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listopad - prosinec 2001 

 

PŘEJEZD AUSTRÁLIE OD JIHU K SEVERU 
 

Měsíc trvající cestu napříč kontinentem, z Melbourne ve státě Victoria přes Nový Jižní Wales a 

Jižní Austrálii až do Darwinu v Severním teritoriu, jsem absolvovala stařičkým mikrobusem 

společně s Bráchou a jeho ženou. Za měsíc nepoznáte zemi, obzvlášť jedná-li se o celý kontinent 

velký jako Evropa. Proto uvádím jen pár postřehů a poznámek. 

 

LIDI 

Způsob života - to byl základní balvan v budování mé lásky k Austrálii. Pro Australany je hlavní 

klid, pohoda, setkání s přáteli. Nepřidělávají si práci, nespěchají, neženou se za kariérou ani za 

penězi. Dělají to nejnutnější a s nějakou načinčaností, nažehleností a sterilitou prostředí se 

neprdí. Věci mají od toho, aby sloužily, a ne aby se jimi zarovnali a pak je oprašovali. Můj 

melbournský strejda tomu říká buranství. Ale když do toho spadnete z uspěchané, nervózní a 

přelidněné Evropy, působí to jako zbytek ráje na Zemi. Možná vnitřní klid nějak souvisí s 

kontinentem, stále je teplo, jídlo roste nebo běhá. Oni vlastně původní obyvatelé byli taky takoví, 

spokojení s tím, co je a jak to je. Aboridžinsi nebyli zvyklí něco vlastnit. Při jejich kočovném 

způsobu života byly věci jen na překážku. Žili přesvědčeni o tom, že Země je dobrá taková, jaká 

je a k jejím darům není třeba něco přidávat. Dokázali veškeré dary přírody využít, a to jim stačilo 

k obživě. Šťastní lidé. Dokud nepřišli běloši a nepřevrátili jim naruby jak jejich přírodu, tak 

jejich život. Jako všude. 

Vznikly vzletné asimilační programy, kdy sebrali domorodcům děti a posílali je do táborů, kde 

se měli naučit domácí práce, aby mohli sloužit bílým. A není to tak dávno. Teprve v roce 1960 

získali původní obyvatelé státní občanství ve své původní zemi. Do té doby bylo zákonem 

povoleno domorodce střílet. Síla, co? A volební právo dostali až o dva roky později. To už u nás 

dávno měly volební právo dokonce i ženský. Právo na půdu, kterou jim přistěhovalci ukradli, 

bylo domorodým Austrálcům přiznáno zákonem Native Title Act dokonce až v roce 1993. Na 

Tasmánii, která je součástí Australského svazu, byli domorodci vyvražděni úplně, a to v roce 

1876. Vzhledem k tomu, že holandský mořeplavec Abel Tasman objevil Tasmánii 1642, musím 

uznat, že s vylidňováním pohnuli. Dokonce víc než s vyhubením tasmánského tygra. 

Vláda se teď vše snaží napravit, ale jde z jednoho extrému do druhého. Každá rada je drahá. 

 

ZVÍŘATA 

Austrálie se od prakontinentu Gondwany oddělila prý před 53 milióny let. Od té doby se na nově 

vzniklém kontinentu vše vyvíjelo izolovaně. Snad nejvíc je to znát na zvířatech. Žijí zde druhy, 

které nepotkáte nikde jinde a které jsou svojí zvláštností udivující i srandovní. Nejznámější jsou 

vačnatci, ke kterým patří třeba klokan, medvídek koala, possumové nebo vombati. Vačnatci 

vlastně ustrnuli a nevyvíjeli se dál v placentáře. To jest v ty savce, u nichž se embryo vyvíjí 

v placentě. U vačnatců se embryo musí samo doplazit do vaku matky, který slouží jako inkubátor 

a tam se dopeče. Tím, že mně všechno v Austrálii připadalo takový pohodový a v klidu, tak i 

kapsáře podezřívám, že se na nějaký další vývoj vykašlali. Z vačnatců by šel docela dobře složit 

jazykolam. Za vakomyší následují v průvodci vakotarbík, vakokrt, vakoplch, vakoveverka, 

vakoplšík, vakojezevec. A to vakovlka už farmáři vybili. 

Když jsme potkali ježuru australskou, dělala jsem osvětu předčítáním z průvodce. Jenže jsem 

začala dost nešťastně, citováním rodu. Ježura totiž patří do rodu ptakořitních, což Bráchovi 

připadalo strašně k smíchu. Ale je to fakt, do ptakořitních patří ještě ptakopysk. Je to přechodná 

forma mezi plazem a savcem. Snáší vejce jako ptáci, mláďata nosí ve vaku jako klokan a je to 

savec. Samice snese vejce do vaku a tam nosí mládě ještě dva měsíce po vylíhnutí. Potom pro 

něj vyhrabe noru, do ní ježurátko uloží, a chodí jej jednou za pět dní krmit. Ježury jsou velmi 

mazané a obratné. A navíc záhadné - dokáží v případě potřeby svoji tělesnou teplotu snížit až 

k nule. V tomhle záměrném bezvědomí mohou být i sto dvacet dní. To kdybychom dokázali my, 
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tak v nemocnicích mohou propustit anesteziology. Informaci, že latinský název ježury znamená 

v překladu hbitý jazyk, už jsem ani nečetla. To by Brácha nemusel smíchy vydržet 

Deset nejjedovatějších hadů světa žije v Austrálii. A já tam jela s Bráchou, jehož koníčkem a 

láskou jsou plazi už od dětství. Podle toho to vypadalo. Hady jsme vyhledávali, studovali, fotili, 

natáčeli. Stejně tak ještěrky a krokodýly - malé sladkovodní i slanovodní obry. Ale při zachování 

určitých pravidel, odstupu, vzdálenosti, hranic teritoria a podobně to není zase tak nebezpečné, 

jak by to vypadalo v akčním filmu. A vůbec, kam se hrabou krokodýli, jedovatí hadi, pavouci, 

housenky, medúzy, chobotnice, škorpióni... jestli vás v Austrálii připraví nějaké zvíře o rozum, 

budou to komáři. Nebo ještě možná mouchy.  

 

ZEMĚ 

Austrálie je rozdělena na pouhých šest států a dvě teritoria - Queensland (tropy), Nový Jižní 

Wales (hory a třeba Sydney), Viktorie (melbournský strejda, Dvanáct apoštolů), Jižní Austrálie 

(výheň v nalezišti opálů, ale i úrodné oblasti), Severní teritorium (dole rozpálené Uluru, nahoře 

tropický Darwin) a Západní Austrálie (pouště a liduprázdné pláže), Teritorium hlavního 

města (Canberra) a ostrovní stát Tasmánie. Na plochu by se Česká republika vešla do Austrálie 

asi stokrát a na celém tom obrovském území žije 18 miliónů obyvatel. Z nich pouze jedno 

procento jsou obyvatelé původní. Když už stále omílám australskou pohodovost, co vás napadne, 

jakmile zjistíte, že založili Australský svaz - Commonwealth of Australia - 1.1.1901? Takové 

datum bych si zapamatovala i já. Dodnes jsou konstituční monarchie v Britském společenství 

národů.  

 

KRAJINA 

Velikostí se dá Austrálie přirovnat k Evropě, ale rozmanitostí ne. Jsou zde deštné pralesy, 

pouště, savany, lesy, hory, roviny. Nejvýš v celé Austrálii můžete vylézt ve Sněžných horách na 

Mount Kosciuszko. Takhle blbě ho pojmenoval polský výzkumník po svém krajanovi, 

revolucionáři osmnáctého století, který to dopracoval až na pobočníka George Washingtona. 

Nejvyšší hora celého kontinentu je vysoká 2 229 metrů. Sotva o hlavu vyšší než naše Sněžka. 

Okolo celého kontinentu jsou nádherná pobřeží Tichého a Indického oceánu. Pro nedostatek času 

jsem se rozhodla oželet Sydney a zvolila jsem cestu přes Outback. Není to žádné zvláštní 

teritorium, ale přezdívka střední části Austrálie, kde je jen písek, sucho, klokani a hlavně Uluru, 

což je vlastně monolit a pro příslušníky kmene Anangu je posvátným místem a součástí 

mytologie. Podle nich ji v době, kdy se tvořil svět, vymodelovali dva chlapci, kteří si tu po 

silném lijáku hráli s blátem. Geologové určili, že by museli hoši modelovat před šesti sty milióny 

let. Jenže její okolí bylo prokazatelně obydleno teprve před 22 tisíci lety. Uluru je původní 

domorodý název a znamená Místo setkání, ale přišedší běloch si její název musel změnit tak, 

jako změnil všechno ostatní. Dostala nové jméno Ayers Rock podle australského politika. V roce 

1985 byla po mnoha sporech navrácena původním obyvatelům, a tak se teď používá více i 

původní název. Skála vypadá jako kastrol postavený na rovném stole a je nejčarovnější při 

západu a východu slunce, kdy se její barva mění v různé odstíny červené, okrové, oranžové, 

hnědé, zlaté a všech těchto kombinací  

Dalším mohutným zážitkem byl Kakadu National Park v Severním teritoriu, který je zapsán 

v seznamu UNESCO jako tropický říční systém. Součástí je celá South Alligator River - Jižní 

aligátoří řeka a části řek Wildman River a West Alligator River. Austrálci žijí na tomto území už 

asi padesát tisíc let a zanechali tu na skalních stěnách tisíce maleb. Paradoxní je, že domorodci 

mají park pronajatý od vlády na sto let. Přistěhovalci ukradli celý kontinent, a teď jim z něho 

kousíčky milostivě pronajímají!   

