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Poklad č. 1 - 9. dubna 1989
Na Smíchově se nás sešlo poměrně dost. Martinovi,
kteří vyměnili Vojtu na školce v přírodě za Bertíka,
Provázkovi, Jindrovi, Jana Blažková s Jankem,
Neumani a my. V Řevnicích na nás čekala Boženka se
Zdeňkem a Helenkou. Mirek ulehl, a tak ho musela
odejít domů ošetřovat. Ještě čekáme na Pažouty a
Pohádkáře, kteří měli dorazit autem. Ti sice vyrazili,
ale po hodině bloudění skončili opět v Chuchli a navíc
bez benzínu. Pomalou chůzí přes městečko a poté po
modré do kopce na bojovku. Pavel připravil celou trať

ráno, ale na začátku první dvě kontroly zničeny a maňásci ukradeni, pak už
vše OK. Spousta úkolů i pěkná cesta na Babku, kde oběd. Nahoře výhled a
hromadné foto. Potom pokračování bojovky ofáborkovanou cestou okolo
trampů a závěrečný sešup k pokladu. Rozdělení medailí, bonbónů a poté oheň
s opékáním zelenkavých uzenin a domácím červeným. Ve tři pro nás přijel
povoz s koňmi.

Triumfální návrat do Řevnic. Děti s běloskvoucí Ivankou trůnící vzadu
ve zbytcích hnoje na voze, my za vozem, Provázek doprovázel na
kytaru. Koník nás dovezl až před dům Tichých. Zde bohatá žranice. Děti
řádí s třemi tatrovkami a tříkolkou veteránem. Před šestou se loučíme
a spěcháme na vlak.

Poklad č. 2. - 5. května 1990
Pavel opět zorganizoval bezvadnou bojovku. Jen Boženka a další rodiče s menšími
dětmi - Kostrbovi a Jindrovi - ztratili na notoricky známé cestě (tedy alespoň pro
Boženku) a plnili úkoly v protisměru. Takže pomerančovník musel jít Pavel z Babky
dočesat. Na Babce oheň a opékání buřtů. Tentokrát už děti došly pěšky až k Tichým
na zahradu. Sem dorazil i Provázek, a tak příjemný podvečer s lahůdkami od
Boženky a hudbou od Provázka.

Poklad č. 3 - 13. dubna 1991
Tentokrát se nás sešel rekordní počet. Věra Martinová s kluky, Vrbovi, Neumanovi, Kostrbovi, Lenka, Provázci, Mucka, Jana Ment.,
Ivčovi, Eva Vrbová s Ivánkem, Lucka Kliková s Bertíkem dojela až z Hradce a Janek, kterého mi vnutila Jana. Nejdříve se půlhodinu
ztrácíme v obchodech, ale nakonec se scházíme u lesního divadla, kde všechny děti dostávají tuto cedulku a plní až k Babce a pak i
dále jednotlivé úkoly řemeslníků. Na Babce zhruba dvouhodinová pauza na opékání buřtů a padání ze skal. Pijeme jediný lahváč,
který ulovil Janek jako rybář. Na konci bojovky jsou děti pasovány na tovaryše. Pak ještě úspěšné hledání pokladu. Rychle se
přesunujeme na zahradu. Zde opět hody. Pavel dojel dvakrát pro pivo, a tak odjezd neustále odkládáme. V půl čtvrté ještě přijeli
Jindrovi s miminem. Ráno nestihli vlak a celý den nás poměrně neúspěšně sledovali. V půl šesté odjeli jen Iwčovi a Eva Vrbová čís. 3.
My sedíme u Provázkovy kytárky až do šesti. V Praze v sedm, ještě odvážím Martina k mámě, abych mohla jít na Turas bál.
Poklad č. 4 - 11. dubna 1992

Na Smíchově se nás sešlo neuvěřitelné množství – 19 dětí a
18 dospělých. Na nádraží jsme potkali i Mílu Fuxu
s holkami, kterého jsme velmi lehce přemluvili, aby jel
s námi. V Řevnicích tradiční zastávky na náměstí a u
obchoďáku, kde Věra Martinová vytáhla ze second hand
auťáku asi čtyři košile – jednu mi přenechala. Pak už
vyrážíme do kopců. Téma jsou velikonoční zvyky. Kluci
běží napřed, ale na některých kontrolách musí čekat, a tak
úkoly i plní. Na Babce otevírání pokladů za střelby asi
dvaceti maskovaných vojáků. V pokladě je spousta dobrot,
včetně pizzy od Jiskry. Opékání buřtů. Pavel odvedl děti,
aby ve třech skupinkách došli k hájence. My ještě asi půl
hodiny trávíme u ohně a Mediatelu. Pak vyrážíme za dětmi,
které za sebou měly nechávat fáborky. Ze začátku tomu tak
skutečně bylo, ale pak zmatek a nic. Naštěstí jsme se
všichni šťastně sešli. Do Řevnic, zastávka v hospodě a pak
už na zahradní slavnost. Pavel neustále jezdil na kole pro
pivo, my jsme snědli, na co jsme přišli, děti i dospělí hráli
ping pong. Víc se mluvilo, než hrálo. Část odjíždí ve čtvrt na sedm, my až v sedm, přestože nás večer čeká ještě bál.

Poklad č. 5 - 17. dubna 1993

Od nádraží nás Pavel s vozíkem naloženým pivem, limonádami a bramborovým
salátem odvedl na mýtinku, kde jsme se usadili, a děti v lese o rozměrech zhruba
1 x 2 kilometry hráli bojovku na lovce a zloděje. My rodiče jsme je čas od času
šli zkontrolovat, ale jinak se věnovali konzumaci. Poté s kárkou přes hospodu
k Tichým, kde poetické odpoledne, podvečer a večer pokračoval při konzumaci
všech možných dobrot. Dokonce jsme se dočkali i hudby – Roulin. Domů
jedeme až v půl desáté.

Poklad č. 6 – 16. dubna 1994

Tentokrát jako Klíče od Lesního údolí na motivy televizní soutěže
Klíče od pevnosti Boyard ideově připravil Miroslav Tichý – tolik
pozvánka.
V neuvěřitelném množství – asi padesát lidí – jsme odjeli do Řevnic,
kde Pavel připravil další skvělou bojovku. Martin šel Jankem,
Martinovými a Vlastíkem. Takže na konci bojovky u ohniště poblíž
Babky jsme se sešli všichni, až na naše chlapečky, kteří si udělali
ohýnek asi tři sta metrů od nás. Hledání losů a opékání buřtů. Poté
na zahradu do Fibichovy.

