEFKÁDĚ. TAM JSME DORAZILI AŽ V 1 HODINU RÁNO, KDY POLOVINA 
POSÁDKY UŽ SPALA. 

Mirek 



  

  

DEN OSMÝ 31.5.2007 

  

  

JACHTING NEBO ŽRANICE?  

V TOMTO POLOJASNÉM DNU, KDY OBLOHU KŘIŽUJE ČERSTVÝ VÍTR AŽ 
VÁNEK PLUJE 7 LODNÍKŮ S FATOU DIESLOVÝM POHONEM MEZI OSTROVY 
KOLEM LEFKADY. Z NENADÁNÍ SE ZVEDÁ SLUŠNÝ VÍTR A LOĎ SE NÁPADNĚ 
ROZJÍŽDÍ PO VLNÁCH (NAPÍNÁME PLACHTY). JAKOŽ TO U PŘEDOBOČNÍHO 
VĚTRU A JACHTINGU BÝVÁ OBVYKLÉ, LOĎ SE TAKÉ SLUŠNĚ NAKLÁNÍ NA 
PRAVOBOK. TATO SITUACE JE VŠAK KORUNOVÁNA DVĚMI, PRO NAŠI 
POSÁDKU TYPICKÝMI SITUACEMI: 

1.      JEDEM ZE TŘÍ VOLNĚ LOŽENÝCH NEOPRENŮ VYKONAL V PORYVU 
VĚTRU LADNÝ SKOK PŘES PALUBU LODI. POBLIŽ SEDÍCÍ BRADLEY 
VYKONAL NEJRYCHLEJŠÍ SKOK SVÉHO ŽIVOTA A OBĚTOVÁNÍM TÉHOŽ 
NEOPRÉN ZACHRÁNIL. 

2.      NĚKOLIK OKAMŽIK Ů PO TOM SE Z LODNÍ KUCHYNĚ 
OZVALO“KURVA TADY SE VA ŘÍ“ A HLADOVÁ POSÁDKA 
NEJACHTAŘSKY ROZHODLA PLACHTY SVINOUT A OBĚD DOKONČIT… 

Michalóza 

  

TANKOVÁNÍ DÍSLÍKU  

PO TÝDNU PLAVBY A PÁR STOVKÁCH UPLUTÝCH MIL (Z TOHO DOBRÁ 
STOVKA PATAPUTY) BYLO TŘEBA DOPLNIT ZÁSOBU FOSILNÍCH PALIV. 

ROZHODUJE ME SE NAVŠTÍVIT BENZINKU OMV, ZE KTERÉ SE NAKONEC 
VYKLUBALA MÍSTNÍ POCHYBNÁ FIRMA. ČERPACÍ STANICE NABÍZÍ STÁNÍ 
STÁLÉ VYBAVENÉ FENDRY, NEBO BEZ. V RÁMCI ZÁCVIKU POSÁDKY 
VYBÍRÁME STÁNÍ BEZ FENDRŮ A LEVOBOK VYBAVUJEME FENDRY Z NAŠICH 
ZÁSOB. 

SLUŽBU KONAJÍCÍ LODNÍK – KORMIDELNÍK TOMÍNO BRAVURNĚ PŘIRÁŽÍ 
K MOLU. OBSLUHA STANICE NÁM HÁZÍ LANA A LODNÍCI SE JMOU LANA 
PŘIVAZOVAT. LODNÍK MÍRA, KTERÝ SLOUŽÍ SLUŽBU ZADNÍHO PŘIVAZOVA ČE 
ZÁPASÍ S LANEM A ZÁĎ LODI SE KVAPEM BZDALUJE OD MOLA. BENZÍNOVÁ 
OBSLUHA ŘVE NA KORMIDELNÍKA: „MOTOR OFF VOLE, MOTOR OFF!!!“ A 
KORMIDELNÍK NEPŘÍZNIVÍ STAV POMĚRU SIL MIREK VERSUS PATAPUTY 



NAPRAVUJE. MIREK SOUBOJ S LANEM NAKONEC VYHRÁVÁ A LOĎ BEZPEČNĚ 
KOTVÍ. PO NATANKOVÁNÍ 115 LITRŮ NAFTY A ZPŮSOBENÍ MENŠÍ 
EKOLOGICKÉ KATASTROFY ODRÁŽÍME SMĚR CORFU. 