 

POČASÍ 

Ve Sněžných horách jsme byli na celosvětovém trampském potlachu. Stáli jsme u ohně a klepali 

se zimou. V Outbacku jsme chodili s mokrým kapesníkem na hlavě, aby nám nevytekl mozek. V 

nalezišti opálů Coober Pedy jsem nechápala mocnou sílu barevných kamínků, která dokáže 
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přinutit jinak normální lidi, aby žili v místech, kde mají na výběr pobyt ve tmě podzemních 

obydlí zvaných dugout nebo ve světle na povrchu, kde teplota přesahuje i 50 stupňů Celsia. 

Na severu v tropech se k teplu přidala ještě vlhkost. Ranní převlékání znamenalo, že jsme svlékli 

rozmačkané a propocené noční tričko a oblékli skoro stejně rozmačkané denní tričko, které jsme 

do deseti minut propotili. 

 

CESTY 

Neměli jsme terénní auto, takže jsme jezdili po pevných cestách nebo alespoň zpevněných 

prašňačkách. Četli jsme varování: Vzhledem k množství zvířat se nedoporučuje jezdit v noci! 

Nojo, to bychom moc daleko nedojeli, přes den to byla samá ještěrka a když večer konečně 

zalezly, tak jsme přece nemohli zastavit. Problém jsou klokani, kteří se uprostřed silnice zastaví 

fascinováni světly vašeho auta a vy pak obrousíte brzdové destičky až na plech. Najet na 

vombata se rovná nárazu do balvanu. Měli jsme štěstí, nepřejeli jsme žádné zvíře. Spíš naopak, 

když se na silnici vyhříval nějaký z Bráchou milovaných plazů, sourozenec vždy došel k závěru, 

že ho musí zachránit před přejetím, protože ne každý řidič je takový plazomil. Přesněji, žádný 

řidič není takový blázen, aby brzdil kvůli hadovi. Někdy jsme v průběhu záchranné akce měli co 

dělat zachránit sebe. To když had nemohl pochopit, že ho ze silnice vyšťoucháváme pro jeho 

dobro. A já litovala, že nejsem jedináček.  

Postrachem řidičů jsou obří náklaďáky road trains. V překladu to znamená silniční vlak a i tak 

vypadají. Jelikož donedávna nebyla vybudovaná železnice z jihu Austrálie na sever, tyto kolosy 

vše dopravují po silnici. Některé vozí prý i sto tun, jejich délka je šílená a řidiči taky. Jezdí skoro 

jako pražáci. Největším nebezpečím jsou odletující kamínky a některá osobní auta mají 

preventivně síťku přes přední sklo. 

Další mojí noční můrou bylo období dešťů na severu. Začíná v listopadu a projevuje se hlavně 

tím, že se během chvíle ze stružek stanou potoky, z potoků řeky, z řek veletoky, z luk jezera. 

Člověk večer zaparkuje auto na vcelku suchém místě a ráno zjistí, že noční déšť proměnil údolí v 

údolní přehradu a auto je po prahy ve vodě. V lepším případě. V tom horším taky můžete několik 

dnů i týdnů přečkávat na střeše auta. Jsou i horší případy, proud vody udělá z auta neovladatelný 

hausbót.  

 

P. S. Je to pět let. Od té doby jsem navštívila řadu dalších zemí. Žádná z nich Austrálii v mém 

srdci nepřeválcovala. Vím, že musím zpátky. Tak zase Ahoj Austrálie. Pelda 
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květen - červen 2002 

Západní Kanada jedním slovem 

 
ZVÍŘATA = medvědi 

Karel by mohl vypravovat, jak jsem ztropila hysterickou scénu, že okamžitě nezastavil auto, 

když nám před ním přeběhl první medvěd. Nepíšu o medvědech rabujících odpaďáky v 

kempech, protože ti jsou už teď mrtví. Jakmile si medvěd začne spojovat člověka s jídlem, 

nepomůže jejich převezení, přestěhování, matka už naučí své mládě jen somrovat. Byly 

vyzkoušeny různé metody. Bezúspěšně, teď už se používá jediná - kulka. Píšu o medvědech 

divokých, majestátních, mohutných a ostražitých. Například okolo silnice Alaska Highway je 

kvůli požárům a bezpečnosti vykácen široký pruh lesa. A na něm právě začínala růst čerstvá 

šťavnatá travička. V době, kdy toho všežravý méďa v hustém lese ještě moc k snědku nenašel, 

bylo pro něj okolí silnice jako stolečku prostři se. A Karel potom pro klid v rodině u každého 

zastavoval. Jasně, že v uctivé vzdálenosti, ale i to stačí na mrazení v zádech. Natož když medvěd 

zapanáčkoval, aby se přesvědčil, jestli nejdeme dál a tímto gestem nám to současně i rozmluvil. 

Abych se moc nevytahovala, fotila jsem teleobjektivem a za zadkem jsem vždy měla 

nastartované auto s nastartovaným řidičem. 

Nejhorší je vyplašený medvěd, kterého překvapíte, on se cítí ohrožený a než nestihnete udělat: 

„Baf,“ útočí. Proto se na těle nebo na batohu nosí zvonečky. Zvonění na vás medvěda upozorní a 

on raději uteče. Taky se doporučuje zpívat. To jsem nezkoušela. Asi bych vyděsila nejen 

medvědy. Horší než vyděšený medvěd je už jenom hladový a vyděšený medvěd natož 

medvědice. Až sem to bylo  o medvědech černých neboli baribalech neboli Ursus americanus. 

Další sorta je medvěd hnědý neboli grizzly neboli Ursus arctos. Je větší a nebezpečnější. Ten 

útočí i bez překvapení. V době naší návštěvy bylo v horském středisku Kananaskis setkání 

potentátů G8. A zrovna končící zima byla dlouhá, probuzení a hladoví grizlíkové scházeli s hor 

dolů za potravou. Byly přivolány policejní sbory z celé Kanady a Kanaďani se smáli, že mohou 

překračovat rychlost, protože všichni policajti hlídají presidenty. No nesežrali žádného, ani 

policajta, ani presidenta. 

Krásní jsou losi. Statný samec s majestátním parožím je něco úžasného a já nikdy nepochopím, 

jak s tím panelákem na hlavě může prolézt v hustém lese. Losice s mládětem je roztomilá, ale tak 

ostražitá, že vám málokdy dá příležitost je pozorovat. 

Před odletem jsme navštívili zoologickou v Calgary, protože kamarádi, místní patrioti, nedali 

jinak. Medvěd chodil za mřížemi dokolečka, los otráveně ležel, ani nechodil. Bylo mi jich líto.  

 

V národním parku poučuje rančer turisty: „Každý dostanete na krk zvoneček. Jestliže uvidíte 

třeba i jen medvědí hovínko, začnete zvonit!“ Turisti na to: „A jak vypadá medvědí hovínko?“ 

Rančer: „Je to hnědé, smradlavé a plné zvonečků.“ 

 

PŘÍRODA = divoká 

Hory vám berou dech svojí mohutností a rozsáhlostí. Pohádková jezera odráží horské štíty a jsou 

zbarvené podle toho, jakými minerály je zásobuje ledovec. Řeky jsou prudké a plné vodopádů, 

nad kterými vodní tříšť vyrábí duhu. Pobřeží je divoké, skalnaté a bičované ostrými vichřicemi. 

Nejvzácnějšími perlami v klenotnici kanadských národních parků jsou parky Skalnatých hor 

Banff a Jasper. 

Nádherné a pro nás exotické jsou ledovce. Navíc zajímavý byl ledovec Athabasca, který je 

součástí ledovcového pole Columbia Icefield a u kterého jsou značky s letopočty, kam až kdy 

sahal. Ukázkově to vypovídá o oteplování země a když kráčíte po hlíně, kde ještě před deseti lety 

byl led, mrazilo by vás v zádech, i kdyby poblíž nebyl ledovec. 

Zklamaly mě kanadské stromy. Moje představy statných velikánů vzaly za své. Stále věřím, že 

tam někde jsou, ale my je neviděli. Lesy jsou neproniknutelné tj. bez světla a bez místa pro 

jednotlivce. Na severu se k tomu přidal permafrost - stále zmrzlá půda a les se skládal ze, sice 

stoletých, ale hubených vytáhlých bidel, které by se nehodily ani na plaňky k plotu. A já 
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vzpomínala na moje milované smrky okolo chaty v Přívratě (navíc zpoza nich vyskočí 

maximálně veverka nebo houbař). 

Taky jsem si myslela, že se z každého vodního toku v Kanadě dá pít. Tento nápad mi kamarádi 

rozmluvili, ba přímo okamžitě zakázali. Věta: „Ve vodě jsou zárodky beaver fever - bobří 

horečky, to si ani nestihneš sundat kalhoty,“ vás odradí od dětských představ. A pohled na 

Yukon, který v sobě nesl jarní splach, mě vyléčil úplně. 

 

LIDÉ = spokojení 

Kanada má jedno z nejlepších, ne-li nejlepší sociální zabezpečení v Severní Americe. Kam se za 

sociálníma jistotama Kanaďanů hrabou sousední Spojené státy. 