Je nádherně, stoly se prohýbají a sud je
v rekordní době dopit. Pak už běhá Nikotin,
který dorazil až odpoledne, se džbánky.
K večeru se přesunujeme dovnitř – naštěstí
někteří už odjeli, a tak se vejdeme. My jedeme
jako poslední vlakem v deset.

Poklad č. 7 – 1. 4. 1995

trať, bohužel nějací lumpové strhali značení mezi druhou až
čtvrtou kontrolou. Děti i dospělí zuřivě škrtají čísla na Bingu.
Oheň s vyhlášením vítězů. Je zima, a tak Boženčiny narozeniny
slavíme u Tichých v kuchyni. Odpoledne doráží ještě Kopp,
Nikotin a Provázci. Protože dámy ale většinou pijí svařené víno,
tedy kromě griotky na oslavu, zůstává sud n e d o p i t!!!
Návštěvníci postupně odpadají, my zase jedeme s Nikotinem až
posledním vlakem. Děti jsou unavené lítáním po zahradě, my
pitím.

Loňská rekordní účast se neopakovala. Dlouho to na Smíchově
vypadalo, že pojedeme jen my a kluci Martinovi (Martinovi starší
na Floridě). Pak přeci jen doběhli Vrbovi, Štaflíci, Kuželovi a
Lenka. V Řevnicích jdeme přes obvyklou zastávku u obchoďáku,
kde nás odchytli Neumanovi. U lesního divadla test pro děti i
dospělé – ze znalostí druhého stupně jsme zcela propadli.
Následně dostáváme losy Binga. Jednotlivá mužstva vyrážejí na

Poklad č. 8 - 20. 4. 1996

Tajemné kruhy způsobily, že jsem o jejich záhadě nenapsala ani
čárku.

Poklad č. 9 - 19. 4. 1997 – S Jirkou jsme makali na novém bytě, a tak jsem Martina jenom
odvezla autem na nádraží, Honza jel s orienťákem na závody. Hra byla ve znamení
scrabble. My jsme s Jirkou přijeli vlakem až okolo třetí a k Tichým jsme dorazili zároveň
s prvními závodníky. Poměrně zima, a tak my dospělí jdeme dovnitř. Honza přijel po
závodech taky do Řevnic. Pohoda, spousta jídla jako obvykle. Jeli jsme domů až po
desáté.
Poklad č. 10 - 1998 ?
Poklad č. 11 - 17. 4. 1999

Ráno na Smíchově už počet dospělých začíná
převažovat nad dětmi. Povinná zastávka u
obchoďáku. Pak už postupně startování,
tentokrát se skutečnými s orientačními
mapami. Jdu s Lenkou a Naďou. Skutečně
hledáme kontroly, ovšem pěšmo. Sraz je na
Babce u táboráku. Někdo bral závod vážně,
někdo jako procházku. Jana Chloupková je
konsternovaná, že je někdo spokojený
s časem 4 kiláky = 4 hodiny. Je zima, a tak
jsme u Tichých v kuchyni. Veselý večírek
v narvané kuchyni se protahuje až do pozdní
noci. Jedu domů až ráno, vezu Martinovy.

Poklad č. 12 - 8. 4. 2000

Ráno sama z rodiny + 60 kusů
Čtrnáctky
do
Karlštejna. Kvůli
množství účastníků
bojovka
úředně zrušena.
Jdeme
všichni
společně k Dubu
sedmi
bratří.
Poté bez značky
k Malé Americe
a pak nad různými lomy až ke vchodu
do podzemní štoly. Na konci nádherné
výhledy na jezero Malé Ameriky. Poté
ke Kubrychtově boudě, podél vodopádů
k lomu na Chlumu. Obdivujeme kolonii
hlaváčků. Poté do Srbska. V kiosku
tvoříme hodinovou frontu a stále si
objednáváme. Vlakem se přesunujeme
do Zadní Třebaně a pak na zahradu,
kde už Jirka s Martinem. Poetické
odpoledne a večer u ohně. Ve dvanáct
odjíždějí
poslední.
Pražáci
–
Větrovcovi a Martinovi s jedním ze tří
přítomných psů. Poté ještě chvíli u
ohně a jdeme spát.

Poklad č. 13 - 7. 4. 2001
Plánovaná trasa: Ze Srbska přes most na vrchol lomu Alcazar, poté sejít ke
klášteru ve sv. Janu. Vystoupáme ke kříži nad klášterem a v lomu Paraple
dohledáme poklad. Ve skanzenu Solvayovy lomy nás čeká úzkorozchodný
vláček. Pokračuje ke skanzenu Solwayovy lomy. Po prohlídce přes bývalý
hostinec Boubová, bubovické vodopády a Kubrychtovu boudu po žluté do
Srbska. Odtud vlakem do Zadní Třebaně. Trasa je cca 14 km dlouhá, s 2,5
většími výstupy. Tolik plán. Skutečný průběh nezaznamenán.

Poklad č. 14 - 13. 4. 2002
Poklad se zase vydařil. Mapy ve voděodolném obalu zahnaly déšť, a
tak se nás z Berouna vydalo zase hrozně moc. Podle Berounky a
potom do kopce do Tetína. Zde tři kostely a jedna průvodkyně, která
nám ukazuje, kde byla zavražděna Ludmila. Odtud poli a lesy přes
Tobolku do lomu Kobyla. Kluci do jeskyně v lomu, my hovoříme nad
ohněm. Pak marně hledáme poklad. Šéf opět potvrdil, že je muž na
svém místě. Z 46členné smečky dětí, dorostenců, dospělých a jednoho
Norrise našel bednu ve spojovací chodbě, kterou jsme všichni
procházeli tam a zpět. O lentilky se porvaly děti. My jsme nad nimi
vychutnávali v působivých kulisách lomu Kobyla Bojkovickou
hořkou. Pak do Vinařic, kde jsme se ve vymrzlé hospodě Český kras
mohli kochat jen barrandovskými kulisami. Měli jen pivo, jídlo pouze
z vlastních zásob. Do Nesvačil na vlak a z Třebaně na hody.
Odpoledne a večer se přidalo k táboráku ještě dalších 14 hostů a
všichni jsme usilovně pořádali nekončící chody lahůdek, které
připravila Boženka s rodinou. Kdy už konečně, rodino Tichých,
dostanete rozum?

