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Srní 

 

Toto jarní Mecheche pro nás připravil Velký Pivrnec Sedy a po covidových improvizacích jsme se snad 

definitivně vrátili ke staré dobré rutině. Už v únoru nás VP naladil pozvánkou ukrývající místo určení. 

Ti nejchytřejší z nás ji rozlouskli hned, ti méně později či s dopomocí a zbylí svoji nedůvtipnost zoči voči 

blížícímu se odjezdu svedli na covidovou nákazu a nepřijeli vůbec. Nu což, proč to tajit – takto odpadli 

Pirvnci Buby, Číža a Džimák. 

Neodjíždělo se nám v pátek ráno z Bakova věru lehce, mně, Sedymu a sedypotomkovi Honzovi, s plným 

kufrem eMBe piva, jídla a vědomím, že to budeme muset spořádat v tak oslabené sestavě. Cesta byla 

příjemná (to když řídil Honza) i méně příjemná (to když řídil Sedy) až dost nepříjemná (to když stále 

řídil Sedy, ale už v zákrutech Šumavy). Nakonec se mi podařilo udržet všechny vnitřnosti pohromadě a 

krátce po obědě jsme dorazili na místo M, do malebné vesničky Srní, konkrétněji do chaloupky č. 13 a 

až do její prostorné světnice, ve které nám bylo strávit následující víkend. Narazili jsme první soudek, 

nadlábli se výborné domácí sekané a vydali se na průzkum blízké obory s vlky. Procházka to byla po té 

štrece vítaná a vlci vědomi si toho, za co je krmí, se nám ukázali v plné kráse. 

     

V dalším průběhu odpoledne a podvečera se přitrousili každý po své ose ještě Pivrnci Pažout, Kulda, 

Zrzek a Martin. Tím jsme byli komplet a zaplať pánbůh za to, protože jsme auty zaplnili celý dvorek a 

těly svými téměř všechny postele. Jak už to bývá, každý má jiné představy o pohodlném ubytování, 

proto si Sedy s Honzou vybrali královské apartmá v patře, já se Zrzkem jsme našli každý své soukromí 

ve dvou dvoulůžkových pokojích a Kulda přilehl i se svým dýchacím aparátem v nejbližším pokojíčku na 

manželskou postel k Pažoutovi. 

Páteční večer byl jak už je zvykem věnován zásadním tématům, dokud je na ně ještě sil. Těžko někdo 

z přítomných někdy zapomene na to, že rehabilitační přístroj, kterým Kuldovi na odborném pracovišti 

léčí churavé tělo, disponuje magnetickou indukcí 3 Tesla. Kdyby to řekl mně, nepřišlo by mi 

podezřených ani 300 Tesel, ale ostatní fyzikálně disponované Pivrnce opovážlivým tvrzením vyvedl 

z komfortní zóny a v Sedym dokonce zažehl spravedlivý hněv. Pěst VP se zaťala a už už se jala 

demonstrovat Kuldovi, jak by s ním ty 3T zacvičily, když se Kulda z ničeho nic vztyčil, obnažil a ukázal 

Sedymu partie doličné. To protivníka vyvedlo z míry a celá konfrontace se nakonec přesunula mimo 

hlavní jeviště a já už jen z doslechu vím, že kluci si to pak ještě dlouho vzájemně ukazovali, až nakonec 

dospěli ke vzájemnému pochopení. 



Další témata připomenu jen krátce. Rozsáhle se pojednávalo o umělé inteligenci. A to nejen o jejím 

vulgárním pojetí, tj. náhradě lidského rozhodování v pseudoautonomním smyslu, tak i v pojetí 

filozofickém, tedy jestli může existovat taková inteligence ve smyslu rozhodování skutečně 

autonomního. Prozkoumávali jsme proto také existenci takového autonomního rozhodování u člověka 

a navrhovali konstrukci osobního avatara jako iluzi vytvářející pro mysl pochopitelný obraz 

skutečnosti… Ano, už tě vidím, Džimáku, jak kroutíš hlavou a říkáš si „ty krávo, zlatej covid…“. No – 

nebudu to napínat, nakonec jsme na smysl života zase těsně nepřišli a jestli jo, tak se mi to bohužel 

zase z hlavy vykouřilo. 

 

To už noc notně pokročila, hladina piva v sudu notně poklesla a my jsme se rozhodli ten den udělat 

aspoň jeden dobrý skutek. Poučili jsme se Zrzka, že šťastným člověkem se stane jen tehdy, když si tu 

svoji novou babu nastěhuje do baráku. Chabě se bránil, že mu to takto vyhovuje a jí konec konců taky. 