Taky se zde stále ještě dá poznat význam pro nás již cizokrajných slov jako upřímnost, čestnost, 

důvěra. Kamarádi z Dawsonu byli typy, kteří kdyby měli poslední krajíc, tak ho nerozpůlí, ale 

dají vám ho celý. Neprozřetelně jsem řekla, že jsem nejedla nikdy kaviár. A k večeři mě čekaly 

jikry z lososů, kamarádem Kennedym vlastnoručně ulovených. Pak jsem se zmínila o absenci 

medvědího masa v mém jídelníčku. K večeři byl guláš z chlupáče, který předtím odpočíval v 

lednici. Kennedy ho nedávno zastřelil z okna ložnice, protože k nim začal chodit na návštěvu 

nezvaně a opakovaně a on měl strach o děti. Pak už jsem raděj nic neříkala. No a taky dovedete 

si představit, že jako rodina na půl roku zasněžíte, děti sice chodí do školy, pokud není víc jak 

mínus třicet, ale jinak se nikam nedostanete, jste stále spolu v pár místnostech a ani se 

nezabijete?  

Původní obyvatelé udržují nebo oprašují spoustu indiánských tradic. Pro třebovské řezbáře jsem 

kupovala obrázky se vzorama na totemy. Viděli jsme indiánská obydlí, tance, řezby, týpý... vše v 

úctě k historii. Horší je část této populuce, která propadla ohnivé vodě. Jako všude, kam bílí 

kolonizátoři dovezli Krista, nemoce a chlast. 

 

KRAJINA = svobodná 

Když jsme jeli ke kamarádům do Dawsonu, poprosili nás, ať jim po cestě nakoupíme v 

nejbližším městě tj. Whitehorsu tj. 500 km. Tam taky žije nejbližší kamarád jejich syna. A já si 

říkala, co tady ty lidi dělají? Jak tady mohou žít? Potom jsme jeli pustou krajinou, okolo byly ty 

stromový brčka, přes cestu občas přeběhl los nebo medvěd... a najednou máte klid okolo sebe... a 

v sobě. Dostaví se pocit svobody, volnosti. A já jsem pochopila. Jen těch jejich zimních mínus 

40 by mě zabilo. 

Ale ty názvy, které způsobují arytmii trampského srdce! O tom všem jsme zpívali, četli a snili. A 

najednou stojíte v Dawsonu na břehu Yukonu, sledujete, jak se Bonanza vlevá do Klondiku nebo 

šplháte v Rocky Mountains a opakujete si: „Fakt se mi to nezdá! Ty vole, sem tady!“ 

 

POČASÍ = zima 

Za totality byla Kanada cílem našich emigrantských snů a náš Atlas světa se na její mapě otvíral 

naprosto automaticky. Teď jsme letěli legálně, zjistili jsme si, že Calgary je na stejné rovnoběžce 

jako Praha a napakovali trička. Přistáli jsme tam začátkem června a stromy ještě neměly listí. 

Kamarádka mě přesvědčovala, že zima byla mimořádně dlouhá a vytahovala pro mě ze skříně 

svetry, bundy, čepice. V národním parku Yoho jsme zachumelili tak, že jsme do rána měli ze 

stanu iglú. Bylo druhého července. 

Pro nás to znamenalo šok, ale určitě menší, než když tam člověk dorazil dřív bez možnosti 

návratu. Na milost jsem vzala jen Vancouver, jehož pobřeží je omýváno teplým proudem od 

Japonska. Navíc je to nádherné město. 
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HISTORIE = zlato 

Navštívili jsme americké Skagway, kde přistávaly lodě plné nadšenců toužících po zlatě. To by 

ještě šlo. Ale pak měli na výběr White Pass nebo Chilkoot Pass. S tím prvním mělo naše auto co 

dělat, aby vůbec vyjelo, pod druhým, když jsem zvedla hlavu k vrcholu, tak se mi zamotala. A to 

nebyl sníh, nemrzlo, nemusela jsem odnosit 

předepsanou tunu zásob, ani projet na lodi 

prokleté peřeje Five Fingers Rapids. 

 

I my jsme se pokoušeli kroužit rýžovací 

pánví za účelem zbohatnutí. Ani zrnko! Ale 

kanadskou pokladnicí je dnes příroda a 

sociální systém. Takže to nejcennější jsme si 

opět přivezli ve foťáku a hlavně... v srdci.  

 

 Zkouším štěstí 

 

 

 

 

 

24.3. – 30.3.2005 

Vlaková cesta. Téma – Svítání na Stromboli. 
 

Směr Sicílie 

Příprava rychlá, nakoupení půl tuny paštik a dvou krájených chlebů. Ze špajzky vyhrábnuty 

čínské polévky, které už pamatují cestu na Gibraltar. Volné jízdenky od loňska platí do konce 

března, akorát vypadnout. Náhodně vytisknu z internetu, co vyhledávač vyhledal o cestách na 

Stromboli a naprosto záměrně vytisknu předpověď počasí. V Palermu má být 15 nad nulou. 

Žádné palermo. Po loňských zkušenostech s padající PET flaškou pití, jsem zakoupila boční 

kapsy k batohu. Jsou skvělý. Jenom je mi divný, že se nijak nezajišťují, jsou nasazený tak jako 

hala bala. 

V nádražní hale potkávám kolegu. Na jeho hulákání, kam jedu, odpovídám: „Na Stromboli.“ 

Láďa se podiví: „A kde hrajou?“ Vysvětlím rozdíl mezi sopkou a hudební skupinou a mastím na 

perón. 

Po nastoupení do vlaku se hned chlubím Věře s kapsama. Ta mě usadí: „A zacvakla sis je? Mně 

to dělal Lukáš.“ Mám do Vídně o zábavu postaráno. Lukáš musí být znatelně šikovnější. 

V rakouské metropoli už dokonce šest z osmi přiblblejch úchytek drží, dvě si statečně uchránily 

svoje hala i bala.  

Přestává mi fungovat služební mobil. Ti pitomci na ředitelství mi při převodu zrušili možnost 

volání ze zahraničí. A já slíbila našim průběžné zprávy. Věra ujišťuje, že budeme psát z jejího. 

Zvony dnes odlétají do Říma, my musíme nočním vlakem. V kupé jsme se dvěma mladýma 

polkama, takže v pohodě chrupeme. Budím se až v sedm ráno, přece o dovolené nebudu vstávat. 

Spolunocležnice šokuju pozdravem: „Dzin dobry.“ Polská babička se nezapře. 

Stále nevěřím Věřiným slibům, že dole v Itálii už bude krásně teplo. Zatím to nevypadá. Věra 

svoje přesvědčování podkládá důkazy okolo se míhajících zelených stromů. Jako důkaz by to 

ušlo. Kdyby to nebyly borovice. Trochu mě přesvědčí v zahradě muzea před římským nádražím 

záhonek zarostlý  čerstvým plevelem. A sundala jsem bundu. Je to na dobré cestě. A my taky. 

Z Říma následuje vlak na Sicílii. Cesta podél pobřeží je krásná, ale nudná. Proto se řídíme 

heslem, které jsme právě vymyslely: „Co dneska sežereš, nemusíš zítra nosit.“ V batohu mně 

ubylo asi třicet paštik. Z devadesáti osmi. Po projetí Neapolí mávám Vesuvu a slibuju, že od něj 

budu pozdravovat jeho jižnější a akčnější sourozence. 
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Změnu přináší večer a trajekt na Sicílii. Převáží totiž celý vlak. Po pár vagónech ho i s námi 

rozšibují do podpalubí. To by u nás na ranžíru posunovači čuměli. Boženka mě varovala, že 

zatímco zvědaví turisté utíkají na palubu sledovat atrakci přejezdu, místní zlodějíčci běží do 

podpalubí rabovat jejich bagáž. Takže se na palubě střídáme. A dobře děláme. Zůstávám hlídat 

první. Vlakem prochází i na Itala dost snědý chlap, nakukuje do kupátek a když si bojovně 

stoupnu do dveří, vysvětluje nesrozumitelnou hatmatilkou, jako že zapomněl, kde sedí. Já ti dám 

zapomněl! Měl bys sedět, že bys na to do smrti smrťoucí nezapomněl! Díky, Boženko. Vrací se 

Věra a měníme stanoviště. Na palubě je nádherně, měsíc v úplňku visí nad pevninou, zatímco 

naše loď si to valí k Sicílii. Jenom je zima. Jestli Věra kecala, tak zmrznu. Nebo aspoň omrznu. 

Je konec března. Od Říma vyhlížím slíbené květy a ono nic. A teď už je tma. 

Po vylodění na Sicílii musíme druhou zastávku vystupovat v Messina Centrale. Vlak bude mířit 

dolů na Siracuzy a my chceme pokračovat nahoru na Milazzo. Hlídáme tedy zastávky, jenže 

nevíme, co ještě byla šibovačka a co už regulérní zastávka. Takže když delší dobu stojíme v 

zastávce s cedulí Messina C.LE. začínám být nedůvěřivá. Nic takového v jízdním řádu nemám. 

Ptám se Italů v kupé, jestli je to ještě Messina Marina nebo už Messina Centrale. Po delším 

dohadování se Italové rozhodnou pro druhou možnost. Začíná naše rychlá a zmatená evakuace z 

přeplněného vlaku. S batohama. Na chodbě šlápnu do krabice, na které byl nakreslený dort. 

