
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já se asi pisnu! Tak já se tu múšu snašít vytfášet kulturní a posnávasí 

prográmy, ale pošát někdo si stěšúje, še se mu néchse někám chódit. Nejraši 

by si to fálelo šunky f sítích nebó na trrampolíně popšípadě lešélo na 

karrimatse u ochňa nebo u šténí besfádné kníšky. Dochonsé sém sašídila 

prrojeksí prremiérry sfjetovécho besseléru natošeného mladými talentovanými 

filmáži. Aktéži dochonsé bydlí f našem Pensionú. Obrrófský sášitek to byl. Ale 

tím to pšátelé nekonší. Prro starší úšasníky táborra šém pšiprrafilá 

nesapomenutelné nošní dobrrodrušstfí a také náfštěfu krrásných 

Sloupskošošúfských jeskyní. Podrrobnější info fám pofí Vepšénka, prrotošé já 

nemúšu být tam, chde se dělá ostuda – jak fíte, sém prrafá madame s prrafou 

nefalšovanou modrrou vepšovou krrfí a kašdý fětší rrozrruch mi nedělá dóbše. 

Musím fám poděkofát sa faši pšíseň a věrrnost a doufám, še sé tady taky 

někdy ukášete. 

Tuš jako džišo? 

Jako prafiua Kotleta, byua žech na fšyckich vymakanych vyletach, a tak vum 

mogym dač podrobny raport. To, co Kotleta pisaua, světovy bestseler byuo 20 

minutove video O Trosečniku Biňovi, kjery tu je z nami. Je to taki spravny 

synek, kjery se něboji uuovič krove – uf, ješče že my sum švinki. 



 

Kfuli dokonauej atmosfeře a technickim možnoščum se mušeli vedouci vyvalič 

fšystki sfoje manatki ze stanu, kaj spali, a tam se zrobiuo 4D kino. Džecka se 

mušeli vystoč fronte na listki – něbyuo to jyny tak, bo v předprodeju to mjaua 

jyny Kotleta (ta mo na to znumošči). Atmosfera byua nědopopisaňa, zažytek to 

byu jak se patři šilny na cauy život. Aj Kotleta se dokonce zašmjoua a jo tež 

převjetraua sfoje břuškove sfalstvo (špyrke). Po skunčyniu byua samozřejmě 

afterparty s fajnovym jedzynim a tutanim a akteři tam rozdovali autogramy – 

dokonce jo tež dostaua , a s věnovanim ♥. Dvje skupiny staršych osadnikuf 

vječur vyjechali na chistorycki drugi najt edvenčr nebo spravně povjedžane 

vysadek. Byli vyvježiuni asi 10 kilometruf za naš Penzion a mušeli se vručič 

spatki s mapum a buzolum (pro jistote byli vybavjuni aji telefunym). Puvodni 

zaměr se num něpodařiu….vručili se fšycy. Chytli švinskum stope a asi za 2 

godžiny byli spatki. Jelikož Kotleče tyntu plan na elegantni odsun uřvanych 

tabornikuf něvyšeu, vymyšlaua vylet do jeskyni, kaj je pořundno žima, jyny 

6°C. Tam džecka pojoščeli pošpjyvali… krapniki jich nězajimauy. Po tak 

početnej vypravě byua pruvodkyna bóbika na odpis – naš zdravotnik ji 

laskyplně poskytnyu 2 ibalginy. 

Vedlejšy tabor zrobiu žyvotňum chybe a vyzvou nas na turnaj v ringu (to 

něvjedželi, že my tu mumy mistry Evropy ) - vytřaskali jich . Aj měli sfoj 

fanklub, rostleskavački a maskoty. Byua super atmosfera a moguy to suyšeč aj 

okolni tabory – konečně se ci naši mugli vyřvač dosyta a beje na chvile 

v taboře klid….. byua to najivnio představa ... balym saki paki. 

Čako nas krasny ostatni džyň zakunčuny přeokropně přenadhernum 

slavnostnium seremonijum a vyhodnocenim tutajšych borcuf. Fšycy se češum 

na grylovane kotlety a vepřenki. 

 

Češč pješni 

In memoriam Kotleta & Vepřenka 


