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JANTAR 1994 

 
REPORTÁŢ  PSANÁ  NA PUDINKU 
 

Je neděle 20.11.1994, blíţí se desátá hodina a s ní i start  jiţ  3.  ročníku pudinkových hodů, které se 

díky tomuto plátku velice proslavily. Mezi organizátory panuje nemalá nervozita, neboť  jiţ od rána  

nic nestíháme (např. zapomenuté klíčky od klubovny, špatná MHD,  ...),  a  tak  není  divu, ţe jsme 

připraveny na nejhorší - absence  diváků nebo dokonce i závodníků, nechutnající pudink, u kterého 

jsme strávily kolem 5-6hodin, ... 

10,00 - konečně jsme odstartovaly 6 závodníků (Hrabje nestihl  start, coţ však  nikoho nepřekvapilo). 

K startovním  stolům zaklekávají: 

      Katka Rybičková (zachraňující čest všech kategorií "D" ) 

     Zdenda Novotný (skoro jiţ tradiční účastník) 

     Karlos Haas (Hasič se taktéţ rozhodl zdolat svůj loňský  rekord) 

     Jirka Chmelík (zbrusu nový závodník bez zkušeností, ale s iluzemi) 

       Vašek Farář (horký favorit, na nějţ se sázelo od začátku do konce) 

       Petr Fridrich (Fríďa zde reprezentoval průkopníky této soutěţe) 

       Marťa Kolovr.(Hrabje stejně jako jiţ 2x se zřejmě bude vydávat za jedlíka) 

10,15 - zatímco 6 závodníků uţ dávno bojuje s rosolovitou  hmotou,  přichází dochvilný Hrabje a bez 

protestů se snaţí dohnat handicap 

10,17 - Zdenda se snaţí prosadit do příštího ročníku pouze 2  litry 

10,20 - 1.mezičas: 1. Fari (1,45),  2. Zdenda (1,3),  3. Karlos (1,25), 4.Fríďa (1,2), 5.Katka (1,1),  

6.Jirka (1,0),  7. Hrabje (0,5) 

     -Jirka si rozdělává  pivo a omáčku, Fari kopr a  Katka  načíná zelí 

10,28 - po Hrabjeho sázce (Katka poslední) se Katka naštvala a  začína jíst 

10,33 - sází se jako o ţivot, Katka chce stále ještě překvapit, Zdenda  si  přestává věřit a Jirka 

ochutnává fernet, Fari dojídá 2.litr a Hrabje 1.litr 

10,50 - 2.mezičas:1. Fari (2,2), 2. Zdenda (2,1), 3. Fríďa (1,95),  4. Jirka (1,9), 5. Karlos (1,7), 6. 

Katka (1,5), 7. Hrabje (1,0) 

10,53 - Fríďa zdolává 2.litr a překonává svůj loňský rekord 

10,54 - Hrabje se odněkud vrací s prohlášením, ţe ten pudink je  vlastně dobrej (co asi dělal ...?) 

10,55 - Fari hraje pinec a Hrabje váhá, nemá-li jít do hospody na  ferneta 

11,00 - přítomná je jen Katka-ostatní hrají pinec, diváci se  nudí 

11,10 - závodníci se čilí vrací k pudinku, Katka si pouští  walkmena 

11,15 - Karlos si solí pudink a téma závodníků se začíná točit  kolem  zvracení  a Karlos  si dává na stůl 

provokativní igelitový sáček 

11,20 - středem pozornosti je Zdenda s Karlosem bojující o kaţdé  sousto  (Hrabjemu to vyloţeně 

psychicky pomáhá) 

11,25 - uţ i Zdenda poslouchá hudbu a Katka si nechává sluchátka,  aby jí  pudink nemohl lízt ušima 

11,30 - 3.mezičas: 1. Fari (2,7), 2. Zdenda (2,5), 3. Jirka (2,4), 4. Fríďa (2,2),  5. Karlos (1,99),  6.-7. 

