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23:02 - 10. 8.
Milý deníčku. Dobrovolně se unášíme. Ondra H. vůbec neví kam jedeme. Nějakej děda tu nosí plenky (nebo
má velký koule) pozn. bejčí.
Smáťa si nezaslouží tácek.
Tak má obrovský koule a ještě se posral!! FŮŮŮŮŮŮŮJ
No to je brutál!!! A to jsme jen kousek od Phy! Výčepní po něm musela umejt i židli (ta s černym spodnim
prádlem)
Máme rádi telenovely. Šukaj !!! a bijou se. Šíma se nechává unést "Ty děvko, teď mi ho vykouříš." Zařval
OŠ na celou hospodu.
Fráňa bude ve druháku zkušenější!
Ten posranej je tu zas!
VÝČEPÁŘKA OTTOVI UŽ NIC NEDÁ, MÁ JÍT DOMŮ, ZKAZÍ SE MU JÍDLO, NEBO HOVNA V
KALHOTÁCH? JE TO SMUTNÝ PŘÍBĚH, PANA OTA ASI ZAVOLÁM DO NOVY. PAN OTTO MÁ Z NÁS
ASI NASRÁNO, MĚL BY JÍT DOMŮ, ABY SE MU TO V KALHOTÁCH NEZKAZILO!
Smáťa je GAYTECHNAŘ!
Ondra H. neumí pšát.
Smáťa hrál včera volejbal a vůbec neviděl, kam míč letí, moc vo tom přemejšlel.
Smáťa začíná bejt sběrna much, OH vo něj zabíjí tučný mouchy.
Ať jsme kde jsme, je tu plno much!
Milý deníčku. Jsme asi opravdu opět na čundru: ležíme na nádraží (Březnice) a žerem a kecáme. Téma
hovoru: blitky, sračky, beďary a "Fráňovy pedofilní SM choutky"
OH by si měl dát doutníka, aby mu při bouřkové přeháňce nezhas!
Fráňa je Dr. Vševěd Franislav.
Se slzou v oku vzpomínáme na Rambouska. Fráňa nám poslintal doutník a už je z něj SLINTA.
Smáťa kouří Seno Trávu A Různý Trus.
Fráňa se chce nechat přejmenovat - na úřadu bude napsáno... Michal Nemrdal, na to každá poletí. Bavíme
se sledováním pitomejch jak nalítávaj do louče, ležíme v zámecký zahradě a vaříme gábl.
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10:36 - 11. 8.
Dobré ráno! Napapali jsme se, došli na náměstí, nakupili, ztratili a zase našli FRSMOHOŠ.
Teď opět sedíme v hospodě na nádraží a pijeme. Pijeme moc! Je to pěkné pít moc. Čím víc, tim líp.
"Smáťa je čůrák", "Já vás půjdu vykouřit" (Smáťa 11. 8. 2004, 12:39)
Nejdřív souhlasili, pak nechtěli...
Smáťova reakce - na to budeš vydělávat celej život - "Kdy?"
4x tři druhy másla na bramboře křičíme na číšnici, co to asi bude? Táborská bašta je výborná, za 63 Kč je
toho hodně a je to fakt dobrý. Asi sem budu jezdit na obědy.
Skejsli jsme v Březnici. Vláček jede až za dlouho a nějak nám chybí nálada bumbat. Slečna vrchní říká
stolním sousedům, že není žádná slibotechna. Smáťa chce vod ní vyprat slipy. Nebo aby mu vyprala to, co
má ve slipech? To se nikdo nedoví, ty můj...
OH je opit, neví co píše...
Smáťa si vyspává micinku.

20:05
Pivko tu maj levný. Ale móóóc dlouho se tu na něj čeká. Byli jsme se koupat v zaplivanym rybníku v Písku,
dost to tam smrdělo. Pak jsme žrali vietnamskou polifku a šli jsme zase do hospy (jak jinak)
Je tu vrchní tlustice a je hrozně pomalá. Přepadla nás sportovní nálada a dali jsme fotbálek a OH + SM
kulečník, za chvíli můžem jet na olympiádu. dneska hraje SPARTA a já vím hovno.
Jsme v Protivíně. KONIBAR a moc se nám tu líbí: MUSIC BOX! Jede tu metálek a rock! A papáme pizzu.
Mňam.
