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N:r rozdíl od předclrázejícíclr přispě.',ků nebude tento až tolik o házené . :úe spíše o hiázenkářích . potež'rnc o
jejiclr q'letu na turnaj do Callely. }víužete to tedy brát spíše jako cestopis.

Pátek 21.5.99
Za stalélro deště (e zajímavé . že taklrle začiná i spousta článků o házené) a výkřikťr,,uŽ je tady poschoďák.. a
..to je pamík.. , jsem se spolu s hráči a ostatními účastníky zájezdu,,naloďl.. do autobusu značky oASA . který
se rnč[ suit na vice jak 24 hodin rušítn dotnovern. Ještě posledrú z:unávárú rodirurý'rrr i jirrýnr příslušníkťrrrr a
několík trrn oceli' plastu. gulny a polronrryclr hmot se spolu s pár tunami živé váhy cestuiícíclt ( každý s pár litrv
povzbuzujících tekutin; sc vydalo za jižrun S|uncetn a lnořenr. Na palubě vlád|a dobrá ná|ada a jak trbír,alo
povzbuzujících nípojů v lalrvích a plechovkách . pfib1valo dobré ni{lad.v* rla . V Kirrloqý.ch Varech se k bělské
posadce přida|i další , tehdy ještě rrezrrámí spolucestující a zatímco postupně poználali . co je s nítni čeká .
blížila se luanice s Německern a tedy ten opravdový začátek záiezdu. Vžd}t teprve Za lrranicemi se rmozí z rrás
se poprvé seznámí s kraji . kde na vás všiclrni mluví cizínr jaz1kern a naše měna tiam nepatří k trcjsilnějšínt
argurnentům . Na hranicích jsme se všichni (nebo téměř všichni) na chvilku tvářili jako zajezd skautů , uldzali
pasy 1 uyto to poprvé a naposledy cojsmeje cestou potřebovali ) a za procvičování několika něnreckýclr friízi .
vestrrěs pocházejícíclr ze zábavnýclr pořadů ( např. - šéne lraxn - mit clrlupn , drajciclt flaxnpajcr , dea nátne ,
lúlda lúbe hóhe temperatůre , ja vifil , ajn kilogram kartófl aj.) vyrazili do země našiclr západrúclr sousedů , na
rozdí| od ru{s poraŽené válečné mocnosti. Naštěstí (nebo naneštěstí ) , z německé ďálnice tolro trrnolto vidět neni
a rrebylo tedyl čim porovnávat živo|rrí úroveň a kaát si pracně získanou dobrou náladu. Snadjen že neni
potřeba přílba , protože nehrozí , že byiste se na výtlucích bouchali lrlalou o strop '. na případných uzavírkáclr se
pncujeizadeštěaiqÍskytvozidelančekFenari,PorscheaLamborglrinijeturnínrělyššínežunás'Naštčstí
vínr . že to všechno je postaverro rra krvi. polrr a slzách utlačovanélro německélro prolelariátu a rra jejiclt rnístě b1'
nrě to vůbec netěšilo. Jak jsrne se blíŽili k jihu , déšt'pornalu ustával a blížila se noc. Ještě pos|ední zastiir'ka ln
německém území . první leh!ý konllikt s fanoušky Bayernu Mniclrov a hunt do sladké Fmncie. Hranicí jsIne
projeli bez zastavování a ďejměi bez povšimnutí za opětovného prowičování frr{zí, lentokni'l francouzslq'clr (
letlezé do trramvajé' bnán žvykáj trravů atd) . Bohužel , musím konscatovat ' že za tmy a z autobusu se Francie
jevi jako totálně nudná země. Nikde žádná Eifellovka , nikde ádná Notre Darne , jen una Z.e které se občas
wrroří atomová elektnirna a ještě ke všernu bez ekologických aktivistů. Zřejmě rrypili hodltě BeatÚolais a ted.
někde odpočívají . Větširra rýprav'v však jiŽ dáwc podlelrla spánku (ne)spravedliqfch a co sc dě.ic za oknv
zajírnalo jen insorruúaky jako jsem já.
Sobota 22.5.99
K ninu již bylo vidět , že krajirn nabýl'á středornořskélro rázu a občas se.rnezi kopci zalesklo tnoře. Když jsme
poprvé uviděli zasněženévrcholkyPyrenejí, vědělijsrne, že cíljeblízko. Španělské lrranicejsrne opět proieli
bez zastiívky. šok ale následoval na první zastávce na špaňelskétn Ízemí. Venku byla taková zina, Že by se tatn
celkem slušně uživil stanek s grogem. Na rnoji otázku , jestli tarn půjčÚí brusle, mi řidič odpověděl . že nú bude
ještě z vedra špatně. Nerqilil se. Po ubl'tcvání v lrotelu Catalun.va jsnre okamžitě lryrazi|i mp|áž (ne tedy úplně
všiclrni, někteří se r,ěnovali usilovné deguslaci rnístni cervezy v lrotelovénr baru). kde následova| křesl lttořeln
pro ty, kdo u něj byli poprvé. Spočíval r'oclrutnání rnořské vody (vŠiclrni se ošklíbali a tvrdili .že je slaniir a
lrnusnií. neúrn jak ji rozezna|iod vody pitrré, nikoho z nich jsern ji nikdy neviděl pít) a skoku do ještě poměntě
chladných vod středozemnílro rnoře. Při nrísledné prolúídce města jsme v1tipovali , kam r,.ečer zazábavott.
Nejdřiv ruás iúe čekďa večeře s menší komickou vložkou, která stojí za zaznamenání. K večeři byl lotiž niinr
suchozemcůrn neznr{mý , poměrně tuhý kus rybího masa a Aleš,,Vomajda.. Stach se rrás zeptal , co to je. Až
nečekaně snadno jsme ho přewědčili, že se jedru{ o rejnoka , načež on obclrázel stůl ď stolu se slol,y ,'Vite vy
bodla co to vůbec žerele . To je reinok !,, Llžkdyž byl u třetilro slo|u . tak jsnre se smíc|ry sví.je|i .alc lepn,e kdyŽ
obešel všeclury a usedl k vlastrrínru stolu , tak jsme se lnu s cukátúnr koulků orrr|uvi|i , že jsnrc kecali. Bylo jasné