Katka a Hrabje (1,7) 

11,35 - závodníci rozdávají své přísady a přicházejí poslední diváci zvědaví na  finiš    

11,41 - Fari finišuje 

11,45 - rekord zůstává nezdolán a Zdenda téţ finišuje 

11,48 - Fari polyká poslední sousto a vítězí!!! 

11,55 - Hrabje dojídá 2.litr a po upřesnění pravidel (zvracení  moţné  ihned po  konci  limitu 

2hodiny) se všichni cpou jako  o  ţivot  -  coţ  se  projevilo na  schodech klubovny (někteří to nestihli) 

                                                                                                        

POŘADÍ:   

1. FARI (přísady: okurky, chléb, jablka s křenem, sůl, kopr, citronka).                      

2. ZDENDA (jablka, cukr s jablkovou vlákninou)     

3. JIRKA (zavináče, zel.salát, sůl, fernet, tyčky a pepřová omáčka) 
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4. KARLOS (slané serepetičky, piškoty, voda) 

5. FRÍĎA(-) 

6. HRABJE(-) 

7. KATKA (bolehošťské zelí, sůl, šťáva) 

 

TAKŢE DÍKY ZA ÚČAST A POVZBUZOVÁNÍ A PŘÍŠTÍ ROK SNAD  NA SHLEDANOU !!!                                                           
Jana a Erika 

 

 

Newspaper Article (10 points)                                           Karolína Novotná, 1.B 

PUDDING   1994 
Dear readers of our Jantar*! 

    Jana and Erika, both members of  our club, managed to organize the third championship in  eating 

pudding on last Sunday.  Some of you are now propably looking up the word  pudding in a dictionary 

and thinking that  I must  be really  stupid  and  I should  not study  there where I study now. But, let 

me explain, why I use this new Czenglish. If you wonder who made the Czenglish pudding do not 

search for an inventor in language encyclopeadias, because it was me. I have done this discovery few 

minutes ago, so it might take time till I will be mentioned in the encyclopeadia. How this discovery 

occured to  me? Well, I put down the phonetic transcription of our word "pudink" and afterwards I 

wrote the word,  which  English  phoneticans  would  spell  from  Czech phonetic transcription. So, I 

am not talking  neither about sweet food eaten at the end  of a meal nor  about sweet or savoury  dish 

usually made with flour  and cooked  by baking,  boiling or  steaming nor  about any  of various types 

of sausage nor even about fat and slow or stupid person. I am talking  about pudding which  you can 

cook  from milk and  starch powder. If you whisk the milk incorporating all bits of powder and you 

cook this mixture for two minutes, you will get pudding. After cooling off, the pudding will be the 

matter looking like British jelly. Do not hesitate  to  make  a  note  of  new  definition  into your 

dictionary because,  as I  am sure,  the International  Language Association will admit my interpretation 

as truthful. 

    I  should explain  the origin  of interesting  contest for our new members or for who are still not  

familiar with. Firstly, it was a bet in Prague,s club, if it is not (or it is?) possible to eat 3 litres of 

pudding in two hours. Fík made  acquainted us with the rules and there was the first championship 

three years  ago. Since that the rules have been  improved. Now,  the competitors  have got  two hours  

for eating three litres of  pudding. They can pick out the  flavour of each litre and season  theirs 

stomachs whatever  theirs stomachs allow  them. The most  important rule  says: "During  eating the  

food can  not go  out through any outer openning in the body." 

    The kick-off  of the third championship  was timed for 10  a.m. at 20th of November in our clubroom,  

where were a lot of food especially pudding.  Besides the  last year,s  winner Vašek  and hot  favorite 

my brother  Zdenda (the  third in  the last  championship) the spectators could see Hrabě, Fríďa, Jirka 

Ch., Karlos and only one girl Katka, who daringly  took  part  in  the  competition.  All competitors got 

start numbers and  few seconds before time  signal of 10 o,clock  they knelt down on the starting 

scratch.  In the beginning the competitors slowly sounded out the pudding, rivals  and their stomachs. 

After ten minutes Zdenda started to  eat in fullspeed and begun to  glide away to Vašek. Unfortunately 

his stomach got stuck after two liters and Vašek overran him. 