Můžou ho přemalovat na lívanec. Jak má našinec vědět, že zákeřní Italové zkracují Centrale na 

C.LE? To maj za to. 

Jsme venku. Výpravčí píská. To bylo o fous. V hale zjišťujeme, že vlak do Milazza nám jede za 

hoďku. V pohodě. Ve vlaku ujím opět něco z paštikových zásob a chci od Věry napsat zprávu 

našim. Má nový mobil a neumí tam zadat +, takže kód do Čech +420 je pro nás nesplněným 

přáním. Považuju to za blbost. Věra mně vysvětluje, že ostatní čísla přetahovala ze starého 

telefonu. Půjčuju si přístroj a dobu s tím krámem zápasím sama. Bezvýsledně. Plus je vedeno 

jako písmeno a při zadávaní čísla jdou vyťukat jen číslice. Zatím to vzdáváme. Další problém 

dělá ve tmě sledovat zastávky. Svítící cedule na Sicílii ještě nedorazily. Zlaté České dráhy, a.s. 

Ptám se průvodčího, kdy budeme v Milazzu. Díky jeho anglické výslovnosti a mé anglické 

schopnosti náslechu vím naprosto přesně, že přijedeme v 19:13 nebo 19:30. Doufáme, že jedeme 

na čas.  

Jedeme. Úderem půl osmé jako jediné dvě vystupujeme. V hale se s námi dává do řeči postarší 

pán. Dává se do řeči italsky, takže nevíme, jestli nám něco nabízí nebo nás prachsprostě balí. 

Vzhledem k tomu, že tady někde budeme muset přespat, nestojíme o popularitu, drsně se 

loučíme a vycházíme. Tím společnost nekončí. Při chůzi po silnici u nás zastavuje každé auto. Z 

gest některých řidičů je přímo poznat, co nám nabízí. Věru to rozčiluje a nic nepomáhá moje 

prostoduché vysvětlení, že na Sicílii asi nejsou moc zvyklí potkávat v noci venku ženské. Ještě k 

tomu s báglem, takže viditelně nemířící do hotelu. Tím pádem se neodvažujeme nikoho ptát na 

přístav. Prostě někam jdeme.  

Samozřejmě prostě někam bylo úplně na druhou stranu. Jenže to poznáváme, až když jsme se po 

hodině dopracovaly k hlavní silnici. Po další hodině jsme alespoň ve městě. Provoz nám 

dokazuje, že Italové žijí v noci a siciliáni obzvlášť. Mně každý chlap v autě připadá jako mafián 

nebo jeho kmotr. Město má silnice bez chodníků. Musíme jít za sebou. Věra jde první a neustále 

něco říká. Je vám asi jasné, jak je rozumět člověku, který jde před vámi, mluví před sebe a okolo 

vás jezdí mafiáni s kmotrama na plný plyn. Jestli vám to jasné není, přiblížím vám to. Vůbec. 

Zpočátku se vždy ptám: „Cože? Cože?“ Po delší době mi konečně dochází, že se jedná o 

podstatné informace typu: „Hele kočka.“ „Kvete kaktus.“ A podobně. Už se neptám. Už vlastně 

nedělám nic, jen mechanicky jdu. Přestávám mít strach ze zimy. Je mi vedro, leje ze mě pot, 

batoh snad vsakuje vlhkost a těžkne. Jen Věra mele. Bolí mě uši. Uprostřed noci přicházíme na 

dohled (daleký dohled) přístavu, na lavičce svlékám svých deset vrstev, až mým úborem zůstává 

pouze tričko. Věra do toho pokračuje v mlení. Tím že stojíme i rozumím a z monologu dotvářím 

dialog. 

Věra: „Chceš napít?“ 

Já: „Nechci!“ 
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Věra: „Chceš bombón? 

Já: „Nechci!“ 

Věra: „Tak co bys teda chtěla?“ 

Já: „Abysme tam už byly.“ 

Věra: „To ti nesplním. Přej si něco jinýho. Co bys chtěla?“ 

Já: „Abys byla zticha. Ale to mně taky nesplníš.“ 

Věra: „Splním. Dokud neřekneš, budu mlčet.“ 

A fakt. Světe div se, světe zboř se. Ticho. Další tří čtvrtě hodinku Věra mlčí a jen mi 

pantomimicky ukazuje místa, kde by se případně dalo spát. Po příchodu do přístavu povoluji 

mluvení. Je po půlnoci, my stojíme u společnosti zajišťující trajekt na Stromboli. Máme to v 

doporučení tištěném z internetu. Ptáme se jakéhosi přístavního hlídače, v kolik ráno vyjíždí loď. 

Uspokojeni, že jedna o půl šesté, druhá v šest, odcházíme. 

Dojdeme mezi staré škunery na břehu, rozděláváme spacáky a padáme. Jsme mezi svýma, taky 

už dost starý bárky. Při rozdělávání spacáku se starostlivě rozhlížím okolo a svěřuju se: „Věro, 

on by se na cesty nějakej chlap hodil.“ 

Věra jen zabručí: „Kdo by se o něj staral.“ 

Upřesňuju: „On by stačil nějakej nafukovací. Večer bychom ho nafoukly jako matračku a 

posadily vedle nás.“ Věra už nereaguje. To budu muset domyslet. 

 Před usnutím mi stejně mihne hlavou, že asi nejsme normální, dvě ženský a spíme pod širákem 

na Sicílii. A to nevíme, jestli se na Sicílii může volně kempovat. Takové informace my předem 

nezjišťujeme, aby nás zbytečně neznervózňovaly. 

 

Velký pátek – Stromboli 

 Vstáváme za tmy, za tmy dorážíme do přístavu, za tmy snídáme. Teprve po šesté se začíná 

okolo lodí něco hýbat. Lodník nás posílá do kanceláře, kde kupujeme lístek na první loď. V 

sedm hodin. Zákeřný italský informátor z noci už nikde není. Taky bych ho někam poslala. 

S poetickým východem slunce nad obrovskou rafinérkou opouštíme přístav. 

Na lodi dospávám. Podle instrukcí z internetu máme fůru času. Za dvě hodiny bychom měli 

přijet k prvnímu ostrovu Vulcano, potom si to po jednotlivých ostrovech šinout nahoru, přičemž 

Stromboli je nejvzdálenější a tím pádem poslední.  

Opravdu. Za necelé dvě hodiny ostrov. Přistáváme, mění se turisté, mění se domorodci, zásoby. 

Pokračujeme k dalšímu ostrovu, jenže mi připadá, že ho nějak divně objíždíme. A když tenhle 

druhý ostrov opustíme a jedeme dál, najednou mi dojde, co je divně. Zařvu na Věru: „Průser! 

Máme slunce z druhé strany než ráno.“ Mažu za lodníkem a ptám se, kdy bude Stromboli. 

Vyděšeně na mě kouká, než pochopí, že nejedu ze Stromboli, ale chci na Stromboli a pak 

vydechne: „To byl ten první ostrov.“ Do prde*e. Ti zákeřní Italové jedou opačně a nejdřív jeli na 

nejvzdálenější Stromboli a teď se pomalu vrací. Nějak podvědomě čekám, že zastaví loď a vrátí 

se s námi. Nezastaví. A nevrátí. Poradí nám, ať vystoupíme na ostrově Lipari a v půl jedenáctý 

jedeme zpět na Stromboli. Díky aspoň za radu. 

To je ostuda jak Brno! Možná i jak Praha. Dvě nádražačky a my přejedeme Stromboli!!! Jenže 

pro Italy je jízdní řád přepych a v načmáraných časech aby se prase vyznalo. O tom, že by někde 

byla napsaná trasa nebo v přístavu cedule, si můžeme jen nechat zdát. Zlaté České dráhy, a.s. 

Na Lipary necháváme batohy v úschovně a na lehko se hned zdá svět veselejší. Projdeme 

městečko s pevností. Celý ostrov kvete. Po půl roce zimy, tmy a hnusu si připadáme jako v ráji. 

Všechno je teplé, slunečné, nádherné. Upozorňujeme se vzájemně na každou kytku. Ze všeho 

nejvíc připomínáme Jů a Hele na výletě. Přestávám litovat své zimní bundy ponechané ve skříni. 

Nelitujeme ani zajížďky, ostrov nám vše vynahradil.  

Nejlepší výhled na ostrov i pevnost je ze hřbitova. Upoutávají nás náhrobky vypadající jako 

úschovní skříňky na nádraží. Jsme postižené zaměstnáním, ale fakt to tak vypadá, jenom místo 

cedulky s kódem je cedulka se jménem a stojánkem na kytku. A taky jsou hróóóózně vysoké. Do 

horních pater se musí pozůstalí s kytkou šplhat po žebříku. Ten je tady pojízdný a odhaduji tři 

metry vysoký. Dobrá pomsta pro nezvedené potomky, koupit si hrobku hezky nahoře. Pak se už 
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jen chechtáte tak mohutně, že vaše urna připomíná přesýpací hodiny, při pohledu na syna, který 

byl drzý nebo na dceru, která si vzala toho lumpa od vedle, jak se soukají po špruslích, aby vám 

zohyzdili hrobku uvadajícími karafiáty. A já bych ještě nechala žebřík držet Věře. Ta nezavře 

pusu ani na hřbitově. 

O půl dvanácté sedíme zase na lodi a já se několikrát ptám lodivoda, jestli jede na Stromboli. 

