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Vědecká expedice zaměřená na výskyt fauny a flóry na úbočí Travného, zejména s ohledem 
na výskyt chráněných druhů Mloka a Rysa, byla dlouhodobě podrobně připravována a 
plánována. Výběr účastníků byl velmi pečlivý, a tak vyrazil skutečný výkvět badatelů. Bohužel 
z mnoha důvodů, ať již souběžně konaných akcí méně významného charakteru, finančních 
možností, zdravotních potíží, včetně prokázané závažné nemoci lenorum absolutum, vyrazila 
pouze šestičlenná výprava skládající se ze čtyř badatelů Mloků a dvou místních průvodců. 
Pátek třináctého bývá mnohými považován za smolný den, ale dle našeho zjištění je opak 
pravdou. Na sraz určený na třetí hodinu odpolední dorazili všichni včas, tedy kromě Martina, 
který měl zpoždění. To je přece smůla, řekl by si pesimista. My optimisté jsme toho však 
využili a díky ochotě Martinovy maminky, která ho na sraz přivezla autem, jsme stejným 
autem odjeli na autobusové nádraží, kde jsme stihli autobus jedoucí o půl hodiny dříve, což 
nám v konečném důsledku pomohlo dosáhnout cíle těsně po západu slunce, ale to trochu 
předbíháme. 
Bus nás bezpečně dopravil do Pražma, odkud jsme vyrazili na zhruba sedmikilometrovou 
pouť vzhůru do hor, na naši dočasnou základnu Barnošku. Cesta byla náročná, avšak byli 
jsme oceněni nádhernými výhledy do údolí, neboť nám počasí přálo. Je pravdou, že se cestou 
začaly projevovat první náznaky bolestivých nohou, což lze jednoznačně přičíst nezvyku 
nošení těžkých batohů, neboť každý člen expedice nesl na svých zádech vše potřebné pro 
přežití tří dnů v divočině. Jako zázračný lék na naše trápení se ukázala honba za schovanými 
keškami, kdy při nalezení veškeré pocity bolavých nohou mizely jako mávnutím kouzelným 
proutkem. Kluci jistě ocenili nádhernou podívanou na zapadající slunce za hřeben Lysé hory. 
Tato exkluzivní podívaná měla za následek, že nalezení poslední kešky bylo již za tmy, stejně 
jako příchod na základnu. Zde nás již čekal praskající oheň v krbu, teplý čaj a spokojený 
Rosťa. Poté, co jsme si vybrali místečka ke spaní a zbaštili z domu přinesenou večeři, jsme u 
svíček ještě zahráli hru matematiko, vyzkoušeli se z několika záludných otázek a poté už jen 
umyli zuby a šli spát. Kluci sice ještě chvíli vířili prach, ale nakonec spokojeně usnuli, což bylo 
dobře, neb nás čekal náročný den. 
Sobotní ráno nás sice nepřivítalo slunkem, ale naštěstí nepršelo. A tak zatímco Rosťa 
rozehříval hochy rozcvičkou, já se snažil rozehřát kamna a přivést k varu vodu, abychom měli 
na snídani teplý čaj. V průběhu rozcvičky se znenadání u chaty objevil pocestný a zcela 
zkoprnělý zůstal stát, jsa překvapen naší přítomností. Něco zamumlal o špatně otočeném 
listu v kalendáři, načež se obrátil a odcházel pryč. Ještě než odešel, varoval nás před 
masožravým plchem výjimečné velikosti, údajně zde se vyskytujícím. Toto varování nás 
nechalo klidnými, ale to jsme ještě netušili, že večer budou cizincova slova potvrzena, a my 
budeme nuceni se plchovi bránit. 
Po vydatné snídani, kdy každý spořádal půlku makovce, se již tak skromná výprava rozdělila 
na dvě skupinky. Jednomužná skupinka Rosťa šla přeparkovat auto se zbylými zásobami na 
Zlatník, aby nás následně vyčkával na trase pochodu. Všichni zbývající členové expedice se 
pak vydali nalezeným průsekem kolmo vzhůru na lesní cestu, jež nás zavedla k turistické 
značce stoupající na vrchol Smrku. To co bylo slibováno předpovědí počasí jako jasná obloha, 
se počalo jeviti jako zataženo až pošmourno. Že úvodní stoupání, nebyla procházka růžovým 
sadem, svědčí Martinova poznámka po zdolání vrcholu „kde je Martin?“, kdy zapomněl do 



počtu účastníku započítat svoji maličkost. Náladu všem opět zvedlo hledání kešek, a již zde 
předesílám, že kromě jedné, jsme našli všech 15. 