    Everybody ate  the first litre  without any serious  problems, but then they  said the pudding  did not 

taste  like at the  beginning any more and  they started to  season their puddings.  Between toppings we 

could se salt, sauerkraut, salt biscuits, apples, but the most curious were certainly Vašek,s pickled 

cucumbers and dill. Zdenda demonstrated being  medical student  and started  to eat  dried apple fibre 

because from  his  point  of  view  it  helps  him  to  promote digestion. The spectators were   

curious about training method  of competitors because they  might  think  of  entering  the  fourth  

championship.  But  the competitors eluded  to straight questions  and they did  not spilt the beans of 

how much they ate in the preparatory season, how many traning sessions they  had a week or  how 

often they went  to strengthen their stomach  in the  kitchen. After   one hour  the humour  of 

competitors became to fade  away and their faces exhibited  many different hues of green and  white. 
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Karlos looked as  he just finished the  marathon and Katka  started to  fail into  the  pudding  coma, 

from  which she  was secured by Dana H. (her German teacher), who offered to give her grade A, if she 

eats more. 

    Being  sick of  looking at  the uneaten  pudding, the  competitors often went  to play ping-pong  at 

thenext room.  The spectators became a little bit bored  and hungry by seeing so much  food which 

noone was touching at  the second half  of the time  limit. Vašek got  stuck few minutes before his  last 

year record 102 minutes.  There were only few spoons of pudding to eat but he could  not eat it and he 

had to go for a short walk to breath fresh  air. Zdenda ate slowly but continuously. He was  about 0.3 

litre  behind Vašek. Everybody  supported Zdenda but Vašek came and spurted to the finish as he 

approached the chair. Vašek is the championn for the following year. Congratulation! Zdenda slowed 

down because  he knew that  he could not  be beaten and  he really was second and last one who 

managed to eat 3 litres. The other competitors got into  a real flap  when the  time  limit was almost  

over and they could see some rivals running side by side. They availed themselves of a last their,s 

power  to finish at the toilet (or  on the steps) a few seconds after passing the limit. The contest was 

over. 

    Jana and  Erika declared Vašek  to be the  winner in front  of the building, because all competitors 

demanded to go out on the fresh air. Vašek  gained the  challenge bowl.  Katka was  choosen as Miss 

pudding 1994 and  Hermelín won all the  money from the jackpot  because he was the  only  one  who  

defined  the  final  order  exactly as it finnaly happened. There  are the results: 1.  Vašek, 2. Zdenda, 3.  

Jirka Ch., 4.  Karlos, 5.  Fríďa, 6.  Hrabě, 7.  Katka. I  do not  know how about competitors,  but  all  

spectators are  looking  forward to the event Pudding 1995.                                  KN  
 

Writer,s note - Jantar is the name of magazine  which is  issued every  now and then only  for internal 

necessity  of orienteering club in Pardubice. 
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JANTAR 1995 
 
Reportáž psaná na pudinku 
 

Je neděle 26. 11. 1995, blíţí se desátá hodina a s ní start jiţ 4. ročníku pudinku. V klubovně se pomalu 

scházejí závodníci a také se na start přišli podívat diváci, ale jenom dva. 

9:55: K plný miskám zmrzlého pudinku zasedlo letos celkem 6 závodníků. Trochu je představíme: 

 Jety - nováček, ale vzhledem k jeho pověsti ne zelenáč 

 Lišák - taktéţ nováček, uvidíme, jestli nemá jen velké oči 

 Fukejs - poslední z nováčků, vypadá v dobré formě 

 Fari - o tom, ţe je jasným favoritem nikdo nepochybuje 

 Karlos - zkušený borec stále se zlepšující 

 Hrabje - i přes pověst vyhlášeného jedlíka na pudinku vţdy zklamal 

10:00: Soutěţící začali s elánem a humorem, ale ono je to brzy přejde. Přísady si vyndali jen zkušení 

borci - Fari a Karlos. 