OBSLUHA BENZINKY BĚHEM CHEMICKÉHO PROTANTIEKOLOGICKÉHO 
ZÁSAHU NA NÁS ROZPAČITĚ MÁVÁ SE SLOVY „BLOODY CHARTER“. ASI 
MÍSTNÍ POZDRAV. 

Michal 

  

ZMA ŘENÉ PLÁNY  

PŘEPLAVBU OD BŘEHŮ LEFKÁDY DOPROVÁZÍ JÍZDA OSTŘE PROTI VĚTRU NA 
AŽ PĚTIMETROVÝCH VLNÁCH. GUMÁK SE VE VLNÁCH PŘEVALUJE A 
STATEČNÝ LODNÍK TOMÍNO S NASAZENÍM ŽIVOTA ZACHRAŇUJE ŠŇŮRKU S 
POJISTKOU Z MOTORU. V KAJUTÁCH TO VELMI HÁZÍ A JEDINÁ MOŽNÁ 
POLOHA JE V LEŽE NA ZNAK. 

PO ČTYŘECH HODINÁCH PLAVBY PROTI VĚTRU MĚNÍME PLÁNY, VZDÁVÁME 
PAXOS A JSME VĚTREM ZAHNÁNI K PEVNINĚ K POKLIDNÉMU PŘENOCOVÁNÍ 
V ZÁTOCE. 

Michal 

  

Zmařené plány II, aneb boj o přežití 

Plachtíme! Fata stoupá  prudce proti větru v opravdu nebezpečném náklonu. Vlny jsou stále 
větší a větší! Jestli začne pršet tak máme vážné problémy. Já Peckie Peck milovník rychlosti a 
pořádného náklonu bez ohledu na kurz začínám přemýšlet o zrefování plachet, přivázání 
posádky, opuštění kurzu a rychlému úprku do bezpečí pevniny. To je tedy pokles mé morálky. 
To nikomu nemůžu říci. Vše se se mnou houpe a loď se mnou hází jako zlobivá holčička 
s panenkou v kočárku. Zastavte to někdo. Nikdo moc nemluví. Až na drobné výjimky, tedy 
Mirka-Knitlíka, který jako jediný neztrácí dobrou náladu, jsou všichni až podivně pobledlí a 
zaražení. Jak to ten Mirek dělá? Utěšuji se tím, že to nejspíš bude neznalost začátečníka. Teda 
asi. Raději jdu za nonšalantního vysvětlení, „tady se stejně nic neděje“ lehnou do podpalubí. 
Lodí to neuvěřitelně hází a já se snažím zaklínit mezi stůl a opěradlo lavice. Moc to nejde. 
Nikdy bych nevěřil, že loď může vydržet ty obrovské nárazy. Ze všech koutů se ozývá 
příšerné skřípění a praskání. Prááásk. Loď naráží do vlny. Je to jak rána palicí. Teď se 
musíme potopit. Lehce panikařím. Jediné co s tím, ale můžu udělat je se snažit to zaspat. Je 
mi zle jak sto let nedrbanému psovi. Přesto usínám. Je to k neuvěření. Ta úleva. Najednou 
však na mne stříká voda. Rázem jsem úplně promočený včetně deky, kterou jsem přikryt. 
Potápíme se! Potápíme se! Zachraň se kdo můžeš! Aáááááá! Naštěstí ovládám příval 
prvotního pudu sebezáchovy a neskáču do moře. Zjišťuji, že nebylo dobře uzavřené horní 
boční větrací okénko a tím sem vlétla vlna. Zjišťuji stav posádky na palubě. Naštěstí to 
nikoho nespláchlo. Všichni jsou však durch. Vlna kompletně spláchla palubu. V beznaději 
uléhám v mokrém oblečení do mokré deky a snažím se usnout. Bez sebemenšího úspěchu. 