Po celou další cestu jsme potkávali spousty dalších lovců kešek, houbařů (rostly na každém 
kroku, hlavně babky) a taky sportovce, kteří zalití vlastním potem nevnímali krásy krajiny, ale 
pouze svůj běžecký čas. 
Setkání s Rosťou proběhlo na předem stanoveném místě. Společně jsme pak dorazili na 
Visalaje, kde na nás přívětivě mávala hospůdka nabízející občerstvení. Není nad hovězí vývar 
a hutnou česnečku. Při pohledu na dav lidí čekající na autobus mi blesklo hlavou, jak se asi 
dostaneme do autobusu zítra. Nicméně zaplašil jsem chmurné vyhlídky a dal pokyn 
k pokračování výpravy. Kousek za Visalajemi si Rosťa vzpomenul, že někde zde poblíž bydlí 
Jirka Novák. Stačil krátký telefonát a již jsme stáli u Jiříka na zápraží. Evidentně byl naší 
přítomností překvapen a zaskočen. Abychom ho dlouho nezdržovali v práci, přislíbil nám 
darovati dřevo na topení v klubovně a doprovodil nás na rozcestí, kde nám ukázal zkratku. 
Sledoval nás, dokud jsme se mu neztratili z očí, a celou dobu na nás dojatě mával, aspoň si 
myslím, že to bylo mávání. 
Na Zlatníku nám Rosťa rozdal zásoby ze svého vozu a my vyrazili na chatu. Nebyli by to 
ovšem Mloci, aby nenašli vedle cesty nádherného mloka. Bylo pořízeno několik fotografií 
družinového živočicha a pak jsme bez dalších zaznamenání hodných příhod dorazili přesně se 
západem slunce na Barnošku. Zde bylo rozhodnuto o rozdělání ohně a jako zlatý hřeb 
dnešního dne byly na večeři opékány špekáčky. A nyní jsme se přesvědčili, že pověsti o 
masožravém plchu nelhaly! Jeden balíček špekáčků byl roztržen a část špekáčku 
zkonzumována! Ale nám to nevadilo, zatím. Ohníček hřál a buřty chutnaly báječně. Po 
drobné hygieně pak byl naléván teplý čaj a seděli jsme u stolu při svíčkách. Zahráli jsme hru 
„Sup aby to vzal“ jež se kluků docela zalíbila. Po jednom nepovedeném zahrání si Martin 
s Adamem plácli, se slovy „ pojď, placák pitomců“. Jsem přesvědčen, že tato hláška u Mloků 
zdomácní. Těsně před spaním, kdy jsme už zhasli svíčky a prostor osvětlovalo jen světlo 
z krbu, jsem klukům ještě na dobrou noc vyprávěl příběhy o Černobylu a mírně zmutovaných 
zvířátkách, zvláště plších. Tyto příběhy měly za následek vytvoření ochranného valu z dek, a 
kupodivu i docela klid, neb jsem se zmínil, že plchové jsou neodbytně přitahováni mluveným 
slovem. Za chvíli se ozývalo jen tlumené oddychování a kluci se odebrali do říše snů. 
V neděli po budíčku se opakovala sobotní peripetie s rozcvičkou a teplem kamen. Téměř celé 
dopoledne jsme věnovali úklidu, balení a přípravě oběda, který se skládal z polévky a nudlí 
s masem. Na hry a dovádění se již moc nedostalo, neb čas nám zde určený se nemilosrdně 
krátil. Dohodli jsme se, že Rosťa vezme kluky autem a já, že si užiji jízdy autobusem. Ukázalo 
se to jako moudré rozhodnutí. Vyrazil jsem tedy napřed rychlou chůzí, abych bezpečně 
stihnul autobus. Kluci mě následovali a k mému štěstí dorazili na zastávku ještě před 
příjezdem autobusu, a já mohl hodit bágl do auta a cestovat jen tak nalehko. Byla to pro 
všechny zajímavá zpáteční cesta. Jednak kluci mohli v autě ještě v klidu probrat své čerstvé 
zážitky a zároveň byli dopraveni až na práh svého domu a předáni rodičům, jednak pro mě, 
kdy jsem v nabitém autobuse mohl cestovat bez držení a zažívat pocity visícího netopýra. 
Nicméně i já nakonec dorazil šťastně domů.  
I když byla výprav náročná, zdá se, že badatelé už, už plánují další expedici. 
 