Fráňa ani jednou nevyhrál fotbálek. Kluci hážou miliony do Jukeboxu a mě serou lidi, co jsou vedle u stolu.
Jsou moc hlučný. HOVADA.
Smáťa se k nim přidal a teď s nima tancuje na muziku, kterou zaplatil... ale je to tu skoro jako u Kata, takže
dobrý jóóó!

3:06
Začíná to bejt zajímavý: FRSMOHOŠ se začíná hádat. Problem furt jsme v hospodě: to jsem zvědavej, jak
se to vyřeší.
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někdy dopoledne - 12. 8.
Vzbudili jsme se v 11:01 a ve 12:00 už zase sedíme v hospodě.
Je to drahá hospa, maj tu pivo za 16,--. Jsme tu prej jenom abychom se vysrali. Udělali jsme zúčtování a
nejsem jím nadšen (počítal Smáťa).
OH si udělal sprchu na záchodě, je to šikula.
Tak jsme z hospody ušli asi 486 m a už jsme zase v jiný hospodě. Hraje tu v TV Óčko a pustili Rammstein
Mein Teil. Nevýme, co to znamená, ale je to dobrý.
Posunuli jsme se do nádražky a cucáme další pifka za chvíli nám jede vlak, takže musíme rychle. Smáťa je
zase vožralej bouchnul pivem do popelníku.
Fráňa se zvednul a došel to zaplatit - je to náš služebníček.
Cestou do Dívčic vybumbáme další flašku.
V Dívčicích jdem do hospy. Přepnuli jsme TV na ČT1 na AZkvíz a moc fandíme paní HANĚ (Ondrova
máma). Ale moc jí to nešlo...
Smáťa má dost, obchází stoly místních buranů a ptá se jich, kdo mu půjčí kolo.
My se za něj stydíme. Někam odjel, když se vrátil, zaplatili jsme a on nás dovedl někam daleko k rybníkům,
kde mamé v plánu přespat.
Smáťa rychle usíná a my si děláme jídlo. Daleko od nás se začíná blýskat. Neřekl bych že se blýskalo na
lepší časy.

www.frana.borec.cz - FRSMOHOŠ 2004

-5-

Ráno - 13. 8.
Na lepší časy se opravdu neblýskalo! Po dlouhé bitvě se Smáťovou celtou zjišťujeme, že déšť stále sílí a my
ležíme v kaluži. Já (FR) to vzdávám 1., beru si věci a utíkám asi 5 km pod nejbližší střechu.
Za pár hodin dorazili i kluci, všichni totálně promoklí.
SM: No jo, bylo nám vlhkno. Když FRÁŇA odešel, tak jsme se ještě snažili chvíli uvěřit, že to pod celtou
přežijeme, ale zima a voda byla silnější. Tož jsme se fofrem sbalili a šli do města.
Fráňu jsme našli spícího pod střechou u nějakýho něčeho. Trochu to tam smrdělo. Polehali jsme si okolo
Fráni. Šímovi a Ondřejovi H. se opravdu, ale opravdu chtělo lézt do mokrých a studených spacák. Prý to bylo
báječné.
Dobrou noc...
Ráno v pátek 13. 8. 2004 jsme vstávali opravdu brzy - kolem 9:00. SM a OH se šli podívat na místo našeho
noclehu, trochu jsme poklidili a vzali vařič, plechovky a louč... )cestou jsme viděli moc zvířátek!)
Snídaně, nádraží, vlak, Protivín + oběd = hospoda...
Předpověď programu:
dopijem, půjdem na nádraží, dojedem do Čimelic a zalezem do hospůdky...
Svět se zbláznil! OH si dal limonády! Něco neuvěřitelného... V protivíně se nám docela zalíbilo, kalíme pivka
a čumíme na telku... smáťa už rozlejvá pomalu a jistě pivečko po stole...
Ok. Jedem do Čimelic. Vedeme skupinu lidí do Bud U Čimelic, aniž bychom věděli kudy. V sámošce nám
prodavačka poradila sice hezčí, ovšem o 5 km delší cestu. Kousek nás svezl ve svém mercedesu Jaroslav
"Hříbek" pohodář, který dal přednost nám (4 špinavým čundrákům) před dvěma osamocenýma fešandami,
které si musely stopnout někoho jinýho... kiš, kiš...