My však byli připravení a Martin tasil eso. Pravou krásu a šťastný okamžik lze (ty vole Zrzku) prožít 

pohledem na květinu, nejlépe doma a s milovanou bytostí pěstovanou… Zároveň ale Zrzkovi, jak vidno 

na obrázku výše, nasazoval parohy, takže jeho úmysly taky nejsou zcela jasné... 

No, vlastně už nevím, jak to s tím štěstím dopadlo, bylo už pozdě a šel jsem spát. Ve tři hodiny mě ještě 

vzbudil Martin, který teprve začal hledat, kam si lehne. Do té doby ponocoval s Pažoutem, ale do trojky 

s ním a Kuldou se mu už nechtělo. 

 



V sobotu ráno jsme se probudili do slunečného jarního dne a vyrazili dle itineráře VP na výlet na 

Modravu. Tam spodem podle Vydry, zpět horem po vyhlídkové červené turistické značce. Odcházející 

zimu nám ještě občas připomněla sněhová pole, přicházející jaro jsme vítali krátkou koupelí pod jezem. 

 

 

Na obrátce jsme si odpočinuli a doplnili kalorie v pivovaru Leyr. Dobré to bylo. 

 



Nutno zmínit ještě jednu smutnou událost. V průběhu výletu nás opustil Zrzek, který usoudil, že už nám 

řekl všechno, co potřeboval a odebral se zpět do Prahy. Nemohl si pomoct a odepřít si příležitost 

setkání s indickým fousáčem Sadhguruem, dle Zrzkovy snové vize jednou z pěti nejduchovnějších 

bytostí na planetě. O tom, jak transformativní setkání to bylo, svědčí Zrzkovo následné svědectví, které 

uvádím v nezkrácené podobě: „Bylo to zajímavý.“ 

Tím se počet absentérů zvýšil na čtyři a jen díky Meďourově čerstvé PPŽce jsme se mohli utěšit aspoň 

pocitem, že se rituálu zúčastní nadpoloviční většina Pivrnců. 

Ale jedno po druhém. Po návratu na chatu jsme si roztočili pivko a rozložili se venku na sluníčku. A zase 

bylo dobře. Popravdě už si nepamatuji, jak dlouho jsme tam tak leželi a co jsme to pro boha živýho 

zase probírali. Omámeni únavou, pivem a sluníčkem jsme se nechali pozřít mocí přítomného okamžiku. 

Když jsme se trochu oklepali, tak jsme naopak my pozřeli chutný Sedyho gulášek a pomalu se začali 

chystat na Rituál. Sedy dotlačil k přípitku výborný rumík z vlastní rumotéky a my jsme se mu za to 

odvděčili vzorným tělokladem a odpovědným přístupem bez různého pošklebování, prdění a dalších 

tradičních obscénností. Komorní sestava přeci jen působila poněkud melancholicky a nejen v tu chvíli 

řada z nás pomyslela na to, jak je dobře, že se příště uvidíme snad zase všichni. 

Protože v rámci diskuze nikdo nepřednesl žádný návrh k projednání, přesunuli jsme se před televizní 

obrazovky a zhlédli reportáže z laponských dobrodružství Pažouta, Martina a Číži. Martin nás sice 

předem opakovaně varoval, že to bude hrozná nuda, ale můžu konstatovat, že hrozná nakonec nebyla. 

Chlapci si zkrátka plní své sny být aspoň jednou v roce někde v tichu daleko od manželek. To jde 

pochopit. 

Jak tomu bývá každý sobotní večer, Pivrnci se marně snažili dopít druhý soudek a jak jim docházely síly, 

tak se pomalu vytráceli do svých komůrek. Poslední já s Pažoutem kolem půlnoci. 

Ráno jsem se probral kolem osmé a vida, Martin už se vypařil taky. V zubožené sestavě čtyř Pivrnců a 

jednoho hosta jsme tedy posnídali, poklidili a zmizeli taky. To ovšem nic nemění na tom, že 47. 

Mecheche se vydařilo a kdo ho nepropásl, tak si ho možná v budoucnu i díky tomuto zápisu, který mě 

pekelně vyčerpal, rád připomene. 

 

Sepsal Luděk, tenkrát Písmák, toho času Velký Pivrnec 

 

P.S: Týden po Mecheche Sedy vyšrouboval laťku ještě o kousek výš a pro nevybouřené absentéry doma 

uspořádal vydařenou jantarovou dopitnou. 

 


