
V sobotu 28. září 2019 ráno se náš geotým pod zkušeným vedením kačera Pavla sešel v 

Klubovně ve složení: Kuba, Pavel, David, Koní, Adél, Vanesa, Žabka, Batát, Matěj a Pája. V 

Klubovně jsme prohodili pár slov, naložili Transit, batohy a vyjeli. První zastávka byla hned 

kousek za snad již brzy dokončenou prodlouženou Rudnou, kde jsme odlovili naši první dvojici 

keší. Pak následovalo dalších několik drive-in keší (=keš, u které někdy ani není nutné 

vystoupit z auta). Po tomhle neustálém zastavování jsme konečně dojeli na tzv. geookruh 

(=skupina keší, které jsou systematicky umístěny do kruhu), kde jsme vyrazili neskutečným 

tempem k první keši, na které náš tým potkalo neštěstí – zapomněli jsme propisku v autě. 

Naštěstí v keši propiska byla, takže naše výprava mohla dále pokračovat. Po pár stech 

metrech jsme se ocitli u malebné hospůdky se zeleným jezírkem, kde nás kousek od vstupní 

brány zchladila cedule s nápisem ,,Otevřeno od 12 hodin“. Tudíž jsme opět pokračovali dále. 

Asi v polovině 

okruhu byly keše 

umístěny u starých 

vojenským bunkrů, 

srubů a pevností, 

takže jsme si jako 

bonus mohli i 

dělostřprolézt okolí 

těchto objektů. 



Po nějaké době jsme 

většinu okruhu prošli a 

začínali se směřovat zase 

zpět k Transitu, když se 

najednou před námi 

objevila pravděpodobně 

rekonstrukce nějaké 

historické bitvy. S 

údivem jsme sledovali, 

jak se skupina lidí mlátí 

dřevěnými meči a 

dalšími zbraněmi. Jakmile vlivem našeho silného skandování 

jedna strana zvítězila, jsme se dali opět vpřed. Došli jsme k 

Transitu, kde jsme poobědvali. Když byla většina z nás 

najedena, vyrazili jsme směr pomník II. Světové války v 

Hrabyni, kde jsme si polozili na vystavených tancích a 

dělech, posbírali pár keší a zase se vydali na další putování s 

Transitem. Dojeli jsme na místo kousek vzdálené od 

tábořiště Koňský Důl, kde jsme si v podvečer lovili další 

keše, dokud nezačalo pršet a my museli tedy odjet na místo 

přespání a tím bylo tábořiště Vildštejn. Po příjezdu jsme si 

vybalili, nachystali madrace na spaní a šli jíst k ohni. Ostatní potom postupně chodili spát, 

až jsme u ohně jako jedni z posledních zůstali Batát, Koní, Kuba, Pavel a já.

Kompas napsal Pája.

Ráno se nás Pavel celkem neúspěšně snažil vzbudit v 8:15, ale poslední jedinci vylezli z 

pelechů až po deváté. Zase jsme něco pojedli a vyjeli 

na pár keší kolem přehrady Kružberk. Po cestě nám 

hrálo živé rádio ve formě jednoho Batáta hrajícího na 

ukulele a pár zpěváků. Odlovili jsme jednu keš drive – 

in a poté se přesunuli zase na začátek většího 

geookruhu. Zde jsme bohužel neúspěšně vlivem 

kolísajícího signálu nevyzvedli jednu keš a tak jsme 

pokračovali dále. K naší smůle bylo to, že keše kolem 

Kružberku jsou rozmístěny daleko od sebe a proto nás 

začal tlačit čas. Takže jsme nedošli ke keším, na které 

jsme chtěli a museli jsme se vrátit k Transitu a odjet 

ke Klubovně, kde nás vítal Jura. Věci jsme si vyložili, 

auto uklidili a odjeli domů. Výprava se mi hodně líbila 

a doufám, že Pavel udělá někdy další…
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