Díky tomu mě při příjezdu třikrát upozorňuje, že jsme tady. Česky mu odpovím: „Nojo, já vím, 

já už tady ráno byla. Jenže to jsem nevěděla.“ 

 

Takže konečně v cíli. Odmítáme nabízeče všeho druhu a i s batohama vyšlapeme na náměstíčko. 

Tady začínáme řešit jak nahoru. Věra hlídá batohy, já obcházím okolí jako mírový vyjednávač a 

sháním informace. Po návratu hlásím - Koupila jsem mapu za tři Euro, ještě k tomu v němčině. 

Pak už měli jen Italštinu. Jenže na ní přesně vidíme, kam se dá dojít bez průvodce a kam všude 

dál se už musí s placeným průvodcem. Další „dobrá“ zpráva je, že úschovna zavazadel otvírá při 

odjezdu a příjezdu lodi. Ještě není sezóna. Jelikož chceme spát na pláži, je nám taková úschovna 

na ... na to, na kulový. Všichni zbývající turisté se ládují v blízké pizerii a všichni vypadají, že je 

nahoru průvodce vynese. Jediní dva kluci jsou v pohorkách a opodál svačí cosi z pytlíku. Jdu na 

konzultaci. Prý řeší stejný problém, průvodce či bez. Hlavně byli varováni nechodit bez 

průvodce tam, kam se už bez něj nesmí. Vše je tvrdě hlídáno a tvrdě postihováno. 

Po posilnění dávkou paštik se rozhodujeme vyrazit na zátěžovku - nahoru bez průvodce, ale zato 

s batohama. 

Než projdeme vesnicí mám dost. V první zatáčce mám víc než dost. Ve druhé zatáčce zastavuji a 

vybírám z batohu vše nepotřebné - metrák paštik, tekutý líh, chleba, atd. To vše schovávám v 

igelitce do houští. Věra s tím nahlas nesouhlasí. Ať si trhne. 

Jde se mi o poznání líp. Naštěstí chodníček je jakš takš zpevněný, jde se dobře, žádné turisty 

nepotkáváme a doprovází nás pohled na krásnou černou pláž. Okolo jsou rozkvetlé keře a z 

dálky nám mává ostrůvek Strombolicchio s majákem. Romantika. Máme na to celé odpoledne, a 

tak s jedinou přestávkou a poležením na heliportu úmornou cestu zvládáme. Občas se ozývá 

temné dunění. Zpočátku jsme sebou vždy trhly v domnění, že se blíží bouřka. Pak nám došlo, že 

to je hlas sopky. Trháme sebou ještě víc. Objevuje se pár krizových stoupání. Asi dvě stě padesát 

tři. V jednom chci do moře hodit batoh, v dalším Věru, v posledním sebe. Uklidňuji se 

pomyšlením, že u nás doma všechny normální ženské gruntují byt, připravují chlebíčky, pečou, 

vaří, smaží, zkrátka šílí v předvelikonočním chaosu. To se budu raděj smažit při výstupu. 

Po několika hodinách docházíme na konec povolené cesty. Shazujeme zátěž. Sledujeme sopečný 

svah, z jehož vršku se čas od času vyvalí černý dým. Fotíme západ slunce a libujeme si. Věra 

dokonce dostává euforický nápad: „Uvaříme si kafe.“ Neuvaříme. Líh odpočívá dole ve křoví. 

To nám náladu nezkazí, Věra vytahuje vrcholovou prémii - čokoládu s lentilkama. Jsme tu samy, 

užíváme si rozhledu, pocitu svobody a volnosti. Ještě před soumrakem se vypravím přece jen kus 

po zakázané cestě. Docházím k observatoři, ale výhled není o nic moc větší, zato cesta je o 

hodně moc horší. Skončil chodníček, skončilo jakš takš, skončila cesta normálovka a začala 

cesta vodržkovka. Přeskakuje se tu po balvanech. Při naší únavě a zátěži by nás to mohlo stát 

koleno nebo kotník, případně zuby a při naší šikovnosti možná všechno jmenované. Vracím se k 

Věře na stanoviště. Sedíme a kocháme se. Sledujeme vycházející čoudy a posloucháme hřmění v 

hlubinách Země.  

A pak přichází tma a s ní teprve to pravý vořechový. Erupce žhavého magma. Věděla jsem, že je 

Stromboli aktivní, věděla jsem, že bude čoudit, věděla jsem, že bude bouchat, ale takovéhle 

divadlo jsem nečekala. Úchvatné! Do výše vyplivuje oranžovou lávu, která se vrací zpátky a 

s lomozem se valí po svahu kráteru. 

Pozorujeme asi do jedenácti v noci a ani nám nevadí obdivné výkřiky v ruštině, znějící z nižšího 

stanoviště. Jenom mi volání: „Ogóóóň!“ asociuje válečný film o bitvě u Stalingradu. Byli jsme 

na něm povinně se školou a jediný text v celém filmu bylo volání „Ogóóóóň!“ a „Za róóódinu!“ 
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Když jsme se nabažily světelné šou, vydáváme se na pochod dolů. Musíme volit kompromis 

mezi tím - jít pomalu, protože chápeme, že sestup je horší a jsme unavené, ale současně 

potřebujeme sestoupat dostatečně rychle, než doslouží naše baterky od Vietnamců na jednu 

tužkovou baterii. Pardon, Věra má na dvě. Ale taky od Vietnamců. 

Nebudu unavovat, sestup se podařil, v zatáčce jsem našla igelitku a jsme ve městečku. Teď se 

potřebujeme dostat někde k pláži. Pokud možno poblíž přístavu, abychom ho ráno měly po ruce. 

Nemůžeme trefit ani jedno. Slyšíme moře, cítíme moře, přes zahrady vidíme moře, ale nikde 

k němu není cesta. Potácíme se v uličkách nočního městečka. A městečko bohužel žije. Jezdí 

tady auta, skůtry, motorky. V průvodci psali o uličkách tak uzounkých, že turista musí zatáhnout 

břicho, aby okolo něho auto mohlo projet. Ale už v průvodci nepsali, co má zatáhnout turistka, 

když má před sebou prsa objemu D a za sebou batoh objemu 70 litrů. Častokrát musí auto 

počkat, než najdeme výklenek ve zdi, vrátka, nebo jinou proláklinu, kam některou 

z vyčnívajících částí zapasujeme. 

Jsem tak vyřízená, že šlapu i na hranatý kanály a přitom jasně vím, že to přináší smůlu. Možná 

okolo ostrova vůbec moře není. 

Dobité podobně, jako kdybychom u toho Stalingradu bojovaly, docházíme konečně k vodě. 

Předpokládáme i blízkost přístavu a Věra nachází krásně zašité místo na betonových vlnolamech. 

Ani si nepamatuju, kdo mě vecpal do spacáku. Místo večerníčku máme z jedné strany hřmění 

hory, z druhé strany hřmění moře. Pomyslím si, že to naštěstí nejsou německé tanky a v tu ránu 

spím. Za róóódinu. 

 

Bílá Sobota - Pořád Stromboli 

 Budíme se s mobilem a s východem slunce. Svítání na Stromboli – cíl splněn. Ze spacáku 

sledujeme přírodní úkaz a ostrůvek. Dlouho se válet nemůžeme, loď odjíždí o půl sedmé a Věra 

si trvá na návštěvě ostrova Vulcano. Mají tam být sirné prameny ke koupání. Já osobně si 

myslím, že smrdíme dost i bez sirných pramenů, ale podvoluji se přesile. 

 Přicházíme do přístavu. Vzhledem k tomu, že za chvíli by měla jet loď, je tu podezřelé ticho. 

Pár minut před odjezdem nevydržím a začínám vyslýchat pět poblíž stojících Italů. I bez znalosti 

italštiny je mi jasný průběh jejich konverzace - loď má jet, loď nemá jet, loď už jela, loď vůbec 

nepojede, nikdy tady žádná loď nejela. A pak se někdo podívá na hodinky a všichni se bouchají 

do čela a smějí se a svět je pro ně prima. Jenom já stojím jako trubka, než mi dojde, že zákeřní 

Italové posunuli čas. Když mi to dojde, stojím jako trubka dál, protože si nemůžu uvědomit, na 

kterou stranu se posunul. Všichni mi ukazují hodinky a rafičky natáčí na čas včerejší a pak 

dnešní a mají radost, že to všechno odhalili. Mně je to prd platné. Výsledek je jediný - loď už je 

hodinu v čudu. 

 Prosím je, ať mi alespoň řeknou, kdy pojede další. Od pěti Italů dostávám šest různých časů 

odjezdu. Z tištěného jízdního řádu nechápu už vůbec nic, protože je za prvé svátek a za druhé 

třeba loď, kterou jsme včera přijeli, na něm není nikde napsaná. Jo, a kancelář se otvírá vždy jen 

před odjezdem. Když nevíme odjezd, je to fakt užitečné sdělení. 

 Uvelebujeme se na pláži. Čeká nás dlouhé čekání. Věra vaří těstoviny se sýrovou omáčkou, 

já se odcházím za balvany vykoupat do moře. Je to test odvahy, voda je ledová. Potom se s 

Věrou měníme. Dojídám a meju ešus. Věra si hraje na malou mořskou vílu, no spíš na velkou 

mořskou vílu, a do toho přijíždí loď. Házíme věci do báglu a valíme na molo. Kapitán mi 

vysvětluje, že tady bude hodinu čekat a pak že odplouvá. V jedenáct.  

