
Zápisky z čundru (6.-8.7.2011) 
Počet účastníků: 10 

Dne 6.7.2011 se parta mládežníků z Havířova pod vedením vedoucího vydala na mysteriózní 
výlet do nejvýchodnějšího bodu České republiky! Tak schválně, víte kde to je? Pokud ano – 
výborně, určitě jste během hodin zeměpisu dávali pozor. Pokud ne – to nevadí, právě se to 
dozvíte. Ale nejprve si podrobně vylíčíme naši cestu. 

 

1.den 

Čekal nás třídenní 
čundr. Abychom 
z toho něco měli, 
vybrali jsme si vlak, 
jehož odjezd byl 
z havířovské nádraží 
ve 4:45  a svezli 
jsme se s ním do 
jeho cílové stanice 
v Českém Těšíně, 
kde jsme dorazili 
v 5:05. Ano, sice 
naším cílem byl 
nejvýchodnější bod 

ČR, ale abychom byli o prázdninách aspoň kapku za hranicemi, vydali jsme si to v 5:19 
vlakem R441 Excelsior do slovenského města Čadca, kde jsme přistáli v 6:02.  V 6:26 nás 
čekala cesta osobáčkem do destinace Čierne při Čadci, kde nás vlak vyhodil v 6:34. 

Ano 6:34 to je zlomový bod, kdy už se nevozíme, ale spoléháme pouze na naše nástroje – 
nohy. Kdyby Vás zajímalo, jak dlouho taková cesta z Havířova do Čierne při Čadci trvá, tak 
se vším všudy je to 1 hodina 49 minut, vlaková vzdálenost je 64km. 
Nechám Vás nahlédnout do našeho čundrového deníku : „Stoupáme výš, překonáváme 
extrémní převýšení.“ 
Pokud by tomuto sdělení nikdo neporozuměl, máme tady mnohem jednodušší popis děje: 
„ Inklinace svahu prudce stoupá a reliéf okolního prostředí se mění v alpský.“ 
 
7:30 to je čas, kdy jsme dorazili k odpočívadlu a píšeme první zápisky. Moc kilometrů jsme 
nenašli, jelikož s naší bagáží to fakt nešlo... Pokud nechcete tahat krosny, buď si najměte 
známého, který vám vaše zavazadla bude vozit, nebo stopněte auto...  Ale pokud chcete mít 
svaly a chcete zažít pořádný čundr, překonejte sami sebe a nechte, aby vaše krosna dřímala na 
vašich zádech. 
Aktuální zápis: „P řemítáme nad ztrátou Slezska a učíme se polsky.“ „Mr. M. svačil. Dostal 
housenku a 4,20 €.“(Opravdu pochopí jen zasvěcení.) 



„ 7:32 to je 12,5 °C, mlhový opar, Slunce nevidíme.“ 
Asi se trápíte nad těmito 
zápisky, hned vysvětlím.  
Pár metrů od našeho 
odpočívadla byl první 
významný bod našeho 
programu. Styk hranic 
tří států – Česka, 
Slovenska a Polska. 
A tady máme bonus ze 
zeměpisu – tento 
významný bod, co se 
týče české hranice se 
nachází v obci Hr čava. 
Ale obec Hrčava není 
nejvýchodnějším bodem 
ČR, jak se mnohdy tato 

obec zmiňuje, vážení, dávejte prosím na to bacha. 
 
 
 
9:00 naše druhá zastávka, dorazili jsme do centra Hrčavy, teplota je 16,3 °C. Zápisky: 
„Oxidujeme u pána u chatky, právě vylezl. Podělil se  s námi o včerejší zprávy o počasí, prý 
Lilo jak bys kýblem lil po střeše ; Včera (5.7.) tu byla pouť, je to poznat – tolko odpadků..“  
Míjíme Základní školu na níž je mimo jiné cedule s informací, že „1. Český prezident Václav 
Havel navštívil Hrčavu a tuto ZŠ 15.6.1993“. 
 
9:36 „Po bahenní koupeli jsme dorazili do cíle.“ Ano, je to stále v Hrčavě. Rezervovali jsme 
si luxusní apartmá – lesík u louky. A stavíme stany.  

