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Ú vo d
Naši příznivci se zajisté nemohli dočkat dalšího pokračování z cyklu FRSMOHOŠ. Ti,
kteří se dostali s FRSMOHOŠem do styku poprvé, nechť vědí, že FRSMOHOŠ je pouhá
složenina jmen účastníků „čundrů“ nebo, chcete-li, putování po českých pivnicích. Výše
jmenování jsou: FRáňa, SMáťa, Ondra H. a Ondra Š. Tento název je naprosto geniální,
ukázalo se to především při neúčastech některého ze členů. Letos již po druhé chyběl
Smáťa (v počtu absencí, s jednou neúčastí, je druhý v pořadí Fráňa). Proto je letošní
ročník nazván FROHOŠ 2005. V textu deníku narazíte několikrát na ostřejší výrazy na
účet Smáti, on sám však určitě nejlépe ví, že to není myšleno zcela vážně a za
střízlivého stavu mysli.

Ještě si dovolím několik poznámek, než se pustíte do čtení. Ročník 2005 je již šestý v
řadě, následující text je přesným přepisem ručně psaného deníku. Nedošlo k žádným
úpravám stylistickým, pravopisným ani cenzuře použitých výrazů. Deník je jako obvykle
dostupný také v on-line verzi a letos je doprovozen i o dalšími on-line zdroji o místech
našeho „působení“ a několika fotkami. Kdyby snad někdo chtěl další ročník shlédnout i
ve fotografii, není nic snazšího než nám darovat digitální fotoaparát, protože se nikdo z
nás zatím neodvážil obětovat vlastní.
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Deník
Den první
Sraz byl na Hlaváku v 10 hodin. Kupodivu jsme se sešli včas. Bohužel opět bez Smáti,
byl půl roku pryč v Německu natáčet fekál německý porno a teď na nás nemá čas,
protože chce furt brutálně souložit s Lenkou. Je to velkej zrádce.

Na nádraží jsme vybrali 1. místo v abecedním seznamu stanic. Byl to Bakov nad
Jizerou, tak sme jeli tím směrem 1 zastávku za Bakov do Minichova hradiště. Ve vlaku
jsme vybalili flašku Energy mint. Chutnalo to jako pálivá zelená. Bylo to hnusný. V
Mnichově jsme šli najít náměstí. Aniž bychom to postřehli, tak jsme jím prošli. Jak velké
město. Vybrali jsme si Tipsport bar s tím, že si vsadíme, ale sázkárnu zavírají ve 3 a teď
jsou 3:04. Tak pijem 10° G za 15,30 Kč a čumíme na maraton.

Tak je 15:30 a z tipsport baru nás vyhazujou, dokonce zhasli televizi, abysme tu moc
dlouho nevoxidovali. Budem muset vybrat jinou knajpu. Šli jsme pěkný kus cesty, obešli
jsme několik hospod, ale bohužel všude měli zavřeno. No jo, kdyť je neděle. Nakonec
nacházíme kino s kavárnou.

Objednáváme si pivo a servírka nám nabízí Svijany nebo Klášter, po položení otázky si
sama odpovídá, že si dáme Svijany, že Klášter se stejně pít nedá. Asi nechtěla, abysme
jí to tu celý poblinkali. Přišly sem dvě mladý buchtičky, kozy čtyřky a stejně velký
břicha, zasedly za komp a začaly chatovat. Jedna u toho začala kouřit (cigáro), asi je to
náročný na mozek. OH tady pořád básní o tom, že chce mít dítě. Zatim prej začne
sponzorovat černochy. Tak mladý štětky odešly a místo nich dorazili místní dělňasové.
Jeden z nich má za pasem pornáč, čekáme, kdy ho vytasí. My taky máme porňáč, ale
stojí za píču. A taky bysme rádi viděli ňákou vyholenou píču !!!LIVE!!! Fráňa si furt
trénuje čuráka, proto mu nemůže zakrnět. Fráňa říká, že v Maďarsku je nejlepší zvířecí
porno. On se vyzná kluk jeden. Nelíbí se mu to, co tady píšem, prej nám to zcenzuruje.
(žádnou cenzurou text neprošel – poznámka redakce).