, Že si na tomhle vyletě užiii spoustu legrace.Po večeři rrr{sledovalo slavnostní zalut.jení turnaje v místní hale. A
když řílctLrn slavnostní . tak tím rrryslím slavnostní' Vyhrávali ťi kapely , na palubovce se střída|i bubeníci
r'lristorichÍch krojích. ba.|et a gy1nnasté a nakonec nastoupili ástupci všech dnrŽstev , včetně naší troiice vedené
kapitr{nem,,Gottliébem.. Netrvalěm, halasně podporované početnou skupinou našich.'fans.. . lehce
rozeznatelnou od ostatních ďky z.brusu rroqým kluboqfm trikům. Toto téměř jednotné oblečení bylo příčinou i
toho, že jsme neunikli pozomosti mistnich obyvalel , kteří niim sdělili , Že FC Barcelona dnes získal titrú a tuďž
, Že sportovci reprezentující barcelonské k|ubv.isou mistry země snad ve všech sporteclr co se tanl hraií a tedy i
v lrrízené' Městern křižova|i lroukající a|J|A ze kterýclr vlály vlajky FC Barcelona. Katalánie a ovíněrrí farroušci '
Neivyšší čas se uklidit někarn do lrospůdky (konkrétně ',Fun Pub Red Lioď. , kde bylo pivo na rraše porrrěrv- dost
dralré ' Zato tarn ale byla sranda ) a v klidu probrat 7Ažiw Gádné ponocování , rnaxitnálně do dvou . zítra
lrrajerne) a vzlrůnt do postele, čekal ruís pernÝ den.
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Ncdělc 23.5.99
Den pro mě z-ttčttl opravdu dobře. Když l'šiclrni 1'yrazi|i k odjezdu na pn,ní zápas. rrrirrlě jse|rl sc z'drž'c| ttkdy.ž,
jsern q'šel před lrotel 'nikde nikdo. Neměl jsern ani tušeni. kde parkuje arttobus zapoiilisern instirrkt a dedulci a
r.tdal se lto hledat ve aněti uz..kých trliček. Bohrrzel i autobus se vydai lrleda| nrě a íak kd-yŽ jseln ho konečnč
zďtlédl . Inohl jsem mu akorát tak zamivat. Bylo jasné, že první utlcirú neur'idím. Docela mě to rnrze|o. nebot'
podle zkušen1'ch řiďčů CK Activ. kteří turnaj zažl|i již několikát, by HSG Wamemunde motrl bjt nebezpečný
soupei. |ed{o se nic dě|at sárr sarnotinlqi jsenr si nrusel najit na dopoledne nÍihradní program . Vydal jsěrn s.e
tedv obtižený fotoaparátern od|r.alovat tajemství města Cďlela a života Šparrělů rilbec' 