 
10:49 „Domovy postaveny, na řadě je nábytek.“ 
Rada: pokud hledáte měkoučké podloží pod váš 
stan, utrhněte si kapradí. 
 
12:00 Siesta. Tři odvážlivci se vydali zpět do 
místního obchodu pro vodu. Příjemné zjištění: 
„Když vyjdete z lesa, hned je vám tepleji.“ 
 



12:30 Meteorologické zprávy: 16,4 °C ve stínu, 22,8 °C na slunku. 

Odpoledne jsme využili 
k odpočinku a různým hrám.  

 
 
 
Okolo 17hodin teplota 28,7 °C. Samozřejmě neustále 
jsme svačili, večeři jsme si připravili na vařiči. Nebojte, 
i zuby jsme si vyčistili. 
 
20:30 To byl večerní mítink se zamyšlením. 
 
21:30 12,5 °C. 
 
21:48 „Všichni kromě první stráže jdou spát. Světlušky svítí.“ 
Ano je to tak. Noční stráž. Rozdělena do dvojic. Každá dvojice strážila 2 hodiny. Jediná 
záchrana, jak přežít tuto dobu, bylo psaní do čundrového deníku. Když si s tím dáte práci a 
zapisujete, co se děje tak co tři, co šest minut, nudit se vážně nebudete. 
Jak píše první hlídka: „Sedíme na louce na pláštěnce, vybaveny baterkami a píšťalkou. Měsíc 
se schoval, vidět jdou pouze hvězdy. Není jich moc. Přemítáme o tom, že ten kdo bude mít 
službu po nás – tedy všichni ostatní, se budou bavit čtením poznámek z naší hlídky.“  Když dá 
první laťku vysoko, tak ostatní se buď přiblíží výkonu anebo se hecnou a prvního převýší ☺. 
Ano, první hlídku ráno čekala velmi příjemné překvapení a to, že se všechny hlídky moc 
snažili ve svých zápiscích. Mnozí nešetřili svým vtipem☺. 
Celkem naše noční zápisky pohltily 14 stránek o formátu A5. No ale tak buďme odvážní a 
nahlédněme do nich. (Pozn. redakce - Noční zápisky podlehly cenzuře, jména nebudou 
uveřejněna, jen iniciály křestních jmen. Zápisky podlehly i zestručnění. Nezasvěcený člověk 
by pak nepochopil.) 
22:11 Po první obchůzce první hlídka L&L zjistila, že mnozí stále nespí. Tato hlídka je 
vděčná, že má u sebe baterky. Tma je totiž jako v pytli. 
22:20 Druhá pochůzka- Mr. R. hláška: „Svítit baterkami do cizích stanů je trestné.“ 
22:31 Aktuální zprávy z domova: „Ve Frýdku-Místku holčičku dnes odloženou do babyboxu 
pojmenovali Jana Husová.“ Ano, dnes je 6.7. 
22:37 Ano i žaludky se ozývají. 
23:10 Od úst hlídky jde pára. 
23:13 Lesní zvuky vydávají pouze našinci. Ano, jde o chrápání. 
23:25 První hlídka nemá co dělat a tak se učí tančit. Raz, dva, tři, ča-ča-ča. Hlavu nahoru, sem 
se mi dívej! 



23:35 První hlídka je již vysílená a odpočítává minuty do konce šichty. 
 
7.7.2011 0:00-2:00  Službu přebírá hlídka č.2 L&T  
0:11 „Hv ězdy svítí pořád, mám neutišitelný pocit, že kdybych ze stanu vylezl o sto let později, 
byly by tam furt.“ „Na baterku útočí můry – exemplář nemohu přiložit.“ 
0:15 „Trosky fotbalových branek vypadají v ponurém hvězdném světle hororově. Pouštíme 
rádio – polské stanice hrají francouzsky, pak přemítáme, který jazyk se budeme učit.“  
0:53 Hlídka č.2 sebrala odvahu a popošla o 100 metrů po příjezdové cestě od našeho tábora. 
1:20 Záhadné zjištění: „P ři zhasnutí baterky nastává zvláštní optický jev.. nejde vidět ani na 
špičky nosu..“ 
1:31 Další zjištění: „ Pokus dostat se z lesa na louku bez použití světla nedoporučuju..je tam 
hromada klacků.. cvrčci spí..“ 
1:33 „Mr.T. vypadá jak rozespalá sova.. sil ubývá.. kručení v žaludcích přibývá..“ 
 