2003 – Rekonstrukce podkroví, a tak byl Poklad zrušen. To jako
navždy? Ale kdeže!

Poklad č. 15 - 17. 4. 2004
Druhý
den
po
kolaudaci
Beethovenova
paláce
v režii
Kučery skoro celá Čtrnáctka (75
kusů)
si
nenechala
pod
průhlednou zástěrkou kolaudace
podkroví ujít hody v Řevnicích.
Na rozdíl od psů (5 kusů) jsme se
na
výletě
dokázali
udržet
pohromadě, a tak měla obsluha
hospod
poměrně
problém

natočit najednou padesát piv prokládaných miskami s vodou.
Že pod svícnem resp. betonovým křeslem bývá tma a tedy
poklad, nám všem ukázal nejmladší člen naší výpravy Míša
Pažout. A pak už jsme přelezli trať mezi rychlíky a začali slavit
a hodovat. Boženka má totiž skoro dneska narozeniny. Škoda,
že bylo jídla tolik, že hudba začala hrát až těsně před naším
odjezdem do Prahy.

Poklad č. 16 - 16. 4. 2005
Zatímco v sobotu si nás padesát zavazovalo oči, navazovalo se na
lano a podnikalo nebezpečný horolezecký výstup na náhorní
plošinu, rodině Tichých se povedl husarský kousek - postavila pro
nás Disneyland. A pak se mladí věnovali hledání pokladů,
půjčovali si navzájem klíče a my staří se věnovali šumivým
nápojům. A nebylo to špatné. Jen díky tomu jsme ochotně
obcházeli tři hodiny hospodu vzdálenou půl kilometru a sledovali
kulisu Karlštejnu ze sedmi světových stran. Jako zákusek nám byl
naservírován hrad ze hřbitova a z vlaku. A pak už pod průhlednou
záminkou kolaudace garáže jsme se vrhli ke stolu a jedli, pili,
hodovali. Ještě, že Boženka (jak se sama přiznala) neumí vařit, to
by nás mohli rovnou odvalit jako ten vypitý sud Staropramenu.

Poklad č. 17 - 8. 4. 2006 - V sobotu jsme poprvé jeli za Pokladem autobusem a hned to byl zážitek pro všechny zúčastněné. Do
malého ekologického autobusku se nás kromě pravidelných osmi domorodců nasoukalo 64, jeden pes s náhubkem a zbylých pět bez,
protože řidič po chvíli zcela rezignoval na své kontrolní
mechanismy a už jen opakovaně tiskl tlačítko k úhradě 8 Kč.
Ani Pavel to neměl s námi lehké, třeba otevírání šampaňských
se mu zcela vymklo. Než stačil vystoupit z autobusu, rozdat
mapy, ukrýt v lomu poklad, najít poklad, dojít na šampaňskou
loučku, vždy se někdo našel, kdo nevydržel a vystříkl
předčasně. Pak už v nádherném počasí okolo dalších lomů a
jedné hrazdy (výmyk ještě v EU nezakázali?) zpátky do
hospody v Tetíně. Naštěstí povolené jedno malé pivo si dal jen
pořadatel, ostatní mohli pít, jak jsou celá léta navyklí. V údolí
Kody nás polštáře podléšek přesvědčily, že jaro už je opravdu
tady a ve vlaku do Třebaně Pavel Copperfield přesvědčil

průvodčího, že se nás z výletu vrací právě dvacet. Ale bylo to jen
kouzlo okamžiku, na zahradě už nás bylo zase 64 (plus další, kteří se
přišli odpoledne najíst), alespoň soudě podle rychlosti mizení
bramboračky, salátu a dalších dobrot. Zanedlouho zůstaly na stole jen
popisky velikonoční výstavy a široká, barevná škála likérů. Zřejmě
díky nim Michal usoudil, že už jsou čarodějnice a řídil velikost ohně i
skoky. Dobře to dopadlo, určitě vydržíme do Stezky, kdy nás
čarodějnice zve na oheň opravdu upřímně starosta Kuřivod.

Poklad č. 18 - 14. 4. 2007
Tak máme za sebou jedny polo-utajené polokulatiny umně ukryté do našeho rodinného a Čtrnáctkového stříbra - Řevnického pokladu.
Pavel celou dobu strašil, že budeme muset jít někudy, kudy už jsme nedej bože šli, ale zase vymyslel úplně novou úžasnou trasu.
Kráčeli jsme loukami, lesy, stráněmi, nahoru, dolů, po důrazném
varování mimořádně barevně ukáznění (i když mnozí použili jako hadr
na býky, ochránce, či naštěstí nepřítomného Kučeru své baťohy), a tak
jsme téměř nerušili koniklece, divoké koně ani probouzející se jarní
přírodu. Podívejte se na kalendářové fotky na našem webu, ať se
znovu potěšíte tou krásou. Nádherné výhledy na opuštěné lomy, skály,
Berounku byly přerušeny přesnídávkou v trávě s dary léta, podzimu a
Starého Plzence. Po letmém dotyku s civilizací v podobě svíčkové,
řízku a piva jsme opět vyrazili do "neporušené" přírody. Majitel
milionářského golfového hřiště nastavil svou vlídnou Tvář za sklem a
povolil plebsu potloukat se po turistické značce přímo mezi
odpalovacími rampami a obdivovat Bellevue i bez zelené karty a holí
v ruce.
S hlavou
plnou nových myšlenek jsme
se
vrátili do známých
končin: ke kapličce,
k pivu a do zahrady
Wykoupení. Tady jsme proměnili tuzexovou poukázku na poklad za knihy zřejmě
zcizené v Městské knihovně (bude mít, Boženko, pobočka Vršovice ještě co
půjčovat?) a zase po roce nepoučitelně napodobili pejska s kočičkou. Kdyby aspoň
ten dort byl jen jeden, ale ono jich bylo 14!!! A pak mladí ucpali fotbalové hřiště,
my prohýbající se stoly a nakonec společně u ohně a kytary oslavili nádherný den i
večer závěrečným ohňostrojem.
P + B + M + Z + H díky a mnoga ljeta živijó!