Dobíjíme se kafem. Taky potkáváme kluky za včerejška. Ptají se, jak jsme dopadly. Vypravuji o 

nočním zážitku s erupcema. Prý jsme udělaly dobře. Oni si zaplatili průvodce, ten je sice dovedl 

až ke kráteru, ale tam vydal rozkaz: „Podívat! Vyfotit! A pryč!“ 

V jedenáct jsme na lodi. Hurá! Odjíždíme z našeho velikonočního ostrova. Je vyřešen spor o 

návštěvu smrdutého Vulcana. Není čas. Zastavujeme na ostrově Panarea, Salina, na našem 

známém Lipary. Když loď zakotví u ostrova Vulcano je sirný pach pekel cítit až do podpalubí. 

Pak už jen volné moře a přistání v Milazzu. 
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Kluci vystupují s námi a hromadně míříme na autobus. Tentokrát na nádraží pojedeme! 

Zastavuje u nás taxikář a ujišťuje nás, že nepojedeme. Jsou Velikonoce a autobusy nejezdí. On 

jezdí i o Velikonocích, ale za deset euro na osobu. Obě si myslíme, že je zloděj a vypadá, že si to 

myslí i němečtí kluci. Půjdou pěšky, jsou mladí. My půjde taky pěšky, jsme taky mladé. I když o 

trochu míň. Rozcházíme se. 

Batoh na záda a směr nádraží. Jen se modlím, aby to tentokrát bylo bez zacházky kratší. No bylo. 

Místo deseti kilometrů jsme nachodily asi jen šest. Ale nádraží nás čeká, vlak do Messiny jede za 

hodinku, tak houby zle. Kluci už stojí na peróně směr Palermo a volají na nás, jak jsme došly. 

Kupodivu si vzpomenu na německý výraz: „Zu fus.“ Smějeme se, já za nimi volám: „Happy 

Easter,“ a už ujíždí pryč. 

 Za chvíli jsme na řadě i my a vlak nás veze zpět do Messiny. Přestávám mít Messinu ráda. 

Předělává se tu nádraží, je tady prach, smrad, rachot a jako bonus protivná baba v informacích. 

Ale měly bychom tu být naposledy. Máme vlak dolů na Taorminu, potom chceme pokračovat do 

Catanie pod Etnou a dál na Palermo to hodláme střihnout železnicí středem Sicílie. 

 Podél sicilského pobřeží opouštíme Messinu. Na plážích je vidět neskutečný bordel a změť 

odpadků. Mé srdce profesionálního ekologa pláče. Ve vlaku z dlouhé chvíle zase řešíme plus na 

Věřiným telefonu. Zase bezvýsledně. Dvě tety zápasí s moderní technikou.  

 Trvám si na návštěvě městečka Taormina. Boženka povídala, že je to nejkrásnější historické 

město na Sicílii. Vystupujeme už za tmy. Nádraží je nádherná historická budova, čekárna má 

mozaikové obložení a vyřezávané lavice. Najdeme si noční vlak, který by se nám hodil na přejetí 

do Catanie a vyrážíme směle do noci. Naše smělost končí hned před nádražím současně s 

chodníkem. Nevidíme nikde město, ani chodník, ani směr. Odmítám další bezchodníkový 

pochod do neznáma. 

 Přichází k nám kluk a holka, kterým jsme radily v Messině. Tentokrát mají radu oni pro nás - 

jsou Velikonoce, autobus nejezdí, Taormina je sedm kilometrů daleko a taxikář nás tam zaveze 

za 15 Euro. Asi pětkrát se ujistím, že těch patnáct evropskejch babek je za všechny a není co 

řešit. Já tu Boženku uškrtím. A když vyjedeme do prudkého kopce, myslím, že ji uškrtím 

dvakrát. Stoupáme do šíleného krpálu, s děckama se smějeme a nikomu není líto peněz.  

Nahoře nás taxikář vyhodí před kostelem. Zrovna do něj zamíříme. Ne že bychom toužily po 

zpovědi, ale míří tam každý, kdo jde po ulici. A že jde po ulici lidí celé procesí. V kostele jsou 

jesličky. Velké jesličky znázorňují Betlém a narození Páně a malé znázorňují zmrtvýchvstání. Po 

prohlídce kostela se s Věrou a svýma obrovitýma báglama zapojujeme do davu svátečně 

vyšňořených lidí, korzujících po historických uličkách opravdu nádherného starobylého 

městečka. Občas děláme přestávky, jedna hlídá batohy a druhá korzuje jako normální člověk. 

Asi Boženku neuškrtím, opravdu to stálo za to. 

V noci se vypravíme kopcem dolů na stanici. Jde se skoro stejně hnusně jako ze Stromboli, tady 

navíc jezdí auta. Polomrtvé docházíme na stanici a tam nás doráží informace, že náš vyhlídnutý 

vlak zákeřně o Velikonocích nejede. Do prkýnka, kterýho idiota napadlo jet do Itálie na 

Velikonoce! Bohužel asi mě. 

Odcházíme k moři a spíme na pláži pod železničním náspem. Ostatně víme, že nás do rána žádný 

vlak nevzbudí.  

 

Pondělí Velikonoční  

Přenádherný východ slunce. Moře celou noc bouřilo, vlny se tady nějak zvláštně lomí do 

mohutného rachotu. Mě to uspávalo, Věra nadává. Po cestě trháme v parku pomeranče a jsme 

opět na nádraží. 

Jedem do Catanie. Na jedné straně náspu je krásně rozeklané pobřeží, na druhé jsou sady 

zrajících citrónů a pomerančů. A pak ji uvidím. Etna!!! Ne že by to byl tak mohutný zážitek, ale 

děsí mě, co vidím na vrcholu. Sníh! Kupy sněhu!! Vrchol vypadá jako Sněžka v únoru. Po 

letošní zimě mám bílých sr*ček plný zuby. Tam mě nikdo nedostane. Věra se tomu směje ještě 

při vystupování. Když si ovšem před nádražím sedám na lavičku, otvírám padesátou třetí paštiku 

a odmítám pokračovat, poznává, že je to vážný. Ona na Etně byla, tak jí je to vcelku fuk, ale 
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snaží se mě přesvědčit, že je škoda být pod kopcem a nevylézt na něj. Nevylezu. Stávkuju. Na 

škvárovou, zachumelenou homoli mě nikdo nedostane. Nejsem masochista, abych opustila 

pomeranče a citrony a lopotila se do sněhu. 

Takže se Etnou pokocháme hezky zespoda a vracíme se na nádraží. Tam se dozvídáme další z 

přehršle dobrých zpráv. Středem Sicílie žádný vlak nejede. Jsou Velikonoce. Zákeřní Italové, 

začíná s vámi být nuda. 

Tož vlakem zpátky do Messiny. Odříkaného chleba největší pecen. Máme dvě hodiny času. 

Smiřujeme se s Messinou a chceme vyrazit do města. Taky si chceme dát bágly do úschovny. Ta 

má do tří polední pauzu – siesta, seňora. Takže jako vždy s báglama vykračujeme polední 

Messinou. Na historickém náměstí u historického orloje průběžně odpočíváme a průběžně se 

zbavujeme italských nápadníků. V mezičase se Věře podaří vyřešit plus přepsáním telefonního 

čísla někoho jiného. Posíláme zprávu našim „Jsem na Sicilii a ziju“. Pro sebe k tomu dodávám 

„A divim se tomu.“ 

Odpolední přesun do Palerma vlakem podél pobřeží je zpestřen sledováním estakád zavěšených 

nad příkrými pobřežními údolími. Taky nás, zvyklé na zákeřnosti Italů, nezaskočí nápis Palermo 

C.LE. 

V Palermu se nám podařilo dát bágly do úschovny, najít a prohlédnout všechny významné 

památky a ani se u toho nepohádat. Když se večer blížíme k nádraží, jsem ráda, že máme 

koupené místenky. Tady by se mi nocovat nechtělo. Začínají vylézat podivné existence, ze 

kterých jde strach. 

V kupé s námi sedí dvě černošky a jen nás průvodčí zkontroluje, rozhodujeme, kdo jak bude 

sedět. Lépe řečeno, kdo jak bude ležet. Usínám přitulena z jedné strany na ocopánkovanou 

černošku, z druhé strany na Věřiny nohy. Díky tomu mě neprobudí ani šibování na trajekt, ani z 

trajektu na pevninu, ani cesta pevninou, ani prostě nic.  

 

Úterý povelikonoční 

Budím se ráno se sluncem někde před Římem. Obě černé dámy, které včera vypadaly velice 

decentně, dnes vypadají úplně stejně použitě jako my. Dámy se češou a pudrují. Zvědavě 

nakukuji do pudřenky, jakou barvu má tělový pudr pro černošku. My srovnáme puky na riflích a 

jsme připravené na utrpení v Římě. 

Zakřikla jsem to. Na tohle jsme připravené nebyly. K úschovně je kilometrová fronta. V podzemí 

nádraží, ve vydýchaném vzduchu se šnečím tempem posunujeme k odbavení. Uvažuji o zajištění 

protekce u italských ajzboňáckých kolegů. Jsem ochotna nabídnout svoji volnou jízdenku, 

režijku, povolení vstupu do kolejiště, povolení jezdit první třídou. Jenže obsluha vypadá dost 

vztekle. Vzdávám to. Za mnou stojícímu Italovi rozumím i bez slovníku. Po půlhodině čekání 

prohlásil: „Systémo stupido,“ a odešel i s kufrem. Já myslela, že jsou Italové temperamentní. 