Intenzita nárazů se zvětšuje, loď lítá po vlnách jak šílená. Prásk,prásk,prásk. Mám pocit, že 
jsem v kovárně nějakého obra, a ten obrovskou palicí tluče do železa. Tohle je moje poslední 
výprava. To už nemůže být horší. Omyl. Obrovský příval vody splachuje Mirka, který je 
v podpalubí a valí se na mne. Je to jak vylít na ráz dvě vany slané vody. Kuckám a prskám 
vodu. Tak to je definitivní konec. Kamarádi měl jsem vás rád. Zjišťuji kudy do lodi teče voda. 
Je nedovřené velké horní větrací okno, kterým Michalóza točil kamerou. ZA TOHLE HO 
PROTÁHNU POD KÝLEM!!! Bleskově zavírám okno a uléhám. Za sekundu 12. Morálku 
mám hluboko pod 50% a stále neuvěřitelným tempem klesá. Přemítám, zda se může dostat do 
záporu. Beznaděj. Jsem zmítán událostmi a lodí. Beznaděj. Beznaděj. Beznaděj. Mirek stále 
v dobré náladě pojednou z podpalubí volá nahoru na palubu. „Dá si někdo párečky?“ Jenom 
to mi stačí a zvedá se mi žaludek. Začínám se potit a polikám. Mirek se však obrací na mne se 
širokým úsměvem, mává mi příšernými , igelitu zabalenými, mnohabarevnými párky před 
očima a bezelstně se ptá „dáš si?“ Za tohle ho zabiju. Teda když to přežijeme. Z posledních sil 
vyblekotám „no to teda NE!“ a zavírám oči. „Mysli na něco jiného!“ Opakuji si stále do kola. 
Po asi pěti minutách nepřekonatelný pocit zvracet polevuje a je mi už jen hrozně na blití. 
Úleva! Doufám, že Mirek rozbalí odporné párky a odnese je nahoru. Jak hluboce se mílím. 
Nalévá vodu do hrnce a začíná vařit. Loď stále léta doprava doleva, nahoru dolů. Nevěřícně 
na něj zírám a se zbytkem sil mu říkám „to je ale úplná blbost…“. „Chvilku budeme 
pozorovat hrnec s vodou, a když nevyteče no tak pak je to v pohodě.“ Na to Mirek. Tak na to 
fakt nemám odpověď. Ležím a čekám kdy hrnec vylítne vzduchem a zasekne se do stropu. 
Ale po chvilce se Mirek, křečovitě zapření u dřezu, ozve se slovy „Vidíš je to pohoda. Jdu 
vařit.“ Bože. To nemůže myslet vážně. Chce mě opařit 10 litry vody, vybodnou oko klobásou 
a zaseknou hrnec do hlavy. Tak to musí dopadnou. Se vší rozhodností, která ve mně zbyla 
říkám „uvědomuješ si, že nás oba opaříš a kvůli tobě skašeme plachty a na plný plyn 
pojedeme do nejbližší nemocnice?????!!!!“ Ale Mirek se nenechá vyvést z rovnováhy a se 
