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VARŠAVA 2008 5.7
Když jsme dojeli do hlavniho města polska Varšavy. Tak jsem si šli Varšavu 
prohlédnout. Viděli jsme krámy s látkama a jiné krásne věci, pak jsme si dali 
zmrzku.
Nakonec jsme šli do parku. Tam jsme viděli veverku, pávy, kočku a kachny. 
Po večeři jsme se chystali na spaní.



Lomža  2008 6.7
V Lomži jsme se ubytovali v krásnem pokoji.
Šli jsme na výlet viděli jsme pevnost kterou měl postavit Napoleon.
V Lomži jsme potkali kočku, holuby a katedrálu. Zase jsme si dali zmrzku a jeli 
jsme na pokoj do postýlky. Rano nas čeka dlouhá cesta k přístavišti lodi.



P evzeti lodi         2008 7.7.ř
Dnes se nic zajimaváho nestalo * jen to že jsme p evzali lo . A take jsmeř ď
p ijeli do p ístavu prohledli jsme si ho. P i p istaváni v p ístavu nám pomáhalař ř ř ř ř
posádkajiné lodi. Pak p išel pán v uniform  a zaplatili jsme mu parkovné za ř ě
lo . V p ístavu bylo p es sto lodí a naše lo  byla proti jiným lodím docela ď ř ř ď
mali ká. V p ístavu jsme si prohlédli pevnost a zvedací most.č ř
Most se v 19 století z ítil do vody, protože na n j vjel t žký v z s ko mi.ř ě ě ů ň
Most byl pohan n nejprve lov kem pak motorem a pak zase lov kem.ě č ě č ě





8.7.2008 uterí
Když jsme se vrátili z nákupu tak Iza ňákým 
lidem šlápla na stůl. Hned jsme vyjeli a sklopili 
jsme stěžeň. Museli jsme zastavit a já vyskočila 
na břeh pak jsme podjeli pod mostem. A 
najednou kap kap kap začlo pršet. Tak jsme 
rychle vyjeli z toho černého mraku viděli jsme 
ostrov kormoránů odjeli jsme trochu dál a rychle 
jsme jeli do přístavu. Když jsem vyskočila na 
břeh tak začal slejvák. Asi po hodině přišel pán 
a chtěl moc peněz. My jsme jim nic nedali a 
rychle jsme poodjeli na ňáký ostrov. Také jsme 
uvízli v rákosí.





9.7.2008 streda
Vyrazili jsme v 10:25 hodin. Cestou nás potkala bouřka v půlce jezera
Kisajno vracíme se zpátky mezi Serni a Niski róg přistání v rákosí dá se
navázat na strom. 4 h. vyrážíme na jezero Kisajno. Chytá nás bouřka,
refujeme, u mysu Kralovski rog déšť ustává a vítr také míříme do přístavu
Sztynort. Je to pěkná skrytá laguna dá se najít že se spojí ostrovy
Paganskije Keri a Ilma kolmo na tuto spojnici 200 m od levého ostrova je
úzký vjezd do laguny. Příjezd do přístavu 19:35. 15 zlotejch poplatek voda v
ceně.





10.7.2008 streda
Vyrazili z přístavu pěkne fouka po ceste se koupeme z  lodi mama nechce  večer
dorazime na pěknou písečnou plažicku tatinek zapomene při přistaváni vyndat
plotev tak uvaznem na pisku, ale nakonec přece jen přistaneme. Jdeme se projit k
bunkrum a dame si zmrzlinu a rybu v kempu u pristavu.



11.7.2008 pátek
Nakrmili jsme labuťátka. L.Mamirky. Vykoupali jsme se a dali jsme si zmrzku.
Vyrazili jsme směrem na jezero Swiecajty. Krásně foukalo a loď se strsšně
nakláněla. Objeli jsme jezero viděli jsme kemp Ognisty ptak a Ostrov
divokých koček. Když jsme jeli mysem Kalski vyjela lodička z rákosí a my jsme
nestihli udělat halzu. Vytáhli jsme se navzájem na laně.








