
 

Byl následným cílem dvou posádek – Kubáčkovi, Vaňurovi sen. Ale po pořádku. Když jsme 
osiřeli, rožnováci odjeli postupně domů, tak jsme pozorovali koncert pořadatelů při likvidaci zařízení 
srazu. Postupně se s námi rozloučili s tím, že pokud opustíme camp do 12:00 hod v poledne, 
nemusíme platit – příjemná informace  Zůstali jsme v campu sami a pod heslem „ponůkni dokál je nás 
málo“ jsme oslavili Honzovy následné jmeniny. Vše bylo dobré a bylo toho dost. V noci přijely čtyři 
posádky němců, v tichosti zaparkovali a spali a spali i rádo než jsme odjeli. S větrem v zádech 
s minimální spotřebou jsme uháněli směr Maďary. V Ivance při Dunaji po nájezdu na dálnici jsme se 
zařadili mezi poskakující auta a v potu tváře jsme proskákali Bratislavou. Do „MosMa“ jsme dojeli 
proti plánu se zpožděním do campu u AQUA hotelu, který nás přivítal, že jsme si mohli vybírat místa – 
jak jinak než nedaleko toalet. 

Když jsem šel pro vodu slyším: “Láďo, pojď se podívat u vody je chlap, celý Vaňura“. Tak začal 
společný pobyt s Knapkama. Mimo Honzy, který brázdil po okolních cyklostezkách, prohřívali jsme 
těla v termální vodě. Ve středu, tak jako předcházející dny vyrazil Honza do terenu. Dosud není 
vyjasněno, zda pohledná maďarka jedoucí za ním, či čtení z orientační tabule způsobilo líznutí o 
obrubník a následující pád. Děva ihned zastavila pod vidinou dýchání z úst do úst, čemuž se postiženy 
vehementně bránil a pelášil do náruče své ženy, která se přeorientovala v ošetřovatelku, myčku 
nádobí a osobního šoféra. Nemoha chodit, řídil Honza chod „domácnosti“ jako pan Lorenc. Marta, 
věda, že musí jet s karavanem, vymýšlela varianty přesunu, ale vše zvládla na jedničku a dokonce byla 
ve „ValMezu“ s caravanem vjeta až v nemocnici, asi to bylo poprvé v historii nemocnice. Vyšetření 
dopadlo dobře, Honza běhá s berlemi, požírá prášky a čeká na odeznění bolestí a plánuje další aktivity. 

Bylo to několik příjemných dnů až na ten karambol. 
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