10:10: Nováčci se osmělili a vyndali také přísady: 

 Jety - knuspy, hruška, mandarinky, bramboráčky, sůl a matonka 

 Lišák - multivitamín 

 Fukejs - nakládané maliny 

    Fari - kečup, nakládané cibulky, česneková pasta, sůl, hořčice, chipsy, cibule a voda s citrónem 

    Karlos - křupky a sůl 

    Hrabje - počítal s velkorysostí pořadatele, který na stůl připravil piškoty a šťávu 

10:20: 1. mezičas: 

 1. Fari 1.5 l    4. Jety  1.0 l a 2 lţíce 

 2. Fukejs 1.2 l    5. Hrabje 1.0 l 

 3. Karlos 1.0 l a 3 lţíce   6. Lišák 0.95 l 

Hrabjemu přišla podpora (Lucka), zjistíme jestli má velké kapsy a budeme je průběţně kontrolovat. 

Jety uţ neví, co by si na sebe oblékl a Karlos si značí mety piškotem, uvidíme, jestli dodrţí své 

vytyčené cíle. 

10:35: Karlos uţ také drkotá zubama - jestli nezmrzne, tak moţná ohrozí medailové pozice. Jety se ptá 

rozhodčího: "Eriko, můţu ten pudink vysmrkat?" - Hrabje kontroluje po výkonu kapesník a začínají 

se vyprávět zajímavé historky na toto téma. Soutěţící sotva popadají dech a přes samý smích 

zapomínají jíst. 

10:40: Jety načíná první pomoc, ale pro nervozitu mu to vůbec nejde, ještě, ţe Aleš přiskočí s 

pomocnou rukou. Lišák následuje Jetyho, ale musí vrátit pro informaci, kde ţe ty záchody jsou. A 

opět Aleš ochotně poradí. Moţná se měl přihlásit? 

10:45: Soutěţící se vytratili, u stolu zůstávají jen Fari a Karlos. 

10:50: 2. mezičas: 

 1. Fari 2.15 l    4. Jety  1.55 l 

 2. Karlos 1.80 l    5. Hrabje 1.20 l 

 3. Fukejs 1.75 l    6. Lišák 1.10 l 

Karlos a Fukejs jsou dost vyrovnaní, ale Fukejs chytá fialovou barvu - doufejme, ţe je to jen odraz 

od bundy. Jety si dává ohřívat pudink na zmrzlé topení - snad mu to pomůţe. 

11:00: Stav u stolu se změnil, Karlos a Fari chybí, Hrabje do sebe láduje vanilkový pudink a ostatní jen 

tak smutně a s nechutí koukají do plných misek. Byla uzavřena tipovací soutěţ - Fari je favoritem, 

nováček Fukejs je často tipován na 2. místo - získal si důvěru diváků, o poslední místo se děli Lišák 

a Hrabje. 

11:05: Závodníci odešli jiţ tradičně hrát pinec. U stolu je úplně prázdno. 

11:10: Karlosovi pinec zřejmě prospěl - vrhá se na zbytky vanilkového pudinku. Lucka je opravdu 

podpora - nutí Hrabjemu čoko. 

11:15: V klubovně se objevuje Jety s povoleným páskem. 

11:18: Od stolu se ozývá jen těţké vzdychání a jiné podivné zvuky. Hermelín začíná krmit Karlose, ale 
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moc se mu to neosvědčuje - Karlos odmítá spolupracovat. 

11:20: Karlos přece jen zdolal 2 litry, ale do další "cisterny" se vůbec nehrne. 

11:30: 3. mezičas: 

 1. Fari 2.55 l                4. Jety  1.85 l 

 2. Karlos 2.00 l a 3 lţíce                          5. Hrabje 1.70 l 

 3. Fukejs 2.00 l                6. Lišák 1.30 l 

Fari je sice jasným vítězem, ale zdolá rekord? 

11:35: Diváci se soutěţícím vrhli na přísady. Lišák si maţe pomerančový pudink na knuspi. 

11:44 a 30 s: FARI ZDOLAL REKORD 

11:46: Nikoho nemůţu přemluvit k finiši, asi se bojí dlouhých schodů. 