V hospodě sme skončili celkem brzo, už kolem 22. h. V parčíku před kinem sme si
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udělali těstoviny s kečupem. Už sme ani nikam netáhli do jiný hospody a ustlali sme si
na fotbalovym hřišti.

Den druhý
V 5 ráno nás sbudil déšť. Nakonec sme skončili pod střechou místního nádraží, krásně
sme spali až do 8 hodin. Fráňovi se chtělo večer blít, tak sme se na chvíli zastavili, ale
nic z toho nebylo. Teď se tu válíme ve špíně a choděj kolem nás lidi.

Už sem koupil lístky do Turnova, takže směr naší cesty je snad všem, co maj IQ nad 60,
jasný. Frnda si s sebou na výlet vzal rtěnku. Jak praktické. Nevim, jestli se dá Fráňa
zařadit mezi správné bezdomovce, ty si totiž neholí nohy.

Po devátý sme sedli na vlak a vylezli v Turnově. Pořád brutálně prší. Takže jsme skejsli
v místní nádražce a od brzkých ranních hodin kalíme pivka. Kluci (OH + FR) si dali
dršťkovku, asi nevědí, že ji tady dělaj z nakaženejch psů. OH si vybral zájezd do Egypta,
ale už to propásl, protože jal radši s náma na čundr po nádražkách. Tady v tý nádražce
rozlejvaj červený víno z krabice 2 dc za 20 ,--. Značka Poezie.

Když přestalo pršet, prošli jsme si Turnov pěkně do nejtemnějších uliček. Vychcali
jsme se na kruháči a hledali jsme nějakej přístřešek, kde bysme si udělali nějakou
chálku (jídlo). Jako naschvál našli kluci (OH + FR) pěkně prožloutlý asijský bistro.
Protože to oběma chutná, nechal jsem se přemluvit a zkusil jsem si dát u nich aspoň
smažák. Kluci měli nějaký žlutý kuřecí křídla. I když jsou to čínožrouti tak jim to
nechutnalo. Rozloučili jsme se stylově, pěkně jsme si jeden po druhym vyprázdnili
střeva na místnim žlutym záchodu, kterej byl okýnkem propojenej s kuchyní.

Vypadli jsme a hledali jsme nějakou čistou hospodu. Našli jsme hernu, kde jsme
vydrželi docela dlouho, zahráli jsme si kulečník a fotbálek a samozřejmě dali pár piv a
krvesaj.

Vyrazili jsme hledat ňákej plac, kde bychom si to mohli udělat. Myslim tim uvařit jídlo.
Nešli jsme daleko. Vlastně skoro nikam a zatáhli jsme to hned naproti. Uvařili jsme si
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kolínka a guláš a bylo toho dost a dobrý. Fráňa si hrál se slimejšema. Dojedli jsme a
vyrazili do... další hospody.

Vlezli jsme do Zlatopramen herny a sport baru. Chvíli po našem příchodu vypli TV a
osolili cédéčko Holek. Žije to tu. Je to tu super. Je nás tu 6.

Začíná se to tu rozjíždět, ukrajinec (!) si nechává 4x za sebou zahrát slovenskou
písničku... O pár piv později vrcholí hádka mezi synem a matkou, která si přišla pro
přerostlého platfusáka do hospody. Přišla i s malým bratrem! Vše končí nadávkami a
rozlitým pivem i na našich tričkách. Ten ksindl po nás leje pivo! To je vrchol! Cítím se
výrazně uražen, ondrové nicméně přijímají nabídku a jdou si zahrát s příslušníky
mrzáčka, který si hraje na kápa v „restauraci“ 10. cenové skupiny na svojí matku.