.Poňath- 
jsórn síinrul

zlrruba v těchto bďeclr: 1)P|áž je d]óóóulráiak9.lýden bez qi,platy' pořád steiná a jedirrý rnořský živočiclr jsou
tu ntedůzy (lmed mě jednažah|a). Našel jsem půjčovnu šlapade| za celkenr slušnou cenu a pťrjčovnu vodníclr
skůtrů za velice neslušnou cenu. 2) Htavrúrrri centry dění jsou v podstatě dvě u|ič$ poblíž pl/rže . v.iedrré
najdete rcstiaurace. hospody a diskotéky , v té drulré spíše obclrody se všíttr moŽnýtn i.ttetnožn]Íln. 3) Ve všeclt
ulicích bez rozdílu se proluíní rnládež na skůtreclr a je nutno rychle uskakovat. Ridiči vťrbcc jeidí dost
bezohledně a je dost problérn najít nepoškozené auto. Vypadá to, Že tu dostávají řiďčák na požáďíní. 4) Místní
nápoi Sangríja je velice pitelný . Jednu lálrev jsern v1pil cestou . drulrou vza| na ochutn.ání óstatnílrr 'luted sc
ujala a na odpolední .ápasy už rrěkteří odjíŽděli s lalrví na posilněnou- No , konečně jsern se vrátil k tolntr
podstatnérnu ' Dopolední ápas naši vylu:ili bez problánů 20.3 , cožvzlrledem k tomu . že se hní|o 2x| 2 nrinuÍ
Ittuscl bí1 docela slušrý Vcrdun. Po obědě , kteqi rozhoúrč nebyl slllíonostlou porcí na protrŽcní Ž':r|udku.jsclu
uŽ spolu se zbytkem'TP'u]y v!r!z.l|.opět na p|ážapaknazbývajíci dvě utkání. Cestu na pláž jseln spo|rt
s Lád"ou,,Fikusem.. , Ondrou,,Babičern.. , ,,Vomáčkou.. a Radimetn.,Plicďenr.. prodloriŽi|i přes rn-ěsto. Zde
v jednorrr knímku patřicim Indovi (iy| to ďejnrě sportovní multitalent, když viděl naše trička s ruirpiselr' handba||
.ukáza.| nánt desky s certifikáty na r,šeclury tnožné spoíy . včetně házené. psané podivnýln irrdickýrn písrrrerrr)
koupil jenmě oviněný,,Babič.. slušir'ou šálu s einblérnenr Realu Madrid . což byla docela drzost . v Kataliirrii a
navíc den poté co Barcelona ryhn{la titul . To jsrne ostatně brzo z.iisti|i v hospůdce. kde jsme Se cestott star,ili na
pir,o 'jsnrc po č:rstýclr uštěpačných pozrrárnkziclr na adresu Babiče a jelto š1úy radč.ii n'clrlc dopili a v.vpadli.
Bvlo to zřejlně něco jako přijil na Letnou do spart.anskélro sektoru '" ltáui=tlitou sitou.rea. u j tonceiů rrrúzu
z-ačit psát něco o házené. Hrá]o se v lnle s povrchetrr z leštělrélro kanletle. r, rrrěstečku vzďá|enétn asi l()kln od
Callely. Bělští tuízenk.iLři lrniti s chulí a nasazenim, jak uŽ jsern u nich už ďouho rreviděl a lilar,ně ďky tonru
porazili bez větších problémů nejprve Adrianese l l:7 a poté něnrecký Wolfenbuttel 8:6. Krorně toho b}'li
soupeři dost v šoku. Že v kizdérn utkiurí kromě obligátní vlaječ(v od nás kapitr{rr dostirvá i dr,ě broušené
sk|cničky'a bylo docela hurnonré sledovatjak zkounrají.jcstlije to pravý čóský křištál ncbo lrčjaký p|astik
z Hong-Kongl. Zbýva|o už jerr posledrrí ulkání ve skupině a před bělskýtrr družstvcrrr sc ýsovai vÝsledck ' jakÝ
se zde ještě Žádnétny českénru tymu nepovedl a rrrožlú ještě víc. o přestávce mezi tětnito utkánínii jse rn návíi