Zklamali mě. To se stát u nás na hlaváku, tak lidi budou kamenovat přednostu. Zlaté České 

Dráhy, a.s. 

Vydržely jsme. Už bez báglů míříme do Vatikánu. Po cestě se zastavujeme u Fontány de Trevi. 

Je velkolepá. Množství turistů využívají žebráci, kteří chrastí mincemi v plastových kelímcích. 

Kouknu na naše zásoby vody v PET lahvích. To nám akorát vyjde, na konci budeme vypadat tak 

zrychtovaně, že je můžeme uříznout a chrastit. Pak hledáme ulici Coronare, ale už začínáme 

vypadat, že bychom spíš potřebovali koronární jednotku. Proto ve Vatikánu vyhlašujeme pauzu. 

Na Svatopetrském náměstí posvačíme ze ztenčujících se zásob paštik a jdeme do fronty delší než 

na kufry. Chceme si prohlédnout katedrálu, ale předtím musíme my i příruční zavazadla projít 

rentgenem. Já a můj baťůžek se prosoukáme, ale když se pásem posunuje Věřina taška, pás se 

zastaví. Kontrola na obrazovce přivolává posilu a společně studují obraz. Pak přichází další, 

obstoupí Věru a nechají ji tašku vytáhnout.  

Překládám: „Prej tam máš nůž.“  

Věru to nerozhází: „No to mám.“  

A vytahuje dýku, za jakou by se nemusel stydět Jack Rozparovač. Ochranka sděluje, že s tím 

dovnitř nesmí. Věra jim na oplátku česky vysvětluje, že je to nůž na jídlo. Znakovou řečí 
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předvádí krájení chleba, jenže to spíš vypadá, že s ním Věra běžně páchá harakiri. Výsledek je 

stejný - s ním dovnitř nelze. Uklidňuju Věru, ať si někde sedne, já si to prohlídnu a pak ji 

vystřídám. Sleduji odcházející kamarádku, abych pak věděla, kde ji hledat a se mnou ji udiveně 

sleduje pět párů očí dvoumetrových chlapů ochranky. Z italštiny pochopím jenom slova 

„signora“ a „bajonet.“ Nedostatek mé slovní zásoby způsobuje, že chlapům zůstávám dlužna 

vysvětlení. Věra totiž mnoho let působila jako předsedkyně České tábornické unie, něco jako 

placený tramp. A taková siňora se bez bajonetu neobejde. 

 Prohlížím si velkolepou stavbu a v duchu říkám: „No pěkně ti to tady Bože vystavěli. Jenže 

ty máš lepší příbytek. Jsi v každém z nás.“ I když v mém případě to je zničená chýše. 

Vracím se za Věrou: „Naval bajonet a jdi se podívat.“  

Věra trucuje: „Kašlu na ně!“  

Společně procházíme další památky - zříceniny starého Říma, kolosální Coloseum, vlčici kojící 

Romula a Rema, Pantheon. Všechno je jen dotyková záležitost. Vzpomínám na film Prázdniny 

v Římě. Bohužel já nejsem Audrey Hepburn a Věře do Gregory Pecka chybí to nejpodstatnější. 

Jeho krásný oči. 

Melu z posledního. Chovám se úplně stejně jako všichni turisti v Praze, kteří mě tak strašně 

štvou, když spěchám z práce. Motám se uprostřed chodníku, zastavuju se bez varování, čumím 

do mapy na tom nejmíň vhodným místě.  

 

Na zpáteční cestu už nám nezbývají síly. Metrem se necháme dovézt na nádraží s časovým 

předstihem na vyzvednutí batohů. Fronta není. Čas využíváme na likvidaci posledních paštik. 

Paštiky nechci do příští dovolené vidět. K večeru nastupujeme do nočního vlaku. Na našich 

místech sedí kluk a únava budiž mi omluvou, protože se ho místo: „Máš rezervaci?“ zeptám: 

„Seš rezervovanej?“ Naštěstí je to Ital, rozumí kulový, rezervaci nemá a spořádaně si sedá do 

chodbičky. Blahořečíme naší prozřetelnosti, která nás nabádala si vždy hned po příjezdu směrem 

tam koupit místenky směrem zpět. V kupé je poslední volné místo a to obsazuje na poslední 

chvíli kluk. Když slyší naši češtinu, zapojuje se do hovoru slovenštinou. Jmenuje se Alan, je z 

Chicaga a v Bratislavě učí angličtinu. Jestli umí jeho žáci anglicky tak dobře jako on slovensky, 

je to úspěšný učitel. Pusu nezastaví, všechno ho zajímá. Když ho omrzíme my, začne vyzvídat na 

snědé paní vedle mě – ta je ze souostroví  Seychelles, potom je na řadě kluk s holkou u okna  - 

holka je z Chile, kluk z Ekvadoru, oba studují v Bologni. Smějeme se, jaké jsme mezinárodní 

kupé a chudák nerezervovanej Ital z chodbičky natahuje krk, aby o něco nepřišel. Zůstává, i když 

mu průvodčí sděluje, že dál ve vlaku je volné místo. Sejšelka umí anglicky, francouzsky, 

kreolsky. Chilanka je mi sympatická, umí anglicky mizerně jako já. Jenže má výhodu – překládá 

jí kluk z Ekvádoru. Zábava končí v Bologni, kde všichni vystupují. Naposledy se vyfotíme 

Věřiným digitálem a měníme si maily. Zůstáváme s Věrou a Alanem. Rozděláváme sedačky a 

vyhlašujeme dobrou noc.  

Někdy v noci mě vzbudí divné světlo. Nevěřícně koukám z okna - projíždíme alpským 

průsmykem a sníh je do půl oken. Zalézám do spacáku i s hlavou a brečím, že chci zpátky. 

K pomerančům! K citrónům! K mafiánům! Ke kmotrům! 

Ve Vídni oblékám svých konstantních deset vrstev. Loučíme se s Alanem a nezbývá než 

pokračovat domů. Bez paštik, ovšem s polévkama džibraltarkama, které zase odolaly.  

Ale jaro bude. Už jsme ho viděly. 

 

 

PS I. Věro promiň, asi jsem byla chvílema dost hustá.  

 

PS. II Můj kamarád Ondra telefonoval s mojí kamarádkou Alenou a nadšeně jí sděloval, že jsem 

na Stromboli. Starostlivá Alenka se vyděsila: „Jaký tromboli? Prosím tě, kde to chytla?“ 
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Vzdálenosti: 

 

Česká Třebová – Vídeň          247 km 

Vídeň – Řím                        1 151 km 

Řím – Messina                       630 km 

Messina - Milazzo 2 x 36 

Messina – Catania                    95 km  (tam a zase zpět do tý blbý Messiny  190 km) 

Messina – Palermo       229 km 

Palermo - Řím                        864 km 

Řím – Vídeň                        1 150 km  (fakt to je podle jízdního řádu o kilák kratší) 

Vídeň – Česká Třebová    241  km  (taky kratší, směrem na sever se sráží koleje) 

CELKEM 4 774 km 
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Afrika září - říjen 2005 

DO AFRIKY ZA ZLATEM - PŘED                                       
 

9.9. - skvěly termín! Pasuju devítku na šťastné číslo. To budeme vyrážet do Afriky na 

Mistrovství světa v rýžování zlata 2005. Parta skoro čtyřiceti lidi. 

Pět aut těch „normálních“, kteří mají na 4 týdny zajištěnou trasu, kempy, ubytovaní, vstupy... 

A naše dvě auta, přezdívaná „auta sebevrahů“, kteří na 5 týdnů nemáme zajištěno nic. Jen ta 

auta. Pořád si myslíme, že jsme těžký operativci a být tehdy a tehdy někde a někde by nás 

svazovalo. 

Pevné body jsou: 

* Kapské Město - START 

* 20. až 25. září MS v rýžování v oblasti Pillgrim’s Rest, vedle Krugerova parku, Jihoafrická 

republika 

* někdy Victoriiny vodopády o stovky kilometrů na sever, hranice Zimbabwe a Zambie, na řece 

Zambezi 

* Kapské Město - CÍL 15. října 

Někam se mezi to musí nacpat Namibie a asi sto padesát osm míst, která bychom chtěli vidět. To 

budeme řešit ON THE ROAD. 

DrzteNamPalce. Za všechny sebevrahy Pelda 

 

P.S. I   

Zatím se hádáme, jestli jet pres Zimbabwe ANO/NE. V zemi je nejistá situace a prý tam ani 

neseženeme benzín. Jirka v tom nevidí problém, auta máme na naftu :-). Taky podle 

věrohodných informací má v Zimbabwe auto, které veze mrtvolu, u benzinky přednost. V té 

době už budeme polomrtví všichni. Prostorově nejvýraznější Standa navíc bude vypadat, ze už 

týden hnije. 