Poklad č. 19 - 11. 4. 2008 –

Naše parta v Jumbo jet, obsluhována letuškou ve fungl nových
slušivých šatech, zakroužila nad Karlštejnem a přistála rovnou v
Americe. Zatímco mladí zlatokopové dobývali poklad, který
ukrýval zlato pouze v tekuté podobě, staří matadoři zkušeně
navrtali mohutný gejzír sektu. Erupce bublinek tryskaly v
pravidelných intervalech i v Mexiku a Velké Americe. Předloni náš
velitel vzdušných sil šampus přímo doporučil, letos nezakázal - a
výbuchy se ozývaly ještě častěji. Nedovedu si představit ty gejzíry
bublinek a síry, až Pavel poslušné Čtrnáctce striktně doporučí
u nezákazu vynechat předponu ne. Předpověď počasí byla hrozivá,
ráno počasí hrozivé, ale když je Poklad, tak přeci nemůže pršet! Ve
dvanáct už bylo natolik hezky, že jsme polední přijímání i
rozjímání strávili na venkovní zahrádce penziónu v Mořině. Jen by
měl v týdnu někdo od Tichých zkontrolovat, jestli Provázci na
zahrádce
nerozjímají
doteď. Pohledy na Karlštejn nad námi i pod námi jsou stále stejně úchvatné skoro tak jako prostřený stůl na zahradě
Wykoupení. JaVor se diví, že nejsou fotky
z hostiny, ale i fotografové jsou jen lidi. Foťáky
radostně vyměnili za lžíce a zaostřování
spokojených strávníků za své vlastní boule za
ušima. Pak už se rozdělily role jako obvykle, my
jsme neúnavně hovořily (y je správně), Pavel
neúnavně točil Svijany, pták Ohnivák Michal
neúnavně přikládal, hudba neúnavně hrála a
kolem nás jako sup kroužil mladý pohledný číšník a neúnavně nabízel vynikající
humrové chlebíčky. Prostě výlet do Ameriky all inklusive se zase vydařil.

Poklad č. 20 - 18. 4. 2009
Když nás a především naše děti v roce 1989 poprvé
Pavel pozval na honbu za Pokladem, určitě netušil on ani
my, že pro nás bude zakopávat poklad ještě i po dvaceti
letech. Bojovka se zvolna změnila v procházky krásnou
jarní přírodou okolo Řevnic, a co se týče pokladu –
vždycky
se
našly nějaké
soutěživé děti,
které dřevěnou bedýnku
dohledaly, my
jim za odměnu blahosklonně nechali čokoládové bonbóny a sami
zrekvírovali
obskurní
kořaličku. Ale
výročí je výročí. Tentokrát bylo všechno jako za mlada (skoro). U Rysů nad hladinkami
jsme dostali propozice a účastníci rozdělení do družstev nedočkavě vyráželi na trať. I my
jsme vystartovali ostře policejně, ale když nás v "mírném stoupání" začalo dohánět
družstvo marodů složené ze dvou umělých chlopní, endoprotézy a dvou čerstvě
odoperovaných kolen, bouchli jsme radši první z povolených dopingů a šli už společně
s marody, psy a dokonce občas i s dětmi.

Výživnost kontrol se příjemně stupňovala, nejdříve jsme objevili jakousi
běloskvoucí břízku obalenou panenskými jablíčky (vlastně frňákovník,
jak mne opravili znalci pohádek), pak následoval mandarinkový lom a
zcela neanonymní buřtovník. Na poslední kontrolu jsme se hnali
s vidinou lahváčovníku, ale byl tam jen skvostný výhled do kraje. No,
taky dobrý. V cíli na Strážném vrchu nastalo hromadné opékání
ulovených trofejí, ale Pavel nás nenechal ani dožvýkat. I my jsme
tentokrát museli hledat, poklady byly totiž dva - jeden dětský
s Bedřichovkou (zabavena) a jeden dospělý. Horečné hledání stálo za to,
pod hromadou šutrů se skrýval Berounský medvěd bezpečně uvězněný

v sudu. Shodou náhod měli Tichých pípu, a tak jsme mohli
medvěda přímo v lomu zapíchnout. A vypít, což při 59
účastnících bojovky zase nebyl takový problém. Pak už tentokrát bez povozu - nejrychlejší cestou do zahrady
Wykoupení. Zde nás očekávalo nové sezení, nové přízemí,
ale zvítězily jako obvykle zcela přízemní zájmy - jídlo a
pití. Ale nakonec nebyly jen skoky přes oheň, na
nostalgická fota a hudbu čas byl. Takže 20. Poklad
(hnidopiši, opravdu dvacátý - jeden ročník byl kvůli
rekonstrukci vynechán) je fuč, ale největší Poklad - totiž
Vás Boženko, Pavle, Mirku, Zdeňku a Helenko, máme
naštěstí u sebe furt.

Poklad č. 21 - 17. 4. 2010 - 21. Poklad je za námi - v mnoha ohledech rekordní. Jeli jsme nejkratší dobu ve vlaku - jednou, dvakrát
jsme vystřelili a už jsme vystupovali v Černošicích.
Když se podařilo dohledat všechny děti, řidiče a Luisu,
sčítací komisař dospěl k číslu 70 (slovy sedmdesát). A
když nás vůdce Pavel dovedl pod Kazín do Tornáda,
byli jsme tam prakticky všichni poprvé. Kromě Vráti ten tu byl znovu po padesáti letech (ale Vráťa se
nepočítá, on už byl opravdu všude). Tak prohlídnout si
dno půllitrů, chaty z autobusů a první z vyhlídek na
řeku a školu v Černošicích a jde se na start. Budeme
totiž letos soutěžit v družstvech, protože jsme si to tak
prý přáli. Ale stezička nad řekou byla nádherná a
vymýšlet si, jak používala Divá Bára nankinky, pány
vysloveně bavilo. Nakonec jsme na cestě za prvním
pokladem urazili 14 plus mínus 6 km (naštěstí plus
patřilo škrtnout), a tak jsme v lomu nad Všenory měli
dost času zažít u ohně úžasný cholesterolový piknik.
Poté se sedmdesát apoštolů vydalo v průvodu "Pěšky ale za kočárem II", ve
kterém spokojeně nad příkrým srázem balancoval roční Kuba. V rychlém
sledu hromadné foto u hrobky, pivo v Dobřichovicích, a protože jsme se už
nemohli dočkat dalších pokladů na zahradě u Tichých, jeli jsme do Řevnic (1,5
km) vlakem. Na zahradě se i slavilo, oslavenec se jmenoval MaSa a nebyl to
závodník z Formule 1. I když těch 14 šampaňských odstartovalo a zahučelo
takovou rychlostí, že vlastně ani nevím, jestli to nakonec Felipe nebyl. Od té
doby si jen díky fotkám matně vzpomínám, že jsme vypouštěli jakési ohnivé
balónky, které měnily mapu hvězdné oblohy. Takže hledá se bystrý zpravodaj
(pokud možno střízlivý), který zaznamená zbývající průběh večera.