spolu s dalšími bělskýni ,,tiffosi.. - ',Madlou.. a,,Jurištou.. zjistil , že tu opravdovou Sangríjrr nekoupíte v |ahr,.i '
ale jen v restauraci , je v ní hodrrě ledu a ovoce a na sluníčku ponrěrně rychle způsobuje veselou ná|adu. Návrat
na lrotel tedy i díky to mu ale lrlavně ďky dosaženým výsledkůrn probílrď vese|e a po doplnční tekutin ( opět
Red Lion a rnno|ré další restaurace) ještě v kuloárech zaznívá ' Že v těsné btizkosti ''Švícka.. a jedné
z nejmenované ělerrky našelto zájezďlbyl viděn neobvykle lelký lrad a jderne zdravě unavetti ipát. Mirno to
začíruirn zjištbvat . že značná část výprar,1. začíná celkern obstojně mluvit španě|skv.
Pondě|í 24.5.99
Další slunečné nárro. Dopo|edne čeká naše lrráče poslední zápas ve skupině a náš soupeř by rrrěl být pod|e
dosavadních ýsledků porněrně nebezpečný. Navíc naše skupina fanorršků byla citelňě osíabena ó lr,iadlu. na
k19rél1o zřďmě dolehlo rnístrrí jíďo a asi taky troclru pivo , v ob|ičeji měl banu něco nrezi kopřivou a Leninenr a
při polrledu do očí by jste řekli. Že clilou noc sváře| (pozděj i až v páté minuíě zápasu zjisril . Ž-e se lrraje).
Sanrotný zápas s celkem Scltwabmunchen (to by rně zrjírntrlo jak na tolrle fandě.i) se svou úror,ni rnirriInálně
blížil záptsůrn naší dnrlré ligy (a nrnohó moŽná i předčil) . Družstvo hnilo v pohodě a c|tutí . pcrfektně z-acltyta|
Martin ',Tlustbch.. Hendrych a ač soupeř z počirtku působil papírově nejsi|nějšíln dojnrern . nelno|il.iiž být
překiiŽkou postupu ze skupiny do osmifiná|e. Kromě to|to naše-skupina ianouit.ů. ač poČelrrě slabŠí neŽ bývá
zv'vkenr na rnistrovskýclr zápasech . ÝYt\'oři|a atnrosféru (a nutno dodat. že značně podporol,aná řidiči CK Activ- Vaškem a Jardou . za coŽ jirn toulo ceslou děkujenre) za klerou by se nemusela styděi ani r, mladoboles|ar,ské
||e.' t09 yc1šinou převládii pouze povykování na roz|rodčí|ro. Dokonce i já ač většinou zar1'tě mlčíttt ..jseln se
lrlasitě přidal, za což molru ďejnrě áěkovat horkénu španělskénru slrrnci které lrri zřejnrě vlílo do Žil lrochu to|rojiž-ního tenrperamentu. Následova| traďční program * oběd a huní na plr{ž . buď b|bnóut ve r'lnáclt . nebo hriit
pétarrque ( česky koule a není v totn opravdú nic perverzní|ro) . To jserrr si spolu s Madlou. Jrrrištou a Fikusetn.
?říieTnil takřka nárnořnichýrn ziížitkern. konkréurě qýleterrr na šlapadle. Vzlrledern k porněmě velkÝrn vlnátn to
bylo docela fajn. lrlavně , že nikdo nedostal tnořskou nellloc. odpolední osrnifináloq1''ápas se lrnít v.'nedalekérrr
Sant Pol v docela pekné lrale a soupeřetn bělskýclr lrrízenkiířťr byl něrnec\Ý celek Unierlraching . V peknéln
utkátú si naši lmíči v.vbojovali postup do čtvríirú|e . Nevírrr jak rrrezi lrniči , ale ve skupince uétsw'ón ranotl
nastaly přípraly na čt\,Ttfinálové střetnutí . Plechovky od piva a plastikové lalrve se plni|y karnírrky za účelenr
wrobit chrastiďa a tak ještě zqfšit poterrciál lrlasitosti rraši skupinky. Čtvrťrnáloqýrn soupeřern bělského