2:00-4:00 Původně hlídka č.3 ve složení D&R.. ovšem Mr.R to vzdal a nechtěl se vzdát 
pobytu v teple stanu. Mr. L tak hrdinsky bere na sebe další dvě hodiny hlídky. 
„ Člověk má spoustu času přemýšlet o životě,“ konstatoval Mr. D a pokračuje v hodnocení 
okolí: „P řed stanem jak po mejdanu. Ešus tu, ešus tam.. ach..jo.“ Mr. D. má hlad: „Jedna 
šiška, dru..chrrr. Asi vítr, Máchale. Jdeme na řízky, Dopapané. Chválím Mr.L, byly mňam, 
mňam.“ 
3:00 „Teplota stálá, na vydržení, stav tábora- asi úplný.“ „Mr. D. má chuť na hranolky, 
tatarku a smažený sýr.. a pořádně zapít vychlazenou kofolou. Jíme kořínky a med lesních 
včel.“ 
3:27 . „Chvíle přísloví.. bučíme do lesa, ale nic se neozývá.. Mr. D. dumá, jestli by spadl do 
jámy, kdyby mi ji vykopal.“ 
 
4:00-6:00 Stráž č.4 M&V 
4:29   „Už můžeme psát bez baterky. Rozednilo se!” 
4:45 Tato stráž šla na dalekou procházku, najít potok, kde bychom ráno mohli spáchat 
hygienu,a umyli nám ešusy. Mr. M tam zanechal šlápotu v bahně pro budoucí generace. 
5:02 „Vidíme Slunce!“ 
5:52 „Tábor spí. Ptáci ne. Slunce ještě nevystoupilo nad stromy u naší louky. 
Předpověď počasí: Jasno, slabý proměnlivý vítr 3-5 m/s. Doporučujeme kraťasy a sluneční 
brýle.  
6:00 „Zvon kostela…“ 
 
 

2.den 
 

 
8:00 „Tábor spí. Píšťalka oznamuje BUDÍČÉÉK!!!“ 
8:10 To nás čekala rozcvička ve formě procházky k potoku, abychom si mohli vyčistit zuby.  

 
 
 
Naše 
kou- 
pelna 
↔ 



9:53 „…19 °C ve stínu, jupí bude teploučko.“  
11:30 Jelikož jsme museli čekat na dvě osoby, vydali jsme se teprve v tuto dobu do další 
destinace naši dovolené. 
 
„Téma dne: A zase bahno.“ (Pár dnů před naším čundrem v celém Moravskoslezském kraji 
dost pršelo, vypadalo to dokonce na záplavy.Ale od začátku našeho čundru bylo krásné 
počasí. Přesto se na mnoha místech, především v lesích, objevilo bahno.) 
 
13:31 Dorazili jsme do druhého nejvýznamnějšího bodu našeho výletu. Ano, mnozí už ví. 
Nejvýchodnější bod ČR. Správná odpověď je… TRAMTADÁÁÁÁÁÁ…  Není to jinačí 
obec, než samotnýýýý… Bukovec! B-U-K-O-V-E-C! Uwaga,uwaga!  
Již na informační ceduli se dozvíte Info: „Vážení návštěvníci, po krátké procházce jste 
dorazili k cíli svému putování. Můžete si tedy říct- Byli jsme na nejvýchodnějším bodě České 

republiky a poopravit si 
dříve obecně tradovaný 
chybný údaj, že 
nejvýchodnější obcí naší 
republiky je Hrčava. (V obci 
Hrčava se nachází 
Trojmezí—místo, kde se 
potkávají hranice tří států-
Česka, Polska a Slovesnka.) 
Nejvýchodnější bod je zde, 
na katastru obce Bukovec.“ 
Zeměpisné souřadnice:  
49° 33´ 1´´  s.š., 
18°  51´ 33´´ v.d. 
 