Napravo sedí skupinka důchodců, lejou do sebe jedno pivo za druhým zřejmě proto,
aby podpořili plán soudruhů z ČSSD a otupili své mozky. Místní důchodci rozvádějí teorii
o „dnešní mládeži“, generace, která strávila rozkrádáním „státního majetku“ celý svůj
život, kritizuje současný volný život studentů. Zřejmě si neuvědomují, že v mém věku
měli děti a chlastali spokojeně pivo v socialistickém režimu. Dnes nejsou schopný se
zorientovat ve výběru několika stran a proto musí chlastat a nadávat na „novou
generaci“.

Kolem 2. sme vyrazili hledat místo na spaní. Našli sme skvělou zahrádku před okny
místního obvoďáka.

Den třetí
Spali jsme až do 9 hodin. Přesunuli sme se do naší oblíbené nádražky v Turnově a dali
si držťkovku , kromě OŠ, nějak se mu nelíbil kuchař, ale polívka byla fakt dobrá. Ve 12
nám jede vlak do Bakova.

V Bakově sme našli pěknou zříceninu hradu, kousek od vlaku, OH musel po cestě
navštívit kukuřičné pole, protože má opět střevní problémy. Prej kvůli Svijanům. To je
samozřejmě blbost, Svijany jsou kvalitní, to má z těch jeho točenejch zmrzlin. Na
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zřícenině jsme si udělali parádní baštu a pořádně jí (zříceninu) prolezli. Bylo dokonce
vidět i Ještěd. Pak jsme si chvíli odpočinuli a OH si zdřímnul, asi chtěl zaspat sračku.

Za chvíli nás to přestalo bavit a zvítězila žízeň. Vrátili jsme se po kratší cestě a hledali
jsme centrum velkoměsta. Dlouho jsme byli zoufalí, ale nakonec jsme našli pěknou
hospůdku s příjemnou zachovalou barmankou. Ve FROHOŠi jsme objevili Fráňův referát
na cestovní ruch. Je z toho poznat jeho snaživost.

Dali jsme si smažák a místo hudby osolila TV Pálí vám to, tak celá hospoda hádá
slovíčka. Barmanka se už neptá a automaticky nám nosí na stůl piva. Asi nás chce opít a
jemně osouložit. OŠ psal, že se mu barmanka zdá celkem zachovalá. Nechám mu jí.
Jedna soutěžící je kuchařka, její specialita jsou houbofleky. Recept: nakrmí manžela
houbama, pak mu ho vykouří a na prostěradle budou.... houbofleky!

Volná myšlenka: „Smáťa je čurák“! Souhlasí celá hospoda, je to hajzl. V deset hodin
moje milá barmanka zavřela hospodu a museli jsme se přesunout jinam.

Podle rad místních dělňasů jsme došli do herny, kde čepujou Bernarda. Je to tady moc
pěkný a Smáťa je zmrd, vrchní se o to tady moc pěkně stará a jeho oblíbená věta je
„Tááák, prosííím“. Jako další rundu si OH objednal curacao, ale neuměl to vyslovit,
takže vyblil nějakou zkomoleninu. Nakonec mu přinesli zelenou baštu, který se asi říká
Jucur a k tomu další pomerančovej džusík.

I na nás musela padnou únava a tak jsme se vydali spát. Našli jsme parádní fotbalové
hřiště s perfektním trávníkem.

Den čtvrtý
Po půl jedenáctý, v době, kdy mladý bezpochyby talentovaný fotbalista trénován svým
otcem, skončili s tréninkem, jsme i my vyrazili vstříc novým hospodským
dobrodružstvím. Šli jsme na hlavní nádraží v Bakově, koupili lístky Mladé Boleslavi
a...a...a...a...a... sedli do nádražky. Dali sme si pivo a hovězí vývar s játr. knedlíčky.
Dobrý!
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Ty vole, ta barmanka na mě furt kouká, chce se mi jít chcát, ale mám strach, aby mě
na hajzlu nevojela na míse.