slovy „neboj..“ dál vaří. A fakt uvaří. Jasný šílenec. Přemýšlím co je lepší. Zda s toho taky 
zešílet a nebo vylést na palubu a jak říká klasik „chopit se příběhu svého života“. Přijde mi to 
vlastně na stejno, ale jelikož jsem poslední 3 hodiny zkoušel první možnost, rozhoduji se pro 
změnu. Oblékám nepromokavé oblečení a lezu ven. Vítá mne zoufalý úsměv kormidelníka 
Alesína a skelný pohled Tomína a Bradleyho. Jen Mirek se široce usmívá a vítá mne slovy 
„klobásky byly fakt super“.  Ano. ANO. Teď ho za to hodím do moře! Nemám však bohužel 
dost sil. Rázem mne splachuje voda a dává mi tak zapomenou mému pokusu o vraždu. Sedám 
si vedle Bradleyho, který se se mnou kamarádsky dělí o totálně promočenou deku. Vděčně 
přijímám. Navrhuji připoutání (JÁ takový milovník rizika), ale všichni jen mávnou rukou. Na 
filozofickou otázku „…nezrefujeme?“ jen Tomíno bezbarvě odvětí „tak si to zrefuj…“. Západ 
slunce, jindy vděčné fotografické téma nechává všechny chladné, dokonce i experta na 
západy slunce Bradleyho. Není divu. Vlny jsou možná ještě větší a vychru neubývá. Po asi 
hodině se zvedá Bradley a se slovy jdu spát do přední kajuty se odpotácí do podpalubí. Budiž 
mu smrt lehkou (později se přiznává, že tak blízko totálnímu pozvracení ještě nikdy nebyl). 
Po další hodině mizí v podpalubí zničený Alesíno. Už jsme na palubě jenom já a Tomíno. Je 
hluboká noc. Tupě koukáme před sebe. Asi 15 mil před cílovou zátokou uléhá i Tomíno. Jsem 
sám. S vichrem, s vlnami a tmou. Hlavně neusnout. Hlavně neusnout. Tu a tam se snažím 
probudit mou pozornost mžouráním do dalekohledu. Jediné co vidím je tma a nebo ještě větší 
tma. Bezva…Muchlám se co nejtěsněji do promočené deky a snažím se držet kurz. Vlna. 
Prásk. Vlna. Prásk. Vlna. Prásk. Vlna. Vlna. Vlna. Prásk.Vlna,vlna,vlna,…vlna,….vlna……. 
…..prásk…to jsem narazil hlavou do kormidla. Usnout bych teda asi fakt neměl. Dělám co 
můžu abych neusnul. Úspěšnost je ale asi tak osmdesát procent. Tu a tam se probírám 
s cuknutím hlavy. Vlna, vlna, vlna,….vlna….Už se neozývají ty hrozné nárazy. Snad i vítr 
polevuje. Nakonec snad přežijeme. Pálí mne celý jícen od žaludečních šťáv, motá se mi hlava 