Pozn.: Jak sis milý čtenáři jistě všiml, naše předpověď programu se zcela nesplnila: v Čimelicích jsme bez
jediné zastávky na jediné pivečko pokračovali v naší báječné dobrodružné cestě...
A došli jsme do víru BOODSTOCKU! V Boodstocku nebylo zatim moc lidí, pršelo, ale pak se udělalo pěkně.
Dali jsme si věci pod celtu a šli k pódiu. Hráli nám tam móóóóc dobře: Iron Maiden, Metallica, Accept,
Hypnotic Face...
Fráňa si dává prasátko. Chutná mu, ale mě připadá syrový...
Je fajn, že je tu volnej vstup, neni fajn, že tu pivko stojí 26 Kč. (to je víc jak dvojnásobek než v okolí).
Po pár pivkách Smáťu napadlo, že všem ukáže svou sílu.
Svlíkl se a nechal si pouze své tílko, a šel do toho. Zaplatil 3pětky a začal šplhat. Celkem mu to šlo, ale není
se čemu divit. Už na základce patřil mezi největší šplhy. Když už se blížil ke klaksonu, tak ho předběhl asi
pětiletý chlapeček a smáťa musel chvíli čekat.
Po šplhu jsme se přesunuli opět do kotle, který čítal si 50 lidí. Hrály skupiny Iron Maiden, Metallica, Hypnotic
Face, Wotchi, Accept rev.
V kotli na nás furt někdo skákal a bil nás (asi nás nemaj rádi). Potuluje se tu jeden úžasnej typ z Red Hotů starej, hubenej, vožralej a blbej.
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Pokecali jsme si i se zpěvákem z Iron Maiden revival, který byl v pohodě. Vyčítal holkám, že nemaj rády jeho
tříhodinový porno, a že chtěj bejt za 5 minut hotový.
Také jsme učili chodit a mluvit asi 30-tiletého mládence, který se spal tam, kam ostatní chodí chcát... OH +
FR se odebrali ke spánku a já a Smáťa jsme vydrželi na kvalitní HC Fourth Face (díky smáťo).
Potom jsme se uložili i my. Ještě pořád hrála dost hlasitá muzika, tak nám nešlo moc dobře usnout, ale
únava byla silnější...
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8:30 - 14. 8.
Budí nás výkřiky: Sieg heil: Anarchie! Jeden opilec v tom má jasno.
Boodstock se začíná rozjíždět a proto odjíždíme pryč. do Březnice, sedíme v hospodě a čumíme na TV Atheny 2004 – cyklistika...
Poprvé se nám stalo (aspoň mně - SM), že sedíme ve 2 hospodách současně (paralelně s pivkem v hospě U
nádraží dáváme oběd v hospě NA nádraží...)
Cyklistika Benetti (samozřejmě, že to byl Bettini) vede... (Kluci OH + OŠ na něj vsadili) Pozn.: (sm) Hm... tak
jsem měl 500 Kč. Zaplatil jsem za všechny a mám 150 Kč. Hmmm....
Poslední vlak na Prahu odjel v 19:15 a my přemejšlíme, kam vyrazíme. Vyhrál Rožmitál pod třemšínem.
Děláme si jídlo a čekáme na vlak. Nasednem do vlaku a Smáťa jek je vožralej, tak spí ve vlaku.
Vystupujem do tmy a nikde nikdo. OH se ptá ňákýho pána (solidního Jarmila), kde je nejbližší hospa a
poněvadž bylo asi půl desátý, tak také kde maj nejdéle otevřeno. Pán se nás ujal skutečně ochotně a
doprovodil nás až k hospodskýmu stolu.
Už od prvního kroku nepustil nikoho ke slovu a začal vyprávět svůj životní příběh... " Mám kluka, jmenuje se
Tomáš, já mu řikám Tominim a kluci mu říkaj Dominátor" Zjistili jsme, že pan Jarmil zná snad všechny lidi v
republice a se všema je dobrej kámoš.
"Já znám taky toho... prezidenta ... toho ... tý... Příbrami" Usadili jsme se u stolu, sednul si k nám, objednal
si pifko na lízink a pokračoval v monologu. Jako svého posluchače si vybral Smáťu, kterého to opravdu
bavilo. Jarmil začal vyprávět něco o vraždě, co se stala u nedalekého rybníka, ale nechce být mediální
hvězda, tak to nikde nehlásil...
