
55. Mecheche 

Berounsko - Chrustenice

Písmák Sedy - 19. června 2021  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Úvod

V době COVIDové jsme si mohli o uskutečnění dalšího Mecheche 
jen nechat zdát. Veškerá ubytovací zařízení byla uzavřená, počasí nám 
rovněž nepřálo. Chuť se někdy potkat byla ovšem enormní. Po prvních 
nesmělých ovšem o to úspěšnějších pokusech ve Starých splavech a 
Krásné Lípě se podařilo většině Pivrnců najít si čas o víkendu 18.-20.6.   
Po krátké WhatsApp diskuzi jsme rychle dokonvergovali k a) místu a b) 
organizátorovi setkání. V té době ještě nicméně nebylo naší ambicí 
skutečné (jako fakt, opravdu echtovní) Mecheche, jen se sejít.  Takže: a) 
místo - Caravan Camp Válek, Chrustenice, b) Zrzek.

   

Caravan Camp Válek

Pátek

Příjezd na místo byl jako obvykle po skupinkách. Ta největší se 
začala formovat u Zrzka doma. Buby s Džimákem tam chytře dorazili 
už kolem poledne a odpolední šichtu dotáhli jako home office 
odtamtud. Tamtéž dorazili i Pažout s Čížou. Následoval přesun do 
pizzere v Loděnici. Po nasycení hladových břich se toto kondenzační 
jádro přesunulo do campu, kde osídlili apartmány 2 a 4 a šli do 
koupaliště.

ZÁPISKY Z 55. MECHECHE - PÍSMÁK SEDY 2



Jako další dorazil kolem 6 Sedy na motorce - kochací cesta přes 
Mělník, Slaný a Kladno. Zatímco se u restaurace zformoval pivní 
kroužek, na kole přisvištěl totálně vysušený Martin.

Jelikož Meďour a Luďa nemohli přijet, poslední, na koho jsme 
čekali, byl Kulda. Ten na sebe nechal čekat nejdéle. Padaly tipy, že 
nejdříve v poklidu doma dokouká zápas ME 2021: ČZE-CRO a pak 
vrazí. Tato domněnka se později potvrdila 

Páteční večer byl jako vždy plodný na diskuze. Kromě jiného se 
probírala Martinova tělesná konstituce a co s ní dělat. Rady byly jalové, 
jako obvykle - přesně jak to pivrnci mají rádi :D Posléze začali účastníci 
zájezdu postupně odpadat - nejprvpostupně vyye Sedy kolem 11h, 
poslední držáci chodili spát až do cca 2-3h
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Sobota 19.6.

Ráno jsme se vytrousili na snídani kolem 7-8h. Následně jsme 
zabalili věci na lodě a přesunuli se dvěma auty - Čížovým a Kuldovým - 
k Zrzkovu domu. Tam jsme přestavěli Pažoutův bydlík, aby se do něj 
vešli 4 lidé a kajak. Následoval přesun do Roztok na Berounce. V 
půjčovně jsme nafasovali 3 lodě (zaplaceny byly nicméně 4 - jako ti Tři 
mušketýři - taky byli 4). a vyrazili k prvnímu jezu na cestě - asi 300m 
daleko na druhém břehu. 

3 kanoe a 1 kajak jsme přetáhli přes jez, dopili části plechovek piva, 
co jsme nafasovali na cestu, 
a vyrazili. Cesta ubíhala 
hladce, voda byla teplá, 
sluníčko hřálo a na lodích 
se rozvinula družná 
diskuze. Takto jsme 
pokračovali až ke Zbečnu, 
kde nás čekala první velká 
zastávka - na oběd.
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Po obědě jsme pokračovali. Ještě v katastru Zbečna začala první 
velká říční koupel - jednotliví pivrnci začali za jízdy vystupovat z lodí, 
aby se svlažili v řece. Následně se jim i bez nehod podařilo nastoupit 
zpět.

Po další jízdě, občasném koupání, proplétání se mezi vlasci udic 
potočních rybářů, líčící na sumce a jinou vodní havěť, jsme dorazili k 
dalšímu jezu u Valentova mlýnu, tentokrát splavnému

Padlo točené pivo, koupel v jezu a odjezd dále. Až do Nižboru se 
nepřihodilo nic nového, do cíle jsme dojeli za pravidelného koupání 
vedle lodí.

Za mostem v Nižboru vpravo jsme vystoupili, vytáhli lodě a ty 
předali majiteli, aby si je zase odvezl do Roztok. Všichni jsme pak 
zamířili do nejbližšího bufetu se opět občerstvit.

Zapomněl jsem zmínit, že pivrnec Kulda se lodní výpravy 
nezúčastnil. Byl se podívat na Kladně na atletických závodech na syna, 
běžícího 800m. Jeho nepřítomnost na lodní výpravě jsme obrátili k 
našemu prospěchu - zatímco se většina pivrnců osvěžovala, Sedy 
počkal na Kuldu a spolu zajeli do Roztok pro Pažoutův bydlík. Oba 
vozy se vrátily zpět do Nižboru, kde nastoupil zbytek pivrnců a jelo se 
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zpět do kempu. Pár cestujících v bydlíku projevilo jistou 
obavu o bezpečný styl jízdy jeho řidiče, nicméně i tak 
se všichni dostali bez nehod a újmy na zdraví na místo. 

Po návratu následoval relax. Poté večeře v 
samoobslužné restauraci a pivo. A pivo. A pivo…

Při tom pivu dozrála myšlenka - udělat z této akce 
55.mecheche, s VP Zrzkem a bez pokut. Myšlenka se 
ujala a tak se přiblížil okamžik Rituálu. Zbývalo vyřešit 
kruciální problém - kam se podepsat, když není 

Pivník? Řešení se našlo 👉

Rituál jako obvykle neproběhl dle přísných regulí, 

ovšem na to po těch letech už sere bílej tesák 😉 . 
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Témata, která proběhla poté, byla zčásti obvyklou agendou 
porituálové diskuze - posuďte sami:

1. Džimák - “přehmat” / “aktivismus” zakládajících členů při 
ustanovení Pivrnců - “taky jste na mě mohli počkat”
2. Zrzek - sex s bývalou přítelkyní
3. Kulda, zrzek - rozebírali šachy
4. Rituál - zase jinak, jak jinak 
5. Martin - nechtěné hubnutí, prdy (taky nechtěné?)
6. Koupání v bazénu
7. Jízda na lodích - fotky
8. Kulda - stadion na Kladně, zážitky z atletických závodů

Tak pokračoval večer v družné rozpravě. Pivrnci postupně 
odpadali od okamžiku, kdy ve 22:30 uzavřel výčep a zásoby piva se 
začaly tenčit.

Neděle 20.6.

Ráno jako první vypadl Sedy kolem 8h. V 9:20 ho čekala druhá 
dávka Pfizer v O2 aréně, to nemohl vynechat. Ostatní se v klidu vydali 
na snídani, pak si vychutnali koupel v koupališti a kolem 12h se každý 
vydal svou cestou k domovu. 
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55. Mecheche, ač neplánované a tudíž nepovinné, skončilo. 
Všechny pohledávky byly do koruny srovnány, do fondu tedy žádná 
sekera nebyla zaťata. Příští Mecheche už (snad) proběhne dle plánu jako 
řádné se vším všudy - včetně pokut - s VP Meďourem. Písmákem bude 
pro změnu Zrzek.
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