Poklad č. 22 - 9. 4. 2011

Tak to vypadá, že nás do Řevnic nejenom chodí čím dál tím víc,
ale ještě si pořizujeme čím dál tím víc dětí chtivých pokladu. Jen
tak se mohlo stát, že ze Zadní Třebaně do Osova seděla Čtrnáctka
sama v přeplněném vagóně. V obrovsky dlouhém hadu jsme se
odebrali do hospody ve Velkém Chlumci, kterou jsme zcela
zaplnili a vypěnili i do přilehlé zahrady. Teprve potom díky
postupné parcelaci na skupinky se podařilo Pavlovi nás jakž takž
zvládnout, zaregistrovat, udělat daktyloskopické otisky a pustit ze
řetězu do přírody. Pak už jsme celou cestu sou a soutěžili. A přitom
zcela nenápadně vystoupali na rozhlednu na Studeném vrchu,
kterou pro nás před pár lety
otevřela Jednička. Nádherný
výhled až na Karlštejn (na
Alpy není nikdo zvědavý) a
lehký
oběd
v podobě
domácích klobás zajištěný
věžníky. Když ke čtrnáctiboké rozhledně dorazil na biku i Martin Roith s kámošem, přehoupl se
náš počet na skupinovém fotu přes sedmdesát. Poté ústup do Hostomic, k vlaku, do Třebaně, do
Řevnic, na zahradu rajských potěšení. Posedali jsme si, polehali a hlavně si chodili pořád přidávat.
A to nebylo všechno. Dva mladí elektroinženýři, kteří se zřejmě minuli povoláním, nám všem
zletilým hledačům pokladu předali zvláštní odměnu - vlastnoručně uvařený Poklad 2011. Dobří
holubi se vracejí, na zahradu přilétli i Ouředníci, jen Věra si v letu trochu vypomáhala berlemi (dva
dny po operaci kolena). Byla zapálena vatra, hrála hudba, to prostě nejde odejít. Nikdy bych
nevěřila, že se to může stát, ale zase jsme viděli jen červená světýlka a prázdné nádraží na nás
dýchlo samotou. Ještě štěstí, že jsme šli moudře na předposlední vlak. Ale stejně to byl krásný
začátek jara. Takže nás se jen tak nezbavíte Pavle, Boženko, Mirku, Zdeňku a Helenko.
Za rok se vrátíme, vrátíme se zas!

Poklad č. 23 - 14. 4. 2012
Předpověď počasí na sobotní Poklad byla tak hrozivá, že i manager honu na Poklad podlehl panice a opakovaně vyzýval k účasti za
každého počasí. Ale jak řekla už před
lety Verunka od IvČe: "Přece babi, když
je Poklad, tak nemůže pršet". A
skutečně.
Všem
meteorologům
navzdory to bezelstné děcko mělo
pravdu. Kromě panáku ve vrátkách
elegantní vilky nás vítalo i sluníčko.

Pavel rozdal startovací listiny a my si mohli začít plnit sto jarních litrů,
či spíše hektolitrů. Začali jsme hezky česky u Bohemia stromu.
U Barvovníku ti bystřejší zapisovali rovnou barvy svých oblíbených
nápojů, ovšem zadním řadám to nebylo co platné. Když jsme dorazili
k Ouředníkům na zahrádku my, z ovoce stromu rajského vypili celou
širokou paletu barev už naši kamarádi. V koruně kořalkovníku byla na
start připravena jen blankytně modrá lihuprostá raketa. Ač dávno nejsem dítě, modrá je dobrá, popily
jsme s Lenkou i tu. Na další kontrole, kterou nám na bojovce postavili do cesty, jsme ocenili, že i
Zrzavý pavián barevně odpovídal naší konzumaci.

A pak už zase kouzelnou, probouzející se jarní přírodou za dalšími litry. V cíli vytryskl pramen
přímo z potoka, ale stejně tak rychle zasyčel. Nas prostě mnógo. Ještě že si dokážeme poradit a
trefit zpátky. Na zahradě opět neskutečné hody. Generálkuchař Glad z Comebacku doporučuje
dělit množství surovin dvěma tisíci. Boženko, já úpěnlivě prosím: děl aspoň dvěma. Vždyť
prasknem!
Nevím jak ostatní, ale my na Čtrnáctce máme tuneláře rádi - obzvlášť jednoho. Na jeho počest
jsme si nasadili helmy i trpasličí čepice. Vyšlo to nastejno - prostě převlékli jsme se za šašky a
vyslechli objevnou přednášku našeho šéfa na téma tunely (i když v tom japonském se málem
ztratil). A hlavně jsme Pavlovi zazpívali písničku, kde sedělo každé slovo. Ač jsme se poznali
v době, kdy bolševik beznadějně zuřil, osud jemu i nám nadělil Čtrnáctku dobrejch kamarádů, s těmi se život snáze žil ať jsi byl vpředu
nebo vzadu.
Vždy v dubnu s námi posvačil
V zahradě elegantní vilky
Člověk se divit nestačil
Jaké to byly krásné chvilky
A zatím kolem běžel čas
Nastaly nové souvislosti
A tak jsme s Tebou tady zas
Ve Tvojí milé společnosti!