družstr,a b}'l totiž španělsk-Ý týln sant Est Palautodera . od španělskí'clr dir,rirkůjsnre ted}. příliš podpon'čekat
rrcrlto|rli. Při tó přílcžitosti pad|o pos|cdní pivo z čcských z1rsob a podlc zástupcii CK Activ.isrrrc b1'li pn,rrilrl
zájezdern. kter1ý.|e,,r1,pil... Zápas sarnotný byl zkouškou nen.ů. Za výraz.rré podpory obou řidičti CK Actir,a
n"dť.'.o dorazivšího Pávh Molrapla (eště o něm bude řeč) jsnre qtvořili opravdový kote| . Hrála se rycltli{ a
atmktivní lrázcná . iclikoŽ z'a 2x|2 trrinrrt nriř-e být kaž'dé zltválrárrí ostrdor'é . Pn'ní poločas skorrčil rcntíz.ou 5:5 it
šance obou soupeřů byly těžce vyrovnané. Druhý poločas byl ještě napínavější než první' Velice dobře se
rozelnál kapit:in PetÍ ..Gottlieb.. Netrval . škďa jen , že branlcář Hendrych nebyl v takové fortně . jako

v předchozích zápasech a místní rozhodčí , včetně časorníry nepokrytě strarrili šp:ulělskénru tttužstr'u. Necltybč|o
nrirolro času do koncc a španěló vcd|i o.iednu branku. Naštěstí sc podaři|o \.y-rovnat a pár vleřin do koltcc
zaclrvtil rrríč orrdra ,,Babič-Esrrreralda.. Bajtalon a i když rrru rnbílr,ali dva lrníči zatttunilaljetr ,.tcd. rrŽ lo nikolntt
ncdií'm.. . prorrrěnii trhák a strh vítězství na naši stranu. Čekalo nás serrrifinále. To bylo ale ještě da|eko. nuňána .
jak se říká v těchto končirráclr. Tento večer nás totiž čekal další ze zajínaýclt tnotnentů zájezdu. Výše zrrríněný
Pavel Molrapl byl totiŽ natolik strŽen fuou našiclr hiízenkářů, že prohlásil . že pokud postoupí do setnifinále. zve
nás na pivo. A jak řekt. tak učinil. Ve velrni příjerrrné hosptidce jsrrre smzili sto|y a jali sc zapíiet vítčzstvi. Na
torrr nebvlo rric až tak světobornélro až do clrvíle. kdy lrostirrský přirresl vírro v nádobě silně připontínajici
alcliirrristickou křivuli a několik igelitol.Ýclr ,'bryndákťť. . By|o nárn vysvětleno. že z. oné podivrré nádoby nárn
bude lít vírro pfitno do lrrdla. Větširra z nás na to hleděla s nedůvěrou " ale po prvníclr více či tnéně politýclt
odváž'livcíclr to zkusilí térrrěř r,šiclnti . Z vlastni zkušcnosti lltusínl řici ' ž,c to neni aŽ, lak.jcdnoduclré.iak to
v1padá ' poněvadž pokud nezačn$c polykat lured od z,ačátku. rúsleduje zaplněrri-ústrrí dutirry a poté bud'
po.bryndr{lrí od vínďvo|ně vyékajicílro z vašiclr úst, nebo zavření ústní dutiny , čírnž sice zabniníte proudění
dalšíiro virut do ůst , ale i kdvž je terr kdo lije kanranid . nesti|me včas přestat a r'y iste opět po|ití od vína
odrazjvšilro se od obličeje. V případě.že rredojde k anijedné z altenrativ. a vánr se vcelku dařÍ polykat . ltrozi
další ncbezpcčí a to Žc liiící.ie zlonryslný a nepřcstáv1t . dokrrd nádobrr nev1'prázdní. VÝslcdkem.ic . žc.islc
z'načnč vcséleiší než zbytck společnosti . ale to nemttsí být r,ždy na škodu. Po absolr'or,ání školcní z pití tcktltitt
tckoucích z vysoka přinesl hostinský další rrádobu ' je.již lrrďo pro znrěnu silně připonrírralo (velice rcalistickr'
vyvedené) rnužskó strategické par(ie a z mšelto kolektivu okem zrralce r'ybral přítc|kylri bnrnk1rřc a r'ášnivólto
fotoamatéra Martina Hendryclra a lrysvětlil ii princip takzvané soutěže čity-čity . V pn'nírrr ko|e tnuse|a za
opakování fornru|ky čity - čily desetkrát podrbat spodrri . vejcovilou část hrdla ' poté s opakor'ániIn lttr-htt rttkotl
přejet lromi . tyčovitou č/rst lrrdla ( pro názorno9t ' p9'lrrb připonrínal . jako by smirkoýlr papírcm brousi|a
násadu od košiěte) a ve Írnále se napít z barnbrrlovitélro zakončení hrďa . To celé se zřejnrě mzi dě|at na čas .
jinak neclrápu . proč to je soutěž (v originále čit,v-čirv cornpetition). Derr většina z lrás zakončila na jiŽ télnčř
tradičrú ,, local pÍrrty.. u Red Lion.
Útcrý 25.5
Po probuzení a srúdani tradičně korrpárrí a opalovárú , odpoledtte výlet do tněsta. ktcqý jsrrre si já . JuriŠta a Fikrrs
okořeni|i oclrutnávkou rrrístní speciality n'ané Pajella. Pro neznalé - rrypadá to asi lak. Že v1ttn přitresou ltízkou
kru|rovou nádobu (pro nás tři o pnirněru zlrruba půl rnetru) plnou Žluté ýže .z rúž v.vkukuji krer'etY . škeb|e .
kalarnáry a jako osarnělý suclrozenrec kuřecí steluro . Vcelkrr to všeclrno cltutná ntoc dobře a vřele doporučrrii .
nacpal jserrr se jak žok a byl jsern níd . Že jsenr se odvalil od stolu (po pravdě řečeno , kd1.Ž Fikus . při pitviini
jedňé z krevetek nalezl v z'rdní části hnědý proužek a prohlásil ,, hele . hovírůo..' dával jsenr přednost škcblínr a
kalarrrárůrn)' V restauraci . kde jsrrre postoupili t.vto lukulské orgie jsrne ná|rodou potka|i rnladé a vcclku dobřc
lmadající krajarrlry . od ktenclr jselll se dozvěděl ' pnív'ě piijely a ttústo dvou|rvězdičkovélto lrotelu jsou l'e
čivřhvézdičkov'érn (docela prirru*překvapení) a že shánějí , kaln se zde dá jitza zÁbavotl. V knitkosti jseln.iiln