ale přesto se mi zlepšuje nálada. Už jen „10 mil mi zbývá k…“….Konečně vysněná zátoka. 
Probouzím Tomína a přichází i kapitán a kotvíme. Uléhám a okamžitě usínám. 

Peckie – lepší být rybou 

  

Mirek  

•        Oběd a odpolední siesta u ostrova místního boháče Onasise. Bradley projevil 
přání přijmout místo ometače jeho hrobky 

•        Poklidná plavba na plachty ke kanálu. 

•        Bouřlivá plavba na plachty od kanálu. Ohřívání klobás ve vlnách vyvolává 
hrůzu v očích přihlížejícího Pavla.Plány na cestu (plavbu) kolem světa pravděpodobně 
berou za své. 

•        Na výzvu „nechť je zrefována kosatka“ a podobné nikdo nereaguje. 

Mirek 

  

Bradley 16:30-1:30 

V 16:30 jsme v Levkádském průlivu, čekáme až nám otočí silniční most. Bereme naftu, po 
lokální ekologické havárii v 17:00 vyplouváme z průplavu a klidných vod. 

Pod plným oplachtěním vyrážíme za silného protivětru a proti velkým vlnám. Náklon jachty 
je tak 45 stupňů. Některé vlny statečně houpeme, některé do nás naráží, některé skáčeme a 
občas nás některá zalije. Shodujeme se, že toto je vhodná situace na přikartování posádky. 
Samozřejmě to nikdo neudělá. Michalózo šel spát do přední kajuty, už je asi po něm. Mirek 
vytáhne z lednice klobásky, prý kdo chce sendvič. Myslíme, že si dělá srandu, ale on je začne 
ještě ohřívat, hrdina. Když je zhltneme doufám, že mi aspoň chvilku vydrží v žaludku. Situace 
na moři se nelepší. Už jsme zažili větší vítr, i větší vlny, ale tato kombinace silného protivětru 
a velkých vln je skoro smrtící. Aspoň, že vlny nejdou z boku. Slunce pomalu zapadá, 
kupodivu nikdo to nefotí (jako včera). Mám promáčené všechny tři vrstvy a na brýlích vrstvu 
soli. Teplo mi teda není. Obzvlášť vydařená vlna zalije i podpalubí s Pavlem. Jára si jde 
z kabiny pro dva pytle na odpad. Snad je oba nenaplní. Asi hodinu po západu slunce přichází 
Michal, prý to je v přední kabině bezva. Je vybaven jako na plavbu ledovým oceánem. Po 
několikátém zrefování je náklon lodi menší, ale vlny rozhodně ne. Hlavní plachta se pořád 
uvolňuje, Tomík se snaží ji utáhnout klikou, ale je to jen krátkodobý úspěch. 

Kolem půl deváté jsem úplně promočený a dost ztuhlý. Vydávám se na odvážnou cestu do 
podpalubí, a ještě k tomu do přední kajuty. Vím, že na zalehnutí mám jen několik vteřin. 
Stáhnu ze sebe dvě horní promočené vrstvy, na záchod nemám šanci, ani si nestihnu 
opláchnout solný roztok z obličeje, rukou apod. Padám mezi mokré spacáky a nasmrádlé deky 
a madrace. 



Nemám čas ani náladu do nějakého zalézt, jen se trochu zavrtám. Z některého okna kape 
voda. Při větší vlně si vyzkouším stav beztíže. Nemám šanci usnout. Každá třetí vlna 
s obrovskou energií udeří do lodě, což mám asi z pěticentimetrové vzdálenosti. Po 
dvouhodinovém mlácení asi slábne vítr, jedeme na motor. Náklon je sice menší, už neležím 
na jedné nebo druhé stěně, ale na mokré madraci. Vlny se bohužel nezmenšují. Hou nahoru, 
hou dolů, prásk, voz, hou atd. Najednou PRÁSK PRÁSK PRÁSK. Tenhle trojskok jachta 
nemohla přežít. Také výrazně zpomalila. Snad jen ubral kormidelník otáčky. V 1:00 začínáme 
kotvit. Vstávám a omývám si zaschlý solný roztok z obličeje a rukou, převlékám se do 
pyžama. Jdu spát na palubu, měsíc krásně svítí do očí. Když do rána neutrhneme kotvu, 
všechno vlastně dobře dopadlo. Jako vždy usínám v 1:21 hodin. 

Bradley v.r. 

  

Z deníčku blijouna I.  

(od nejmenovaných členů posádky) 

  

9:50 Plavba je skvělá, moře je paráda. Být námořníkem je super. Jak to, že jsem to nevěděl 
dříve? 

  

10:40 Zvedají se trochu vlny a nějak fouká. Rozvíjíme plachty a loď letí po vlnách. Je to  

jeden z nejlepších zážitků v životě. Cítím se skvěle. 

  

11:50 No po hodině jízdy nakřivo, kdy se sotva držím, abych nesletěl do vody, si říkám, že by 
to už pomalu mohlo stačit. Ale vítr zesiluje a vlny rostou… 

  

13:50 Lítáme nahoru a dolů jako šílení. Lo´d při pádu do hloubky úděsně skřípe a skučí. 
Doufám, že to vydrží. Moře je studené a nevím jak dlouho buchom to přežili. Navíc mi z toho 
houpání začíná být nějak divně. 

  

15:40 Vypněte to někdo!!! Je mi strašně zle, všechno lítá nahoru a dolů. V podpalubí se nedá 
vydržet a venku je zima a zalívá nás vodní tříšť. Asi umřu… 

  

16:10 Právě jsem zvracel, bylo to děsné. Bál jsem se, že spadnu do moře. Držel jsem se 
zábradlí jako klíště. Trochu se mi ulevuje. Lehám si v kokpitu na lavičku. Snad neumřu. 