Co dodat? 100 jarních litrů se jen v pivech splnilo na víc než 200 % (440 piv + nepočítaně
lahváčů), oslavenec po tolika usilovných přípravách tentokrát vydržel míň než králíček Duracell
a poslední hosté odjeli předposledním vlakem ve 22:13, ovšem až v neděli. A my už teď si
přejeme, abychom si i příští rok v dubnu zazpívali poslední dvojverší.

Poklad č. 24 - 13. 4. 2013

Rodina Tichých ani nemusí agitovat: "Nekoukejte z okna dolů, pojďte s námi do průvodu". Pokaždé na
nádraží vytvoříme tak mohutný dav, že nás sčítací komisařka Stáňa není schopna za celý den spočítat.
Tentokrát jsme po slavnostních salvách vyrazili v soutěžních skupinách od dubu v Dobřichovicích.
Ledopád jsme v lomu nespatřili, ale radost z toho, že už je tady konečně jaro, nám kazily přidělené
záporné body. Ale slíbili jsme čestně zápolení, píšeme si -10. Ovšem během bojovky naše družstvo
zřejmě jako jediné pochopilo, že méně je více. A tak už na třetí kontrole jsme podlézali tak dlouho větev,
až jsme se v záporných bodech dostali téměř k absolutní teplotní nule. A to nás přes Hvížděnec přivedlo
k absolutnímu vítězství. V cíli si už všichni včetně nejmladších účastníků Kuby a Sáry opékali buřty na

ohni u zavěšeného kola. Jako
vítězi jsme měli právo první
noci, a tak se po letech stalo,
že poklad nenašlo bystrozraké dítě, ale poněkud
krátkozraký
ZSV.
To
bychom nevěřili, jak jsou
místní Niagarské vodopády
(v řevničovském
nářečí
zvané
Kejná)
vydatné.
Přesvědčila nás až Mucka. Tak dlouho jsme při bojovce mezi Wassermanny, Vodičky a Můrami pátrali po desátém vodníkovi, až se
důstojně zařadila do jejich řad. Že už je opravdu jaro, jsme si potvrdili na první!! letošní zahrádce U Rysů na jednom až dvou rychlých
pivech a především na zahradě Wykoupení. Slunce se na nás smálo, a když už mu úsměv k večeru ztuhl na rtech, nahradil paprsky oheň
a veselé kalíšky.

Aleš dostal k svátku dort, malé mořské víly
spoustu mořské pěny, ti, co mají ještě místo
v knihovně, knihy. Jen parukářky se
musely o své kudrny dělit. A jídlo? Zase to
bylo: Vemte si, co hrdlo ráčí a žaludek
vydrží. Zase jsem snědla bramborového
salátu víc než za celé Vánoce. A přesto
zbyl. Boženko, na rozdíl od Čecha Karla
Němce, zásoby nenásob, ale děl - aspoň
dvěma. Jinak moc děkujeme. Za bojovku,
kterou se vracíme o spousty let zpátky, a za
pohostinnost, kterou si každoročně
opakujeme už 24 let.

Poklad č. 25 naruby a narozeniny 12. 4. 2014

Poklad naruby začal úplně tradičně. Na každém nádraží spousta hledačů
a v Srbsku na výstupu zdánlivě nezvladatelný dav. Ale Pavel, rozený
vůdce, nás bravurně provedl mezi Skyllou a Charybdou lákavě
otevřených hospod a za cedulí nám sdělil sladké tajemství. Vítěz je
dopředu určen a my řadoví si můžeme podle sympatií k padouchům či
policii vybrat, kolikátí jsme se vlastně v Honbě za Pokladem umístili.
Vyhlašování už máme za sebou, z některých snaživých Hujerů se
dokonce stali převlékači kabátů (naruby) a teď už nezbývá než se nějak
prokličkovat na start. První letecký výhled na Srbsko byl parádní, ale
druhý, když
jsme
obkroužili lom,
nám vyrazil
dech. Tam,
kde přesně
před padesáti
lety
Zlatokopové
z Arkansasu
rozbili svůj
tábor, nám
z křesílek
kynuli naši
milovaní Tři
kamarádi, a před nimi úhledně vyskládaná šedesátka z našich milovaných Bohemek. Někteří nedočkavci chtěli k munici slaňovat rovnou
diretissimou, ale i tomu dokázal náš prozíravý vůdce zabránit. Na dně lomu už nebylo poznat, kdo je padouch nebo hrdina - stříleli
banditi i kanadská jízdní policie. A nezabránil jim v tom ani projev nejvyššího šéfa, který omlouval častou neúčast na Stezkách František slouží, Boženka buď rodí, nebo kojí a Věra, chudák, pak za ně musí pít všechna ta malá piva a malé mořské víly.

Stoly se stále prohýbaly doplňovanými pochutinami a pracně zdolávaná nula se zvolna měnila ve výmluvné logo. Vždyť i my máme
právo ukázat věku svůj vztyčený prostředníček. Pak už byla jen otázka cti zvětšit obrazec, aby tento pozdrav viděl z vesmíru i jubilující
major Gagarin. Je to neuvěřitelné, ale dokonáno jest. Jen na čárku padlo skoro 14 let života. Pak už nastal pozdní sběr a jako v obráceném
filmu plnění úkolů bojovky. I náš moudrý vůdce pochopil, že tentokrát si body bude muset vyplnit podle výsledků sám. Táhli jsme se
s mulou přes pláně a po dlouhém pochodu jsme se k překvapení všech ocitli zase
v Srbsku.
Tentokrát jsme neodolali a se lví silou se probili na nádraží přes tři hospody. A na
Fibichově zahradě opět Poem aneb selanka vpodvečer. Zase spousta jídla (letos bylo
třeba dělit třemi!), hudba, pohoda, fotbálek, oheň. Pane učiteli, už je čas! Někdy
spatřím jen koncová světla vlaku, tentokrát jsem nedokázala zahradu Wykoupení ani
opustit. A vyplatilo se. Vítek a spol. provozovali malou noční hudbu až do čtyř do
rána. Takže B + V + F + P + H + M + Z děkujeme!!! Bylo to zase jedinečné a
neopakovatelné! A co se týče zápisu do Guinessovy knihy. Já klidně do Irska oficiálně
zažádám. Ale musíte mi Pavle, Boženko, Věro a Franto svatosvatě slíbit, že nebudete
chtít rekord někdy v budoucnu překonat. To už bychom patrně nemuseli přežít.