wsr,ětli| co a jak a neopomenu| jserrr.ie poz\'al na večerni senrifinále. Bohužel . příroda nrě obdaři|a
sěxappealern ási jako ďopravní nelroda ďďeinrě proto jsrrre je již rrikcly ner'iděli. Štootr. Poz,r,olna se bliŽi| r'ečer
a s ní'.. i naše sernifinálové (a ntoárá i Íiná|or'é) utkání a slavnostní zakončení tunra.ie. Do halyisnre 1.yraz,ili co
nejdříve. abychom rnolrli zabrat tnísta pohromadě a koncentror'al naŠi povzbuzor,aci energii do jcdnoho cenlra.
Hala r' Callc|c připonrírrala dobřc vy'topcný sklcnik. odhadrrji lak .t.5-5() oC a tl().Z, r,l|rkost. sotr,a.iscttt tlýclral a to
jse rrr jen seděl. sIriekiim před tčnri co tanr dok1tzali lwit. SenúÍ-rn::rlový z'ápas proti špančlskénu celku Sant Quirzc
byl velice v1.rovnatý a napínarý . Prvni po|očas p9 u."lnl boj'ovnérn.'yk9n.u prohrr{li naši o jedinou branku 3:4
a r' ltale se kromě n:rší skupinky našli i další . kteří nám fandili a nebylo jich rnálo. Ani dnrlrý poločas nedosta|i
šparrělé nic zadanno . ale i přes l,yrrikaiící q'kon kapitána ,. Gottlieba.. Netn'ala . ..Plicaře.. Vařtka a ..Fikusc..
Érubého a lilavně $nru jakó ceku ' se z vítězství (opět s přispěninr rozhodčíclr r' roz|rodujicíc|r trronten(ec|t )
radoval španěls\Í celek. Finr{le sice lrráčůrn Sokola uniklo nrezi prsty . ale ostudu určitě neudělali. vŽdyt' 3-4
rnísto je zatí bezkonkurcnčně nej|epší umístění českélrc tí.Ittu na lolnlo tunmji. Minrě rozestnutItě|íjsnte tcdv na
rnístě zaneclrali ástupce druž'stva na závěrečné wlrlášení (Íinále se lrrálo aŽ kolern piilnoci) a po nalaclění forttty
jstne v parčíku před lulou předvedli rnís!- udil.ený.m , trústy šokovanýtrr zástupcůtrr ostatníclt zúčastrrěrr1"clr t,írnii
rnenší (ale |rlasitou),,stleet part"v.. (tj. sborový zpěv.lradi atp.) na oslavu našelto rrmístěni. K tontu ještě Plicař
térrrěř wlrnil Ye sportce . Satnotné ukončení turnaje . už neprobíhalo tak ltonosttě .iako zahá.jení. coŽ jc logické
vz|rledetn k počtu kategorií a tírn pádern oceňovanýclr druŽstev. Po vyhlášerrí se někteří z tús v.ydalt na
diskotéku " neboť součástí vylur.b.uly i vo|né vstupenkv + drink;zdarnla. Mě se taltt Irloc lrec|ttě|o a tak jscltt



vzhledern k velice pokročilé hodině vyrazil spolu s trenérem,,Hatarem.. Zajacemna,,šláftruňk.. do Red Lion .

ktcqÍ byl podstatnďblíže lrotelu, nez intriminovaná ďskotéka. Bylo to rozumné roz-ltodnutí . jelikož {anceclttiví

iii"6" .,z" uv byl větší talráů drink zclanna.l) na rnislě zjislili . že 191n1sb l-:il 'ý, y.zitrt| Y l-.l Liott.islne sc

pochlubili polriárern , d.rli pár kusů, aby se líp usinďo , dostati další ,.frčkď. a šli do lrotelu. Zdeby bylo mož-ní't

rra místě v1,světlit pojern ,irčkď. . v Réd Lioir totiž *njit{ pravidelnýrn ' vey|Ýrn a utrácejícínr lrostirm

naeponat na trruoitnrtrove sarnolepky s emblémem poonitú , a většinou byl akt nalepení spojený s mocnýln

úderenr do lrrudníku. Casqím návšt.ěvníkům tedy přibýval počet samolepek ' a s jejich uštěpačnýnri poz.nátnkarrri

stylu : ',Nó jó , vojín , n"nlais, Že rym četď. Poždrav šaÉi!* začal opravdový lron za hodnostmi připomínající

rrrexickou **ioq kde je každÝ dniTrý geneníl, bez olrledu na poměrně vy_sokou cenu piva. V lrotelu jstne

narazili na další pono"uií.í ' rrejprv'e naplnili polrrír všírn rnožnýrn a poté se skupinkou jak.Ýchsi nětttcii

protalrovali noc, až jseň térněř iapornněl . že rně zítra čeká výlet do Barcelony a rně| by'ch si jít lelutotÚ.

Středa 26.5.
Po nelelůérn probuzení a ve spěchtt snědené snírlani jsenr spoltt s částí výpravy vy_razil k autobusu do Barce|ony.