  

17:20 Zvracel jsem už celkem třikrát. Jestli přežiju tohle, tak už všechno. Vítr slábne a vlny 
jsou asi menší, alespoň všechny věci v lodi tak nelétají. Chce se mi spát… 

  

23:30 Jsme v přístavu. Jsem zesláblý, třesou se mi kolena a bolí břicho. Na žádnou zasranou 
javhtu už nikdy nevlezu!!! Radši budu jezdit na kole! 

Pepíček (J.O.) 

  

Zdecimovaná posádka po tomto dni: 

Kapitán – Michalóza (Nindža) 

 

Kapitán II. – Tomíno Stůj nebo střelím (asi umřem…) 

 

První důstojník – Alesíno (sem se pobl….) 

 

První důstojník – Jára Akademik (Čo bolo tobolo teraz jsom….) 

 

První důstojník – Bradley (hmmm pivínko…) 

 



První důstojník – Peckie Peck (smrt mi budiž vykoupením…) 

 

Plavčík – Mirek Knitlik (párečky? …klobáskýý? …pohodáá…) 

 



  

DEN DEVÁTÝ 1.6.2007 

  

Den Dětí 

Dnešní ráno kalí zpráva z Prahy, že Tomíkovo zahrádka letos žádné plody nevydá. Necháme 
Tomíka chvilku truchlit a vyrážíme směr PAXOS najít „BLUE LAGOON“. Vítr moc nefouká 
a když, tak přímo proti, takže jedeme na motor. Po chvilce hledání nacházíme poměrně 
prostornou jeskyni, ve které prvnímu výsadku na gumáku dochází benzín. Zpět se tedy 
pádluje a vesluje. Po návratu druhého výsadku vyjíždíme na poslední úsek plavky směr 
KORFU. 

Alesíno 

  

Kormidluje Jára  

Nasadil Proti-torpédový cik-cak kurz, který ani ty nejinteligentnější torpéda nezvládají 
sledovat… 

Peckie – cože jsem to byl? 

  

Mirek  

Kapitán začíná s posádkou nácvik přistání 

Mirek 

  

Peckie 

Jára – Akademik složil moc pěknou básničku:  

„kurva kurvě kundu urve!“ 

Což je druhá sloka k 

„píča píče pučí klíče!“ 

A pak, že je to akademické vzdělání k ničemu! 

Peckie 



  

  

DEN DESÁTÝ 2.6.2007 

  

Odjezd 

Vstáváme za ranního kuropění. Za chvíli už je slyšet „karlekarle“ turbodieselu a syrový zvuk 
řadového šestiválce. Míříme k přístavu . Když projíždíme kolem celnice, ukazuji na Pekyho 
auto, že má lístky na trajekt, ovšem když projíždí on, ukazuje na nás, jako že jedeme spolu. 
To značně rozladí celníka. Spustí povyk a vyžádá si papíry od obou. Při té příležitosti zjistí, že 
SPZ mojeho auta je uvedena blbě a stane se to vítanou záminkou, aby nás nepustil. Nutí nás 
vrátit se do města a nechat si přepsat lístek v kanceláři přepravce. Znechuceně tedy odjíždíme. 
V kanceláři přepravce sedí obtloustlý (jak jinak) Řek a civí na nás, než pochopí, o co nám jde. 
Pak rezolutně zavrtí hlavou a řekne, že nový lístek nám vydat nemůže a že jiná značka 
rozhodně nevadí. Kdyby byl prý problém, ať mu zavolají nebo ať tam počkáme, že pojede 
také k trajektu.  

Ale vadí! Tvrdí opět celník a odstavuje nás na stranu. Dochází mi trpělivost a neúspěšně se 
hádám s odkazem na to, že při cestě sem to nikomu nevadilo. Čekáme tedy na borce, protože 
celník mu odmítá zavolat.  