Poklad č. 26 - 18. 4. 2015
Na sobotní Poklad jsme projeli vydatným
deštěm, ale jak říkala teď už matka Tereza:
"Když je Poklad, tak přeci nemůže být ošklivě".
Měla pravdu tenkrát i letos. Od Řevnic ani
kapka. Vyjeli jsme motoráčkem do Litně,
nevešli se na skupinové foto a vyrazili na
vlastivědný okruh okolo majetku Daubků. Chvíli
nás ještě rodina Tichých zadržovala na
židovském hřbitově, ale pak už jsme se trhli a
přes louky dorazili na výhled na Liteň a...

opět plné. A k tomu skleničky
skleněné a štrůdly všeho druhu.
Není divu, že jsme poté hravě
zvládli všechny náročné úkoly na
jednotlivých kontrolách. V cíli
nechyběl oheň a hledání pokladu,
který našli naši největší a zároveň
nejmenší Pokladi - Anežka a
Jiříček.

Loňští oslavenci vytvořili stejný obrazec, jaký
minule v lomu sestavila ZuBra. Ovšem teď byly
láhve nějakým kouzlem (že by naše špunty?)

Poté opět "kočárkovou" trasou přes stráně a údolí do Všeradic na vlak
a domů, domů do Fibichovy. Na zahradě největších rajských
pokušení letos kromě známých pochutin řádil ještě řezník Krkovička.
Bylo to úžasné, ale nesněditelné.
Měl by konečně nastoupit
někdo přísný (Zdeněk??) a
začít Božence krátit příděly
2x, 3x, 4x. Každopádně B +
P + M + Z + H, moc
děkujeme za 26. Poklad –
počin zapsaný zlatým
písmem do Čtrnáctkových
akcí.

Milí účastníci,
děkuji všem, co přišli a zvláště těm, kteří nám pomáhali při distribuci a ještě
zvláště Nadě H. a Janě V. a Věře Ouř. za pomoc při přípravě. Majiteli TAKu ještě
a ještě zvláště za přednesenou zprávu o šéfovství (a taky za výběr příspěvků).
Dnes jsem vyhodnocoval "protokoly z cesty" ... Překvapilo mne několik věcí...
Ale mé hodnocení platí – vyhráli všichni, kdo se zúčastnili a jsou alespoň trochu
hraví. Za studené počasí může bál TAKu.
Pavel

Poklad č. 27 - 9. 4. 2016
Pavel sice inzeroval, že letošní poklad je 25., ale čtrnáctkové anály ho usvědčují z omylu. První Poklad byl 9. dubna 1889 a letos byl na
den přesně po 27 letech - 9. dubna 2016. S jedním výpadkem tedy 27. ročník. A co se změnilo? Posílám fotku z prvního a posledního
(taky černobílou, abych rovnou vyloučila špatnou odpověď - barvy). Tak tedy v povaze Pokladu a naší náladě rozhodně nic. Jen se nám
zmnožili hledači Pokladů. I když ještě v pátek Pavel smutně hleděl k nebi a přemítal, že vůbec neví, jestli za ošklivého počasí přijede

dvacet nebo se sluníčkem šedesát lidí. V obém se mýlil. Počasí nic moc, ale na Pokladu
a poté zahradou prošlo 86 (slovy osmdesát šest) lidí. A stejně jsme zase všechno
nesežrali a nevypili.
Teď trochu šířeji. Pavel dokázal otevřít v Černošicích předčasně Slánku, abychom se
mohli zformovat při startovacím pivu. Pak už jsme si na trase plnili úkoly, ale ani
fáborky některé nezachránily od bloudění u židovského hřbitova. Každopádně do
nafukovací hospůdky v Třebotově jsme se všichni sešli a vešli. Ale už značkaře a
družstva postupně vyhání velitel, který bedlivě kontroluje nás postup terénem na kole.

Cíl, oheň, poklad nalezen opět nejmladší (přítomnou na bojovce) účastnicí
Anežkou a vítězem se stává - dvacetihlavé družstvo (ještě že se neudělují medaile).
Pak už přes pole lesy zpět do Černošic a vlakem na zahradu. Déšť, který jako
Damoklův meč nad námi visel skoro celý den, naštěstí propukl až po sedmé. To
už někteří od ohně, polévky, guláše, prejtu, bramborového salátu, štrůdlů, koláčů,
dortů, Hostomic a panáků prchli na vlak. A tak jsme se krásně namačkali do
kuchyně a přilehlých prostor a zažili opravdové jam-session. Jeden čas proti nám
stáli a hráli tři starci na chmelu - tedy vlastně jeden anorektik a dva starci (Papík a
Vítek). Pak hráli všichni přítomní hudebníci a došlo i na tanec i Radotín, který nám
bohužel připomněl, že poslední vlak na Radotín zásadně nečeká. Škoda, zase to
byl nádherný den a nádherný večer. Díky, rodino Tichých.

Poklad č. 28 - 1. 4. 2017

Poklad. Co ještě říct nového? Že na Poklad přece nikdy neprší, to všichni víme, ale
že jsme se letos při výstupu v Srbsku ocitli přímo v Jugošce, to byla nečekaná novinka.
Ostré jadranské slunce pálí jak ďas, otevření hospody U Berounky jsme si museli
vynutit střelbou. Obsadili jsme celou terásku a jen rozkaz našeho nekompromisního
velitele Pavla nás přiměl vyrazit do terénu. Vyškrábali jsme se na hranu a nádhernou
jarní přírodou procházeli nad údolím Berounky. Zatímco zdiči komínů stavěli
mužíky, my jsme je soustředěnou palbou sráželi zpět k zemi. A už je tu oheň a poklad,
který otevírali naši osvědčení hledači Jiříček s Anežkou. Pak už se společnost
roztříštila - na pohodlnější cestu a zkratku po srázu, kterou jako prvosestup absolvoval
Prokop v kočárku.