Nejeti všiclrni' jetitoz rrěkteří dďi na Madlovo vzpnívění. že Barcelona je něco trrezi Nuslí a Karlínem ir Že tant

n"ňí..i" k vidění. Já naštěstí vím. že Maďa je od přírody negativní a lrlavně jsern chtěl vidět Gauďlro stavby a

neneclral jsem se zvyklat. Zájezď začal qýjezdern na polroří Monserrat . kde je slavný klášter s černou

tvtadonno"u, která prý do roki splní každé přání. SaInotné pískovcové pohoří se prudce zvedá.skoro z, úrovně

tnoře a eroze v něrn r.flr,ořila spoustu bizjrních útvarů. Silnička vedoucí až pod satnotrrý vrc|ro| se klikalí nad

;Ň;i srázy nepůsobí příliš bezpečnýrn dojnrerrr a docela soucítírtr s turisty., ktcqýrn naŠi lturnorutrri|ovní řirliči

p,on!ďi tu čértoíinu, zelatrouy nar'ooou zaponrněli vypnout rnikrofon a veďi rozhovor typu: ,'Hele, už to skoro
'nebrzdí.. 

' ,, já li řikal ,at' se na1o podíváš.. , ,,já rnyslel , že. to eště vydrži* , ,,a retardér 
"ž 91ry Za |noc

nestoii.....;. b"y 
"l'tcti 

za jízdy r,yitupovat a ani se jirn nedivírn. Z Monserratu je úclrvatný výhled. ale čekala n:is

ještě iele Barcelona . N"lp*ě lsm. prij.ti ke slavnému staďonu Nou C-amp,.kd9 se. shodou okolností r'ečer hrálo

ínat" tigy rnisrrů rnezj F.b. Manclreiter United a Byrnem Mnichov. Díky přisnýnr bezpečnostním opaiřcnírn
jsrne neřňolrli u stadionu zaparkovat , ale i tak to je olrromnn P!1 Poté"|snre.vyjeli na vrch Mo'njyic. kd.c leží

ól,vrnpijský staďon, a kde íůbec probihaly soutěže olympijskýclr lterv roce 1992. od olylrrpijskélro stadionu jc

pjr.nv iýrir.a na nrěsto a prolrlídku staďonu jsnre nrěli zpříjemněnou přistánírn vrtulníku, ze klerélto ner,y.bíltal

ilitoá:ny ' než hntči Marrclrester. Ze satrrotného vrcholu , odkud je \rýhled na přístav a oceán a kde brankiiř

Martiň ', Tlustbch.. Hendrych začď propadat áchvafir fotománie' ve fináúe toho nďotil asi tolik'jako s'třeúl9

ve11ý zájezd Japonců. Sjeli jsme opct dó centra ' nyní mocně okupor'aného pďetnýrni skupinami fotbalovýclt

ranoustí. z tot. důvodu sďridiei 1pztrodli radějí centruln rněsta-slavnou Rarnblu jen polnalu pro.jct a nunííi|i

k tolrru . co jsem clrtěl vidět ze všeiio nejvíc - ke Gaudílro domťun a katedrále Sagrada familia . Pro tolro . kdo

n"ui tt"a bije se dají jen těžko popisovat fantaskni tvary těclr dolnťt a Irtolrutnost a roztnanitost katcdrít|-v . Tínt

bvl v pďstai ě zájezáu konc" , arny jsrne se vraceli unave ní na lrotel, netuše , Že ti , kteří zůstali jsou daleko

''unu*''"isr.. U večeře se totiž ukáálo , že na zb1'tek naší qýpralry rněl dloulý pobyt rra slurci a pár |itnr

í'og''te ůt<ita oestrutrtirmí účinky a ,,Babič.Esrnerďdď. se stal lák nry1ýmfanouškenr Manchesteru. Že

dokoňe odrnítal večeřet ve stejné rnístrrosti s němci. Bolružel tetrto rnarný zápas ho t.ak unavil. že samotné

utkarú prospal . My ostatní jsrne zasedli před televizní obrazovky buď v lrotelu . nebo v okolrríclr hospťrdkách a

sledováli nápínavý fotbalový duel. Jájsern si při té příležitosti vzporrrněl na dotrrov . respektive na ned:ivtro

konané rnistrovství wěta v lrokeji , komentované nepfitiš clrvátenýrni (pnívern) kornentátory Poulíčketn a

Titlbachern . Člověk . kteý kornentoval ápas rnluvil naprosto nronotórurírn hlasettr a bezvýrazně a přestoŽc

jsem mu nerozuměl ' rněl jšern pocit , že rnají nějak porníclnné hyt' a k fotbalu jde ̂ .'\ uspávače hadů. Po

skončeni ápasu se někteří ..ydati do ulic názorně a hlasitě r'rysvě-tl|t fan9uš\rim Bayernu " kdo Že to vr'hn{l '.

někteří jen tak rychutrr.ávali dovolenou plnýrni doušky v okolních lrospůdkťtch .
Čvtrtcl. zz.s.
Další den s kulturnírn zážitken,tentokrát qýletern do Waterworldu na tobogány a jiné vodní atrakce. Bohužel .