Před 24. hod. smáťa zachrápal (v hospodě) měl pootevřený oči a koulel jima. Asi v 1 hod. odcházíme za
doprovodu našeho místního průvodce na nádraží. Pořád sme se ho nemohli zbavit, ještě když sme leželi na
nádražku tak do nás něco hustil. (Pak se šel vyblejt za roh, rozloučil se a odešel do neznáma)
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ráno 15. 8.
Všichni sme přežili noc a ráno už sme vyhlíželi Jarmila, který nám slíbil golfový míčky, protože jeho bratr byl
spvrávce golfovýho hřiště v Poděbradech. Ale Jarmil se nějak neobjevil. Tak jsme si aspoň značně sklamáni
udělali čínský polívky.
SM: Musim si postěžovat. Už je to druhej den po naší návštěvě Boodstocku a pořád chraptim! To nejni fér...
No nic, vydali jsme se na prohlídku Rožmitálu pod Třemšínem, obešli jsme náměstí a šli na pivko.
Neděle poledne, Dr. Vševěd Fráňa radí Šímovi: "Rozbij mu držku, vole!"
SM: JÁ MÁM HLAD!
Svezli jsme se zase do Březnice na smažák do nádražky tentokrát zadarmo a Smáťa je zase uplně namol mlátí půl litrem do popelníku...
Fráňa má problém: má ještě menší uši než Smáťa. Je mu to líto. Asi půjde na plastiku a nechá si uši
zvětšit...
S dojetím vzpomínáme asi na 8-letou holčičku, která nás v Rožmitále na nádraží budila svým žvatláním o
mašinkách... Hrajem karty a jsme úplně bez peněz (až na Fráňu). No jo, taky sme si vzali jenom 2000,--. To
je hrůza, Smáťa si objednal půllitru vody z kohoutku. Stydíme se, ale jemu je dobře.
Tvrdí, že právě poprvé prohrál v kartách, ale my rozumní víme své. Je totiž úplně na sračky jako každej den.
SM: Hovádka, který neuměj hrát karty si vymejšlej...
Potom co Smáťa prohrál kalhoty jsme museli odjet do Berouna. Tam jsme si dali zmrzlinu a hlavně jsme
zjistili, že nám Liverpool posral tiket, takže už žádná
finanční injekce nepřipadá v úvahu... Nasedli jsme na vlak a vyrazili jsme do Srbska a Černý Hory.
V Srpsku sme se najedli v hospodě a samozřejmě sme si dali pivka, smáťovi se rozbily brýle, byl tak
znechucen, že chtěl jet domu rovnou z hospody. Naštěstí se OH podařilo brýle opravit izolačkou a vyrazili
jsme na Alkazar!
Tábor jsme rozbili v jedný z děr, rozděláváme oheň, ale s překvapením zjišťujem, že dým nám zaplňuje naší
jeskyňku. FR a OH spí venku pod hvězdičkama a OŠ a SM se dusí v díře. OH mi zapnul spacák a šli jsme
spát. v noci OH vzbudila zima, tak se musel přiobléct.
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8:30 - 16. 8.
Ráno jsme vztali docela brzo (8:30) udělali jsme čínský polívky a šli sme líst na skály. OH jako jediný vylezl
po stěně a my jsme šli okolo cestou. Alkazar se zalíbil dokonce i OH.
To už sme ale na cestě do další hospy. Tak jsme se v hospůdce rozseděli a dáváme jedno za druhym.
Nechali jsme ujet vlak a Smáťa je už zase vožralej a neví kolik toho vypil... OH právě vzrušil obě Smáťovy
kozy, Smáťa je už tak nadrženej, že sundal věci a oblézá okolní stoly. Začli jsme obdivovat Fráňův
megapupík.
Jedeme ze Srbska a Fráňa je flegmatik (ale agresivní - mlátí nás a chytá za koule...) ale jinak je úplně
klidnej.
Přezpíváváme si superstar - Aničku. Štiplístek je z nás asi nadšenej. Kolem nás prošla hnusná desetiletá
holčička, ale Smáťu uchvátila natolik, že pustil FRSMOHOŠ a rozsypal účty na zem, je to začátečník...
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Přílohy
Pivníček:

Výsledky: FR = 55; SM = 65; OH = 61; OŠ = 62
Pan OTTO
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Kontakt:
➔ www.frana.borec.cz/frsmohos
➔ info@frana.borec.cz
➔ icq 335 069 239
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