Na ty, kterým se podařilo vsáknout do Dračí
skály, a na vyplazený jazyky, na vlakovou
sekci a pěšáky. Ale nakonec nikdo neodolal
Mašince v Zadní Třebani a samozřejmě
zahradě rajských potěšení ve Fibichově ulici.
Následovala těžká robota v podobě konzumace
prdelačky, Fabiánů, čínské zabijačky, dortů,
calvadosu,
bramboračky,
štrůdlů,
bramborového salátu, košíčků, buřtů v pivě,
kterou se nám trochu snažily odlehčit
luftbalóny. Marně. Byl založen oheň a došlo i
na osvědčenou Čtrnáctkovu hudbu. Po desáté nastoupili mladí mistři se starými fláky, ale to už bylo proklatě pozdě. Dopadli stejně jako
knedlíčková polévka. Už jsme je skoro ani neochutnali. Ale jinak to byl báááječný den. Rodino Tichých, moc děkujeme.

Poklad č. 29 - 7. 4. 2018

Nekonal se žádný x–tý, ale 29. Poklad. Na Hlaváku zdvojili vlak, a
tak jsme se do něj vešli a v Srbsku ho vyprázdnili. Vloni na Štěpána
jsme v hospodě U nádraží obsadili v pětatřiceti všechny dostupné
židle - nedovedla jsem si představit, jak se tam v šedesáti vejdeme.
Ale všechny obavy byly liché, hospoda má ještě sál a navíc venku
lavice, kde se při polévce a pivu dalo taky moc hezky čekat na start.
Po tolikáté pro nás vymýšlí Pavel trasu, a pokaždé nás dokáže
překvapit. Tentokrát to byl Tomáškův lom. Přímo u trati, po které
jsme nesčetněkrát jeli, stojí z vlaku dobře viditelná cylindrová pec.
Dlouhá chodba zadní pece, kam pronikalo světlo cihlovými oblouky,
byl další téměř neskutečný zážitek.

Ale ještě větší zážitek bylo drápání se do téměř kolmého
svahu lomu. Když tohle zvládne Čtrnáctka, tak už
zvládne všechno. Odměnou nám byly úžasné výhledy do
údolí Berounky. Zato u ohně, kam jsme dorazili skoro
jako poslední, to vypadalo jako po bitvě na Moravském
poli - ani hledání pokladu nikoho ležícího, sedícího,
spícího nepřimělo k akci. A tak Poklad našel nejmladší
přítomný člen Čtrnáctky Prokop. Pak už špekáčky, cesta
na vlak do Karlštejna, nájezd na výčep Mašinky
v Třebani, který místní komentovali, že je to tu snad horší
než v Kauflandu. Odměnou nám byl Konrád za sedmnáct
a výhled ze zahrádky na několik projíždějících vlaků. Jen
důrazný telefonát HoVa nám připomněl, že ve Fibichově
je taky krásně. A jak! Polévky, štrůdly, dorty, nad kterými se vznášel španělský ptáček a žízeň zaháněl
osvědčený Fabián. I my milovnice bramborového salátu jsme se dočkaly. Oheň a hudba zatím trpělivě
čekaly, než je narvaný žaludek a přítmí pustí ke slovu. Na Vítka, Mirka a Pavla Ch. klasicky došlo, až
když
jsme
prchali plnit roli
černých pasažérů do Prahy.
Zase nádherný
den – nejen
počasím, ale i
společností
kamarádů
a
Pokladem.
Rodino Tichých,
smekáme!!!

Poklad č. 30 - 6. 4. 2019
Tak jsme byli na jubilejním 30. Pokladu. Na historicky prvním jsme byli před třiceti lety – ještě za totáče! Začátek vypadal klasicky.
Vystoupili jsme podle instrukcí v Zadní Třebani na druhý perón a odtud po skupinách a fáborkách vyrazili podle Berounky. Ale co to?
U kapličky nás místo křoví vítala obrovská 365, vozíček naložený kořaličkami, naražený sud, štrůdly přes tři stoly

a hlavně Boženka, Věra a Franta. PZ-tka
jsme odložili na houpačky a začali slavit.
Jenže děti se začaly domáhat svých práv:
„My chceme hledat poklad“. A tak jsme
znova vyrazili. Jarní příroda a výhledy
nám byly odměnou. A už je tu louka,
oheň, ten samý vozíček, ten samý sud a
štrůdly a dokonce i ti samí oslavenci.
Prostě Pivo, Poklad, Pohoda. Zpátky
byla trasa vedena tak důmyslně, že jsme
nešli okolo žádné hospody, a nebyli tak v pokušení přijít na zahradu
Wykoupení pozdě. Čekalo nás totiž nekonečné ťukání a nekonečné hody.

A dort plný
fialek.
Věře,
Božence a
Frantovi se
málem
podařilo
před námi
utajit svou
oslavu
a
dokonale
svůj počet.
Ale našeho šéfa nic nezaskočí – prostě ze dvou lehátek
naklonoval během chvíle lehátka tři. Oslavenci zalehli.
Boženka vydržela odpočívat jen chvilku a šla dál zatápět
našim žlučníkům, Franta vstal hrát, jen Věra spokojeně
ležela, a jestli nevstala, leží tam u ohně dosud. Cesty za
Pokladem se účastnilo pět dětí a dvě dosud utajené
v bříšku, ale na zahradu pak přijížděly další a další kočárky, koloběžky – to naše děti přijely ukázat svoje děti. Ti nejmenší postupně
odjížděli společně s těmi nejstaršími (zřejmě stejná večerka) a hudbu ovládli tradičně (teď už ne mladí, ale ti prostřední) Pavel Ch.
s Vítkem. Drazí Tiší, odcházelo se mi hezky, protože jsme měli od vás příslib, že další Poklad bude. Pavel: „Děti jakéhokoli věku a
příslušnosti jsme uvítali s láskou a radostí a už se těšíme na budoucí 1. ročník dětského Pokladu.“
2020 – 11. 4., den, kdy se měl Poklad asi konat, bylo v celé ČR 99 pozitivních, proto byly zavřeny školy, restaurace i státní hranice.
Roušky povinné i venku.
2021 – Kovidové šílenství dosáhlo vrcholu. Od 1. března do 12. dubna spadla klec, byly uzavřené okresy. Praha byla sevřená železnou
oponou, a tak Řevnice byly vzdálené víc jak Amerika.
Poklad č. 31, 9. 4. 2022 – O to více se těšíme!!! Poklad bude přesně na den 33 let po prvním Pokladu!
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