Zrovna dnes je troclru zatnračeno a nic tnoc r'edro. Proto jsern jako pn'ní atrakci zvo|il lrorkou bublinkovou

koupel, nejsénr zÍovna ádný tuleň a navic tam můžete pidět a v té spoustě bublinek si toho ttikdo nevšitnnc. D:i|

,nuá budo-;"n jmenovat : Vodní pisty (pa1alelní skluzavky) , Karnikadze (skluzavka kde jedcte 90 kďh)'

tobogány nš""h a..'t't' bazény s urnělým vlnobitím, Rrrfting River (něco jako horská dniha , jen na vodč a

v erňecrrl a mezitirn vším a na tom r'šenr sportem \T-pracovaná těla bělských lrrázenkrffi a nernéně.vypracovan1t

těla ieiictr fanoušků. Jerr pro zajítnavost , naĎříklad kluzačku Karnilcrdze jel kapiu{n ',Gotlieb.. ntinimá|ně

dvačďtrát a to jd už starEi prini otec od dětí. Po nár'ratu na lrotel probíhal večerní progr.un již tlaďčně okupací

okolních trospťiaet ' po.''ejá . Fikus.Švícko a Babič, jsrne zakoupili dostatečné ásoby sangrie a stnivili večer

ďpočilůern na lůzků, popí.;enirn.i pokecetrr. Jestli nás někdo slyšel a !Yúí to krúžně , tirk to brrde rrepřísttrpné

tak do 40 let. Poměrně tnaňy večer narušila pouze skupinka němechýclr dětí' které se rozlrodlv dě|at brajgt do

velice pozdrúclr nočníclr trodin . Když nereagolalÝ. na Švíckoly.nadavky ' r9z|rodl se ie polít z ba|kónu vodou.

Reakcó byla stejná . jako kdyŽ táboiák basítě benzínem ' ale rnělo to i kladný írčinek ' jelikož nastanuvší randril

probral z.letaryiei spnívce liotelrr . jinak k nětrrcůrn zttačrrě slrovívavé a po r'ýlrružce policií nastal konečně k|id.

i<dvz aosu sa"grij" ' došli jsrne i nrv a úše usnuli . aniŽ by se někdo namálnl zlusnout světlo.
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Stá|c stcjné snídaně nri už pčknč lczou krkenr . ale hlad je nej|epší kuchař. Dnes n1ts čckri ce|ý dett na pláŽi podlc
irgsia slulce - vtrúa - vztlucir . Zkráika jerr uiryiárlre brolrz (lcpši rrcŽ ultyiat uiovr.r), ktruperric sv . kuui'tiiire pu
velb|oudech (tj. slečrry a drí,rny . co z roz|ržjtosti zapomněli donra horní ďl plavek , občas to ale vypadií " že si
srrad raději rněly vzit hodně tlus!ý svetr). Na dnešek nám rnoře připravilo slušně velké v.ln.y , a Íak sice olpadl
plirnovaný qýlet na šlapaďe, ale i tak june se lyblbli. ,.Vítězern první rozplar,by.. se stal doyen zájezdu Františck
Kanrler. kterého mocná vlna nabrala ' aby ho qplivla ďrruba o 50 nretrii diile' ale i pár ostatniclr členii zÁjezdu
pěkně okusilo . co to je přiboj. Ce|ý den jsme zkrátka stnivili jako typickÝ člověk na dovolené. Večer jscnr se
nechal zlrikat Babičem na irské pivo Guiness. V Irské lrospůdce s velice příjernnou atntosférou jsnrc si jich dali
pět na oclrutruíní a s potěšení jserrr zjistil , Že můj krok není zdaleka tak jistÝ , jak býval" a že se usnriváttt jak

debílek. Po návratu k ostatrúrn a posléze do lrotelové lnly nerruim uŽ zcela jasné vzpomínky. ale pqý jsettt knlril
kachny a posléze (po slezení?) byl odrresen. Nevírn , já u tolro nebyl.
Sobota 29.5
Den posledrrí . den odjezdu. Dopoledne obligátní blbnutí ro p|ážia posledrrí prochrízky tněstern ' zt úče|etn
utratit poslední pesety a nakoupit něco dolnů . Večer nástup do autobusu s ernblérny Becherovky a cesta stejná
jako larrr. jen opačnÝrrr směrerrr.
Ncděle J0.5
Triuďátrú příjezd opálenýclr sportovců dornů'Tak snad za rok zase.

<= Samolepka k lubu Red
př' každé noční návštěvě

Lion, kterou jsme byl i povišováni
tohoto klubu
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