
Čím si Stezkař otevře lahev vína, 

když nemá vývrtku?

Jaký je váš 

oblíbený nápoj?

Co mívají starší lidé v 

blízkosti postele?

Co vás jako první napadne 

při vyslovení slova "Lhota"?

Co podle vás musí mít s sebou na 

Stezce každý Stezkař / každá 

Stezkařka?

Co se ráno po probuzení na 

Stezce dotkne vašich rtů 

jako první?

Co uděláte, když se na Stezkovém noclehu 

někdo z vašich kamarádů poněkud dost 

hodně "společensky unaví"?

1 Mačetou Vše co teče  Láhev piva Pohoda Něco k pití� Láhev To se neděje

2 nožem pivo nočník bazén peníze kořalka uložíme ho

3 nožem pivo prášky Zdenka a Jirka batoh čaj uložím ho

4 klackem zarazí zátku dovnitř pivo asi nejsem ještě starší Zdena lahvinku rum uložím ho

5 šavlí víno prášky pohoda kalíšek vůně zavolám sanitku

6 kamarádovou vývrtkou víno prášky Jirka, Zdena v dnešní době vlastní skleničku voda pomůžu mu

7 zubama pivo nočník naši kamarádi dobrou náladu pivo dáme ho spát

8 nožem víno kapesník Navrátilovi , pohoda kelímek a skleničku kafe uložím ho ke spánku

9 nožem pivo bačkory víkend tričko jazyk dám si špunty do uší, abych přesto usnul

10

1) Stezkař má vývrtku 2) pokud 

Stezkař nemá vývrtku tak jí ztratil 

a půjčí si jí od jiného stezkaře Pivo

Nevím, zeptám se někoho 

staršího pohoda dobrou náladu pivo NIC

11 zastrčí špunt víno lahev klídek a pohoda placatici a dobrou náladu voda pomohu mu do postele

12 Zarazí špunt do lahve vařečkou... Pilsner Urquel... Bažanta, nebo knihu... Navrátilivo... Money... Asi lavev nealko... Nezávidím mu příští ráno...

13 Nozem Pivo Bryle Navratilovi Mobil Piti Take se unavim

14 dá si pivo pivo jako mladí, mobil klídek a pohoda peníze sklenice

trochu mu závidím, ale už ho nenapodobím 

- většinou

15 nožem káva zuby bazén žízeň voda nic

16 Zatlačí špiunt dovnitř třeba větví Pivo Mobil Zlámaná Dobrou náladu Hrdlo lahve, je-li k mání Pomůžu mu do postele

17 Vrazí špunt Pivo Knihu Nejčastější jméno obce Peníze Kořalka Přikryji ho /jí)

18

Půjčenou vývrtkou. Někdo ji 

určitě  mít bude. Pivo. Televizi, nočník a hole. Bazén a pohoda.

Špunty do uší, kořalku a veselou 

mysl. Láhev. Nic.

19 vařečkou víno léky na spaní Malšova Lhota nůž vody cítím s ním

20

Jakýmkoliv slabým tupým 

předmětem Víno

Cokoliv podle zdravotního 

stavu Klídek a pohoda Peníze Voda Nic, jeho problém 

21 klacikem pivo mobil pohoda tričko 14 tekutý zubní kartáček šup s ním do spacáku

22 Zatlačí ho dovnitř. Pivo. Zuby. Bazén. Dibriu náladu. Ranní pivo. Odvedu ho spát.

23 Urazí hrdo Víno Baterku a minerálku Pohoda Placatku a šampus Kartáček na zuby Polituju ho

24 Botou Pivo Zuby Dolní Lhota Stezkové tričko Stéblo trávy Přikryjeme ho dekou a jedeme dál

25 versatilkou pivo skleničku na zuby poslední klidný kout v ČR dost peněz kafe turecké

domlouvám mu, že už je dost starý, aby to 

neprováděl

26 špunt vrazí klackem dovnitř pivo

nočník, skleničku s vlastním 

chrupem Jirka a Zdena Navrátilovi 

dobrou náladu a na zádech 

ruksak/krosnu, ve které si nese 

vše potřebné

flaška s ústní vodou - 

slivovičkou nebudit, nechat ho z toho vyspat 

27 zatlačí něčím špunt dovnotř pivo papuče Jirka a Zdena Navrátilovi pláštěnku polštář nic

28 Odšroubuje zátku Pivo Mobil Zlámaná Alkohol Panák Snažím se mu pomoct

29 klacíkem pivo nočník u Dobřan dobrou náladu liguere polituju ho

30 čímkoli pivo nočník Zdenka, Jirka, Zuzanka kamaráda vduch pomůžu mu přežít

31

Požádá kamaráda (kamarádku), 

určitě mu pomůže. Víno Já mám konečně lampičku. Klídek

Baťoh a pohory, dobrou náladu, 

teď i telefon. Úsměv

Důležité je dopravit ho v pořádku do 

postele.



