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Expedice 
 



1. den 
 

 
Nové Strašecí 
Pilská 
Brejl 
Mléčné 
Křivoklát 



Tunelem 
 



S mapou 
 



S pláštěnkou 
 



S dobrou náladou 
 



Vaříme 
 



Cestou necestou 
 



 
Matyášova báseň 

Zklamanej  z lásky  a odepsanej  ze světa 

Jo sem tu zpět, ten cápek 

co zas srdce má zlomené, 

nečekaně si moje srdce a city ranila 

to už asi po druhý, nevím co zatím je?? 

 

Ale asi zeď či brány, to nemám zdání, 

moje srdce si zlomila a  hodila za sebe teď 

žiju bez srdce a city ty odešli do nebe. 

 

Víš i lidi mají city, ale to asi nevíš, 

nevím jak ti to říct, nemám odvahu ti ještě 
kouknout do očí.  

 

 

 

Psala si my už nevím kdy, ale asi před 
několika dny, jestli se uvidíme 

já ti napsal že jo, 
když jsme  se měli  sejít, 

  tak ty si tam nebyla, 
jenom debila si země dělala, za jinými si šla 

a mě si nechala mě sis nevšímala, 
tohle je už přes vzdušnou čáru. 

 
Prostě s nadějemi jsem skončil, 

 jen se radovat na to chuť, 
 nemám, nevím zda tu mám být 
nebo ne, to rozhoduju denně. 

 
Mám se teď na nic,  

když to co bylo hezký dřív, to už není, 
tak to chápu, když už nic nebude 

já se s tím poperu, ale někde jinde, 
tak já jdu tam, kde mě aspoň berou za osobu. 



Lesem ne lesem 
 



18 km 
 



Už budeme v cíli 
 



2. den 
 

 
Křivoklát 
Hřebínek 
Velká Buková 
Pustověty 



Zase lesem ne lesem 
 



A stále do kopce 
 



A ještě nejsme nahoře 
 



Už nemůžeme 
 



 
Matyášova báseň 

Stesk a  úsměv 

Stesk je jedna z věcí, která trápí mnoho lidí. 

 

Vždy když se zeptáte jednoho nebo dvou lidí 

jestli někdy stesk, měli,  

tak vám většinou odpoví,  že neměli. 

 

Na druhou stranu je dobře, že stesk 

máte, protože si vždy za vzpomínáte na ty 

chvíle krásné, které jste prožívali s někým. 

 

Není se za co stydět,  je to přirozený,  

každý třetí a čtvrtý člověk se vždy  

vypoví své mu blízkému nebo v kostele. 

 

 

Já stesk měl, 
 taky a vždy sem vzpomínal, 

na to co sem zažil. 
 

 Teď stesk nemám, 
jenom se na ten svěť usmívám 

a prožívám jen ty dobré chvíle s přáteli. 
 

Je tolik šťastných lidí kolem vás, 
 když jste někde třeba ve městě, 

tak potkáváte šťastný lidi. 
 

No není ten svět pak super, 
když potkáte tolik šťastných lidí, 

je to lepši pohled na ty kolem vás. 
 

A teď půjdu zase skládat o dům dál. 
 



Buková 
 



Vaříme - konečně 
 



Stále s dobrou náladou 
 



To není zkratka 
 



13 km 
 



Cíl 
 



 

Expedice 2015 
Expediční tým Evangers 

Dokázali jsme to !!! 

Jsme super dobří !!! 
 

 