Právě přišel pro oživení ňákej vychrtlej maximálně vožralej cikán, kterej nezavře hubu
ani na 5 sekund. Říká nám ať tu vydržíme eště tejden do 21.8. že tu bude Wabi Daněk,
největší borec. Asi nepochopil, že posloucháme Orlíky, Landu, Braník a Vltavu a
samozřejmě Ramsstein. Cikán si chtěl vylejt pivo na hlavu a při slově „práce“ se začal
klepat. Pořád mrkal očima, ale aspoň to tam oživil.

Najedli jsme se a s příjezdem vlaku dopili poslední zbytky pivka. Naše cesta vedla do
Mladé Boleslavi. Ve vlaku už jsme asi pěkně smrděli, tak nám průvodčí řekla ať radši
necháme otevřený dveře.

Boleslav jsme si rychle prošli, OH si dal další zmrzlinu a upoutala nás hospoda s názvem
„Sportovka“. Všude kolem reklama na Stellu Artois, ale ani to nás neodradilo. Čepujou
tady Staropramen za jedenadvacet peněz a maj to tady moc hezký. Počkáme tady asi do
večera na fotbal. Naši „sportovci“ budou hrát se super Švédama a OH si chce vsadit kilo
na naše barvy, uvidíme, jestli to dodrží. Vedle nás sedí nějakej typ a má s sebou
černošskýho otroka. Všechny servírky jsou z něj mimo, asi cejtěj jeho velký péro. OH se
nějak dlouho nevrací z hajzlu, asi mu došel toaleťák.

OŠ mi trochu poodhalil realitu, proč je všude v týhle hospodě narváno a stůl nalevo a
napravo od nás je prázdný. Myslí si, že smrdíme, ale já vím, že je to jen fikce. Je
pravda, že sem si už 4 dny nesundal oblečení, ale to snad nemůže bejt tak znát.

Dali jsme si prasečí koleno. Vsadil sem si na ČR – Švédsko. Po 1. poločase prohráváme
2:1. Já ale vim, že vyhrajem, tak je to v klidu. OŠ fandí Švédům on jak je z malého
města (Most) tak si léčí komplexy. Fráňovi je to jedno. Pomalu dopíjím své 11. pivo.

Prohráli jsme, po fotbalu sme šli hledat místo na spaní. Docela pěknej plácek sme našli
párset metrů od nádraží.
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Šli sme spát docela brzo už kolem 23, aby sme byli fit na ranní směnu v nádražce. V
noci mě probudil ježek, kterej našel zbytek paštiky za našima báglama a hrozně
mlaskal.

Den pátý
Ráno nás probudilo sluníčko. Už sme zase v nádražce, jako první mě zaujaly toalety.
Po 5 minutách v pozici sjezdaře a držení provázku od dveří začínám obdivovat Hermana
(rakouský sjezdař) ještě víc.

Dcera výčepního se prej přestěhovala do Tunisu. Taky má prej dneska dovolenou a
včera taky (místní ftípek). Docela se tady probírá politika pan výčepní si myslí, že by se
k EU měl připojit i sovětský svaz, aby sme na tom vydělali. Jeho táta předpověděl II. s.
v. tak on prej má taky pravdu. Ale držťkovku tady má dobrou i pivko.

Nasedli sme na vlak a jeli směr Prahu. Na Hlaváku se loučíme s OŠ, který tu zůstává.
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Přílohy
Pivníček
Výsledky celkem
Fráňa

38

Ondra H.

42

Ondra Š.

44

Vybraná místa (foto)

Obrázek 1: Hospoda v Mnichově Hradišti
(Kino)
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Obrázek 2: Zřícenina hradu v Bakove n. J. - Zviřetice

Obrázek 3: Bar Sportovka v Mladé Boleslavi
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Kontakt
info@frana.borec.cz
www.frana.borec.cz
icq 335 069 239

Tento dokument vznikl díky kancelářskému balíku OpenOffice – www.openoffice.cz
stejně jako software je volně šiřitelný i tento deník, nebojte se ho proto dále šířit!

FROHOŠ 2005 – www.frana.borec.cz/frsmohos

- 12-