Těm, kteří toto místo ještě 
nenavštívili, doporučuji. Je 
to kuriózní záležitost a taky 
je tam pěkná příroda. Pro 
fajnšmekry kolaře jsou tam 
cyklostezky. Tak Come on! 
Mají tam i rozcestník, kde 
se 

dozvíte kolik kilometrů je to na pozemky na Měsíci (39400 km), 
nebo do nedalekého Třince (20,5km), New Yorku (6809 km)  .. 
Tady stojí se zastavit a chvilku se zamyslet, zafilozofovat nad 
otázkou, zda někdy někdo bude v Bukovci potřebovat vědět kolik 
kilometrů a jakým směrem je to do New Yorku a zda někdo opravdu tam půjde ☺. No nebo 
nad těmi pozemky na Měsíci, to je nejen na zamyšlení na chvilku, ale i na měsíc :D    



14:30 Přestávka v Kempalandu. Čas pro někoho na oběd,zmrzku.. Využili jsme místní 
atrakci – Summertubing. Zakoupili jsme si rovnou 10 jízd. Každý se tak jednou svezl. Více na 
www.kempaland.cz Byla to paráda, mnozí se neubránili řevu. 
 
15:30 Vyrážíme k našemu druhému ubytování na louku v obci Písečná (u obce Písek).   
16:55 Dorazili jsme do cíle. (Díky tomu, že v 16:35 nás kousek vzal autobus. Moc děkujeme 
řidiči XY.) 

18:43 „Užíváme si 
večerního 

sluníčka. Je tu 
krásné, obrovské 
fotbalové hřiště a 

travnaté 
prostranství 

s výhledem na 
Beskydy.“ Mnozí  
si posteskli, že by 
tu chtěli bydlet. 
Opravdu krásné 
panorama.  
 
19:32 „Po frisbee 
na pláni si 

rozděláváme 
oheň.“ 

20:30 Druhé čundrové zamyšlení. 
Noční hlídky tentokráte nebyly.  

3.den 
 
 „Ráno vstáváme do teplého dne a dusného, 
přehřátého stanu. Na snídani 27 rohlíků, káva a 
zelený čaj. Dopoledne hrajeme frisbee na bezva 
fotbalovém hřišti a sluníčko do nás pere. 
Naaranžovali jsme pár společných fotek.“ 
 
11:40 „Ve spěchu letíme ke stanům a balíme.“ 



 
12:15 „Nemáme 
co řešit, je 
sbaleno. Rozloučili 
jsme se a vyfotili 
s majitelem louky 
panem Honzou.“ 
← 
 
12:25 „Sedíme na 
místní zástavce 
Písečná, škola a 
posilňujeme se 
před cestou 
domů.“   
 
 
 
 

 
12:42  Přijíždí pro nás autobus 
a veze nás express až do obce 
Návsí(u Jablunkova). 
13:09 Odjíždíme  s touhou 
dojet tímto vlakem až do 
Českého Těšína. Naše touha se 
nevyplnila. O pár kilometrů 
dál, v obci Bystřice, vlak stojí 
a nejede a nejede.  
13:20 Průvodčí oznámila: „V 
Třinci spadla trolej.“ ( Skvělý 
způsob, jak si prodloužit 
cestování o tři hodiny ☺.) 
14:40 „Stále čekáme ve vlaku. 
Najdou se jedinci, kteří zpívají přes celý vagón.“ 
15:12 „Všichni vystupujeme z vlaku. Přistaví bus do Těšína.“  
16:13 „Stihli jsme akorát vlak do Havířova. City Elephant ou jééé.“ 
16:34  A jsme zpátky v Havířově. Teď rychle domů a strávit minimálně hodinu ve vaně. 
 
Menší postřehy od účastníků zájezdů: 
Co se mi líbilo- počasí, frisbee, krásné Beskydy, komunikace, příroda, hry 
Co se mi nelíbilo – mokro pod stanem, spadlá trolej, stále neusychající bahno 
Tipy na příště - chatu a z ní dělat výlety, koupání (Pozn. redakce- někomu to koupání v bahně 
asi nestačilo.. ☺ ) 
 
Loučíme se s Vámi. Doufáme, že jsme Vás neodradili, pokud jste chtěli někdy navštívit tato 
krásná zákoutí naši Vlasti. 
Pokud by jste nás chtěli kontaktovat pište na e-mail info@zivacirkev.cz 
 
Zdraví Mláde ž K řes ťanského Sboru Víry v Haví řov ě ☺        LB 


