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Huráá, je to k nevíře, ale opravdu vyrážíme. Vzduch je dusný a bouřky které
přijdou – to je ta voda na „náš mlejn..“



Tak jsme ve Vsetíně a já se právě alibisticky zbavuju mapy, protože v pravdě
není možné hledět zaráz do mapy a zároveň se okouzleně a pozorně rozhlížet

kolem, aby člověku nic neuteklo.



Vyplouváme a máme z vyplutím plno důležité práce.

Bouře přešla a Bečva se zbarvila na kakao, nám se však hodil každý jeden
centimetr o který nám řeka stoupla



 
Zde se krásným proudem probíjím ke kamarádům

Došlo i na moje věštecké schopnosti a tak voda počala časem i klesat



Gáblík na řece má svoje kouzlo

Což se samože týká i mě..



Sůsed – básník ohně v „akci“

.. a naše vaření na sto způsobů



Radek je nejranější ptáče, a malá poznámka ty tyčky pověšené nad řekou
opravdu slouží závodníkům k vodnímu slalomu..

A mudrcové od východu při meditačně úlevném kávovinovém obřadu s
poněkud alchymickým nápojem „Spes Astra“ (Hvězda naděje)



Bouřlivost živlů nás přiměla nahlédnout i do posvátných spisků



Úslužný mravenec v trávě vyfotil celou naši vodáckou výpravu



Opět vyplouváme. Já tedy ve svojí srandovní záchranné vestě - že ji budu
nosit jsme doma slíbil rodince.. A při své velké nečekané koupeli, kdy jsem

plaval peřejí (v pláštěnce) jsem zjistil, že ten polystyren krásně hřeje do všech
hlavních mokrem a zimou ohrožených tělesných orgánů..



Taky jsme se a to dost neradi, čas od času měnili v soumary a tahali lodě po
břehu. Jsou zkrátka jezy které nesjíždíš..



Před stavbou stanu je zapotřebí všechno řádně promyslet, vyměřit..

a pak se dílo vydaří



Já jsem spával ponámořnicku v houpací síti zavěšené mezi dvěma stromy

Když pršelo pomohla plachta teď právě přivázaná k Sůsedovu Loďostanu



Na kvalitu tohoto pramene jsem bezváhání přísahal



Ale později jsme se Sůsedem uznali, že účinky té vody se dost podobaly tomu
co učená literatura praví o LSD..



Poslední noc jsme rozbili tábor v pobřežním bečvanském pralese

Bylo už dost pozdě a tak při vybalování věcí a natahování spací sítě..



Tehdy se do mě opřela malá cukrovkářská krize, a byla to moje chyba, měl
jsem více předvídat, kamarádi mi ale pomohli s prací a tak jsem tu krizi

nakonec vydýchal u ohně s čokoládou v puse..

http://www.youtube.com/watch?v=l87jkd6juq0


Nejčerstvějším dojmem působil samozřejmě Struvid, který se k naší výpravě
připojil stejného dne v Přerově. Znalecky obhlédl mou spací síť a zahalekal:

„Dosť bolo experimentou! Terazky už budu mať iba seriózny stan..“



V hustém dešti jsme propluli soutokem Bečvy s Moravou, když déšť
nepolevoval se nikomu nechtělo pádlovat „moravské oleje“ a tak jsme akci

ukončili v Kroměříži.
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