32 zarazí za použití hrubé síly špunt víno mobilní telefon u Přelouče dobrou náladu sklenka

nezištně ji naložíme do naší pojízdné 

postele (i s botama) a odvezeme tajně k 

noclehárně

33

Australská vína nepotřebují a 

moravská také přecházejí na 

fernetový uzávěr

Když není pivo, tak 

H2O Nevím, já načatou desítku

Obvykle narozeniny vnučky 

a pád Bastily Občanku Nádoba s pitnou vodou

Nechám ho dostatečně odpočinout, aby to 

večer mohl zkusit lépe

34 Odšroubuje víčko, Víno Vodu Klidek a pohoda Dpbrou náladu Tekutý kartáček na zuby Dohlédnu,aby bezpečně ulehnul

35

Špunt zastrčí do lahve např. 

klacíkem Bílé víno Berle Klídek a pohoda Dobrou náladu Slivovice Soucítím s ním

36

Zarazí špunt do láhve, třeba 

kusem klacku

Jan Becher, 

Karlovy Vary Bačkory Sedlo

Peníze, raději v množství větším, 

než malém

Kartáček na zuby, nejlépe v 

tekuté formě

Pokud je to Náměstek, tak se stěhuji co 

nejdál, jinak je to celkem jedno

37 Vařečkou Pivo Brýle Koupání Dobrou náladu Placatka Pomůžu mu do postele

38 kartáčkem na zuby bílé víno telefon Zlámaná dobrou náladu láhev s vodou pomůžu ho uložit

39 důstojnickou šavlí pivo mobil zase nějaká zapadlá vesnice trasové tričko sklenice oblíbeného nápoje To se nám nemůže stát!

40 čímkoli vhodným, co je po ruce. Zelený čaj. Lampičku nebo čelovku. Pohoda. Vyšlápnuté boty. 

Molekuly svěžího ranního 

vzduchu. 

Překročím ho a pokusím se přitom 

neupadnout.

41 dá si pivo

griotečka možná i 

fernet většinou 

neuškodí že by někteří zuby?

že jich znám nějak moc: 

např. Zlámaná, u Kestřan, 

nad Džbánem... dobrý rozmar poněkud intimní dotaz

toleruju ho, nikdy člověk neví, kdy se může 

dostat do podobné situace

42 klackem pivo hůlku pohoda odolnost vnitřní dezinfekce

s pomocí méně unavených kamarádů ho 

uložíme

43 lžící suché bílé nočník navrátil pohoda bezinfekčnost

pro většinu kartáček na 

zuby pomůžu  mu najít postel

44 tužkou víno pantofle a pití

pohoda ve Lhotě (u 

Navrátilů) batůžek a peníze kartáček na zuby

pomůžu to "rozchodit" a uložím ho do 

postele

45 čímkoliv pivo brýle klídek a pohoda dobrou náladu ziubní kartáček uložím ho do postele

46 prstem víno vodu pohoda čelovku čaj nevšímám si

47

většinou uzávěr pouze 

odšroubuje voda postel své manželky/manžela

jsou jich stovky, ale jedna je 

nejdůležitější

něco tekutého materiálu pro 

kamarády zubní kartáček záchranné opatření

48 nožem káva knihu Navrátilovi dobrou náladu kořalička, teta moje podpořím ho

49 tuškou Prazdroj babičku, nebo dědečka bazén respirátor alkoholický dech uložím ho do příslušné postele

50

Čímkoliv co je po ruce (klacek, 

vařečka atp. káva pití klídek a pohoda dobrou náladu voda pokud sama mohu, pomohu

51 Zastrčí špunt klackem dovnitř Pivo Zuby Pohoda, klídek Dobrou náladu Rum Pomohu mu do spacáku

52 šavlí pivo ovladač na televizi červená rum rum dávám pozor aby nepoblil někomu psa

53

asi jsem ji nikdy sama neotvírala 

nevím pivo Rampušák prášky Navrátilovi spacák kartáček na zuby Mohuli, pomohu

54 nožem víno pití vesnice peníze hrdlo lahve nechám ho odpočinout

55 zuby espresso nočník Zdena a Jirka tričko trasy 14 kapesník jdu ho uložit

56 Vrazí špunt do lahve čímkoliv. Becherovka, káva Klapačky (zubní protézu) Tisíc Lhot Dobrou náladu Frťan do každé nohy Pomohu mu do postele 

57

Ničím. Nechá si ji na později a dá 

si pivo. Pivo Pivo

Prostonárodní píseň 

"Prdelová lhota" Pivo Pivo Nabídnu mu pivo

58 Čímkoliv, co najde Rum Dostatek dobrého pití a jidla Pohoda Dobrou náladu Pivo Vyfotím ho