Došlo ke střídání stráží. Přicházejí jiní celníci, ale také přijíždí trajekt, který má zpoždění. 
Trochu se nás zmocňuje panika, když okolo celnice projíždí bez zastávky vůz s nějakým 
obtloustlým Řekem, jež vypadá jako týpek s přepravní kanceláře. Jdu se na to zeptat nových 
celníků. Ti tvrdí, že to on nebyl, že nás ale nepustí a ukazují směrem k lodi a zcela zbytečně 
připomínají, že je to naše loď, ať ji nezmeškáme. Sednu tedy naštvaný do auta, předvedu 
ukázkové otočení za kvílení pneumatik a rychlostí, kterou na Korfu ještě neviděli se řítím 
městem zpět k přepravní kanceláři. Tam týpka postavíme před hotovou věc, že značku MUSÍ 
změnit a nakonec se podvoluje a dopíše ji propiskou na lístek. Potvrdí razítkem a už frčíme 
zpět. Celníci jsou uspokojeni a můžeme konečně projet… 

Tomíno 



  

DALŠÍ PŘÍZPĚVKY  

  

Úvahy kavárenské 

Řecko patří mezi evropskými státy s ohledem ke kavárenské tradici k těm zaslíbeným. Na 
putování v Odysseových stopách jsme samozřejmě nemohli tento tradiční nápoj, jakým káva 
bezesporu již pár set let v Řecku je, opomenout. Káva a kavárna jako instituce jsou jednou 
z mála věcí od Turků, kterou i sami Řekové hodnotí kladně. 

   Trajekt Kriti (Kréta), kterým jsme jeli z Benátek na Korfu měl příjemnou kavárnu, kterou 
jsme také rádi navštívili. Podávali tu jak tradiční řeckou kávu (kafé ellinikós), tak i běžné 
espresso, laté apod. Klasická řecká káva se připravuje v džezvě a zároveň se ochucuje (např. 
cukrem) rovnou při přípravě. Kávová sedlina je velmi jemná a sedí na dně hrnku jako 
„bahýnko“. Má velmi specifickou chuť, kterou jinde nenajdete. V Řecku mají řeckou kávu 
všude a navíc je nejlevnější. 

   První kavárnu v samotném Řecku jsme navštívili na Ithace v hlavním městě Vathi. Bylo 
ještě ráno, trochu zataženo, v kavárně pár důchodců a my. Servírka se tvářila, jako by jí 
zrovna odebrali tři litry krve, ale nakonec vše donesla správně, ač to chvilku trvalo. Nicméně 
to je v Řecku normální a na ostrovech je vše ještě více pomalejší. Nejlepší je zanechat spěch a 
nervozitu v Čechách, neboť s ničím takovým v Řecku nepochodíte. Vaše eventuelní 
netrpělivost či naštvaní je tam každému srdečně fuk. A navíc (na rozdíl např. od Chorvatů) se 
Řekové pro pár eur rozhodně nestrhnou. A jestli se vám něco nelíbí, tak si klidně jděte, myslí 
si obvykle Řek. 

   Další kavárenská zastávka byla na Kefalónii ve městě Argostuli. Kavárna byla opět 
příjemná, tak jsem tam strávili značnou část dopoledne. Kromě kávy jsem konzumovali i 
nealko (!) a čaj (zde s mlékem, jako dědictví po Angličanech). Též jsem si dali řecké frappé, 
neboť v Řecku dělají tento typ kávy patrně nejlépe v Evropě. Trocha instantní kávy se zalije 
studenou vodou a speciální vrtulkou dlouho mixuje do pevné a vysoké pěny. Pak se dolije 
studenou vodou a může se dodat trocha mléka či zmrzliny a pár kostek ledu. Pěna by měla 
chvíli vydržet neporušená. 

   Naposledy jsem pak trávili poměrně dost času v kavárně na trajektu, při cestě do Benátek. 
Káva byla opět výborná, jen ten děda, co obsluhoval, vypadal, že se brzy odebere do věčných 
lovišť. Nakonec přežil. 

   Všichni milovníci kávy si v Řecku přijdou na své, ale je třeba odložit čas a pouze se dívat a 
dívat a dívat. Jen tak můžete začít alespoň trochu chápat řecký přístup k životu (mě osobně 
v mnoha směrech velmi vyhovující). 

J. Otčenášek 

  



 