11:55: Jety si otevírá okno. 

12:00: Jediný Jety vyuţívá pravidla a po závěrečném hvizdu se vrhá k oknu. 

Takţe, jak to dopadlo: 

 1. Fari   3.00 l = NOVÝ REKORD (1:44,30) 

 2. Karlos  2.30 l 

 3. Fukejs  2.25 l 

 4. Jety   2.20 l 

 5. Hrabje  2.00 l 

 6. Lišák  1.50 l 

 

Zhodnocení závěrem: 

 Fari - potvrdil, ţe je favoritem a díky úspěšnému finiši a tím i zdolání rekordu vyhrál prémii u 

Dušičku (pizza) 

           Karlos - jak uţ jsem psala na začátku - stále se zlepšuje 

 Fukejs - 3. místo je dobrým začátkem, i kdyţ to bylo doslova o prsa. Ale v tipovací soutěţi se 

nemýlil a odnesl si celých 14 Kč 

 Jety - závěr byl pěkný, ale bohuţel zbyla jen bramborová medaile 

 Hrabje - nepřekvapil, spíše se ale věnoval jiné činnosti neţ polykání pudinku 

  Lišák - velké oči, ale malý ţaludek 

Chtěla bych poděkovat své mamince, Lence Kli a Martě za to, ţe mi pomohly s přípravou pudinků a já 

tak u plotny nestrávila celé sobotní odpoledne. Také musím poděkovat sponzorům akce a to Radiu 

Profil, které věnovalo ceny, a Miloslavě Čepelkové, která věnovala 30 sáčků pudinku.  

Ale vzhledem k tomu, ţe je tato akce divácky málo atraktivní, bude se jednat o zrušení anebo o 

vyměnění pořadatelů. 

TAKŢE ANI NEMŮŢEME NAPSAT PŘÍŠTÍ ROK NA SHLEDANOU!  Erika 

 

Exkluzivní rozhovor 

našeho reportéra Fukejse se závodníkem v pojídání pudinku sirem Janem Fukátkem 
Pro sloţitost budeme pouţívat zkratky: 

 FJRJ - Fukejs jako reportér Jantaru 

 FJZPP - Fukejs jako závodník v pojídání pudinku 

FJRJ: Takţe, sire, jak uţ víme, v pojídání pudinku jste skončil na 3. místě. K dosaţení takového 

skvělého výsledku jste zajisté potřeboval tvrdou přípravu. Mohl byste nám ji popsat? 

FJZPP: Tak v první řadě jsem ráno od devíti nejedl. 

FJRJ: A v druhé řadě? 

FJZPP: V druhé řadě jsem si dal večer řízek a hranolky. 

FJRJ: To asi proto, aby se vám roztáhl ţaludek, myslím, ţe se to tak dělává .... 

FJZPP: Ne, ten řízek jsem si dal proto, ţe jsem na něj měl chuť a ty hranolky jsem si dal z čisté 

rozeţranosti. 

FJRJ: Určitě jste potřeboval i rodinné zázemí a podporu příbuzenstva. 

FJZPP: Jo, to jsem potřeboval. Ale tatínek si vymyslel, ţe v pudinku je velké mnoţství škrobové 

moučky a ta hrozně zatěţuje organismus. 

FJRJ: A ostatní? 
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FJZPP: Maminka mi slibovala, ţe uvaří litr pudinku a jenom pro mě, kdyţ tam nepůjdu. Babička řekla: 

"Jeţišmarjá" a děda dodal "No nazdar". 

FJRJ: Určitě jste pouţíval i nějaké přísady, mohl byste nám prozradit jaké? 

FJZPP: To je tajný, to kdyby někdo vykecal, tak ho zabiju. (Pozn. red. - podařilo se nám zjistit, ţe to 

byl malinový kompot a piškoty a teď uţ se jenom modlíme za své ţivůtky.) 

FJRJ: Nebojte se, to by nás ani nenapadlo. 

         Pro Jantar z Lokády Fukejs 

 