 

P.S. II  

Já, která mám problém už i s malou násobilkou a velká je pro mě na úrovni sci-fi, jsem byla za 

náš vůz jmenovaná ekonomem. To bude krach horší než kuponová privatizace. DrzteMnePalce 

 

DO AFRIKY ZA ZLATEM - PO 
 

Omlouvám se všem, kteří čekali na moje průběžné zprávy z cesty. Posílání se zadrhlo v tom, že 

internet byl většinou na poště. A pošta fungovala následujícím způsobem: 

Náš dotaz: „Kdy je otevřená pošta?“ 

Odpověď : „Když jsou lidi.“ 

Náš dotaz: „Kdy zavírá pošta?“ 

Odpověď: „Když nejsou lidi.“ 

Náš dotaz: „A zítra bude otevřená pošta?“ 

Odpověď: „Když budou lidi.“ 

Při soutěžích v rýžování jsme byli skoro čtyři dny na místě. Za celou dobu neměla pošta 

otevřeno. Asi nebyli lidi. A kvůli nám přece otvírat nebudou. 

 

Takže vám nabízím aspoň přepsaný deník. V původní surové podobě, není to nic pro jemné 

dámy a slabší povahy. Ale věřte, že vulgarismy jsou na cestě nepostradatelné. Někdy slouží jako 

ventil, někdy jako motor, někdy jako maskovaná pochvala pro kamaráda. Vše je tedy psané 

z pohledu autorky a jazykem autorky. Do čtení se pouštíte na vlastní riziko. Postupně budou 

údaje upřesňovány ostatními účastníky a možná se dopracujeme i k tomu, jak to opravdu bylo. 

Jirkovy faktické poznámky a opravy jsou  kurzívou. 
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-------------------------------------------- 

Obsazení 

Naše auto = Pavel, Jirka, Maruška, Karel, já 

Druhé auto neboli Voříšci = Standa, Vašek, Dědek, Tereza, Pepa 

--------------------------------------------- 

Poděkování 

Jedno velké díky patří posádkám obou aut za to, že byly, jaké byly a vzájemně jsme se nezabili. 

 

Speciální poděkování patří: 

Pavlovi - za řízení auta a ranní přípravu čajů a kafe, což nebylo jednoduché především proto, že 

si každý vymýšlel něco jiného. 

Jirkovi - za tlumočení a navigaci, což nebylo jednoduché především proto, že po revoluci v JAR 

všem městům vrátili původní nesrozumitelné názvy a navíc značení cest bylo velmi sporadické. 

Marušce - za vaření, což nebylo jednoduché především proto, že při nákupech měl hlavní slovo 

Jirka. 

Karlovi - za ochotu a trpělivost, která byla tak obrovská, že by mu v církevní společnosti 

zajistila svatořečení. 

--------------------------------------------- 

Kempy: ceny jsou za auto, názvy v uvozovkách jsou naše nepřesné orientační, souřadnice GPS 

jsou přesné jižní šířky a východní délky. 

---------------------------------------------- 

9. 9. 2005 Pátek 

Sraz 10.30 na letišti v Ruzyni - kupodivu se nás sešlo všech 34; Pavel má příruční bágl velikosti 

tří nepříručních, v jedné ruce knihu Přírodní afrodisiaka, v druhé prut na ryby, jo a taky kapsu u 

kapsáčů naditou jednodolarovkama.   

Odlet z Prahy 12.40 OK 650 - máme s Maruškou 14. řadu a jídlo vždycky dojde u Standy ve 13., 

pak že to je nešťastné číslo.  

Přílet Londýn 13.50 -  podobáme se vylodění čínské armády; potřebujeme vyřídit pokračování 

letu, pracovnice letecké společnosti South Africa všechno vyplňuje ručně, už víme, co tady 

budeme těch sedm hodin dělat. 

Odlet z Londýna 21.05 - za mnou sedící Dědek mi nedovolil na noc sklopit sedačku, už mě sere 

a ještě jsme nevyjeli. 

 

10. 9. 2005 Sobota 

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA, přílet do CAPE TOWN v 9.40 teoreticky - v letadle nám 

odmítli dát k snídani pivo, Standovi nabídl steward vodu, Standa mu anglicky řekl, že se koupat 

nechce, tak jsme jim sebrali deky, já i polštář; krásně vidět Stolová hora, Dědek řekl, že na ni 

nepojedeme, neb nemáme čas, těch pět týdnů bude dlouhejch; měníme prachy, jeden 

jižnoafrickej rand nás stojí 3,7 korun českých, ale ty nechtějí, chtějí eura, dolary, jména, podpisy, 

zaměstnání, kam jedeme, proč jedeme, co tam budeme dělat, kde budeme spát, silně to 

připomíná výslech; Pavel nadívá druhou kapsu randama, ve směnárně došly bankovky; od 

internetem sehnaného půjčovníka aut Mika dostáváme Toyotu Land Cruiser s tmavě zelenou 

metalízou, na tachometru je 9691 km; loučíme se s ostatníma, zůstáváme jen s osádkou druhého 

auta sebevrahů; jezdí se vlevo, jedeme první, na křižovatce je okamžitě ztrácíme, když se to 

opakuje popátý, jsou překřtěni na Voříšky, ale my jako vedoucí vozidlo jsme taky pěkně v 

troubě, navigátor řve na řidiče: „Já ti řeknu, kam máš jet.“ řidič řve na navigátora: „A řekneš 

mně to před křižovatkou nebo až za?“ my vzadu mlčíme a bojíme se; nakonec se vymotáme z 

Cape Townu za chlapem, kterému nejdřív Jirka pomohl složit květináče; teče nám nafta, 

zamykat auto můžeme jen zevnitř. 
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Večer: táborák, oheň na betonu, písničky z automagneťáku, divný dřevo, který se ve výsledku 

ukázalo býti kabelem; mankote on tu slivovici fakt nikdo z nás nenaředil, každá má okolo 65 % a 

každá je v lahvi od nápoje 7UP.  

Kemp v  KOMMETIJE, 34:07:58,9 j. š., 18:20:15,2 v. d., 140 R 

1. noc v Africe 

 

11. 9. 2005 Neděle 

Ráno nám ještě do kempu přivezl Mike jiné auto - bílý Land Rover Defender; než proběhne 

výměna, jedeme s Maruškou na nákup voříškovým autem s Dědkem a Vaškem, Dědek povolil 

kouření v autě, teda já jet s ním, tak jeden z nás živej Afriku neopustí; z veřejného WC jsem 

klukům přinesla prezervativy s návodem na použití formou komiksu; na CAPE HOPE - Mys 

Dobré naděje, společná fotka, zde měli námořníci vracející se z Asie naději, že už dojedou, to 

my máme taky, ale menší; CAPE POINT - geografické rozhraní mezi Atlantikem a Indickým 

oceánem; díky Jirkově šarmu a angličtině koupeny permanentky Wild Card do národních parků 

v JAR výhodně za 335 randů pro dva, místo původních 1395 za pár a 795 za jednoho, odmítám 

do páru Vaška od Voříšků a vyfasuju našeho Pavla, to jsem si pomohla, Jirka má Marušku a 

Karel je sirotek za 195 raňďáků; focen pták jeřáb rajský, Voříšci: „Co fotíte?“ „Jeřába na 

rajský“; tučňáci brýloví v Simon's Town, velryby ve Falešné zátoce, fotím první západ slunce; 

pitím naší neředěné slivovice by se dala složit maturita na polykače ohně, řidič Pavel by to 

dotáhl i ke státnicím.  

 

Navečer: další výměna auta tentokrát přímo u Mika - bílá Toyota Land Cruiser, měníme auta 

častěji než spodní prádlo. 

START: 266 017 km na tachometru a vyjíždíme se třetím autem 

 

Večer: Paradise Camp; na stromě hnízda se snovačema škraboškovýma, káleli nám na stan, i na 

nás, my na ně taky; někdo řešil, že tady nemusí při focení ptáků nastavovat efekt proti červeným 

očím - tučňáci byli brýloví, snovači jsou škraboškoví; chytání unikající nafty do rýžovacích 

pánví. 

Kemp v Hermanusu "U dementa", 34:24:30,9 j. š., 19:09:17,9 v. d., 80 R 

2. noc v Africe 

266 166 km (dnes s druhým autem 99 km, se třetím autem 149 km) 

 

12. 9. 2005 Pondělí 

HERMANUS, vyvolávač velryb vyvolal prd; nejdou nám zamknout zadní dveře, jedeme po 

prašňačce, litujeme Voříšky za námi, ale ne zas tak moc; CAPE AGULHAS - Střelkový mys, 

nejjižnější bod Afriky, dál už je jen Antarktida; nejjižnější hospoda v Africe a v ní nejhustější 

Dědek na světě sekýruje, že zdržujeme, Střelkový se jmenuje proto, že se tady střelky kompasů 

zblázní, u nás to holt potkalo Dědka; focení holého zadku na Pepův foťák, který v hospodě 

zapomněl; s Pavlem fotíme západ slunce; padá nám výfuk, ale neřešíme to; rychle padá tma, taky 

to neřešíme a jedeme dál; chci vidět Jižní kříž, Brácha by měl radost - konečně s tím otravuju 

někoho jiného, hledáme ho po tmě ve stokilometrové rychlosti a za jízdy se zhasnutými světly, 

Voříšci za námi nechápou; včera jsem vybrala 2500 negrošušňů a už jsme je utratili, to byl 

dneska den. 

 

Večer: záchody s kobercema, kvetoucí meruňky, vaření a chlastání pod střechou; Dědek při 

focení na samospoušť hodil držku, spravedlnost existuje.
 

Kemp v MONTAGUE, 33:47:15,6 j. š., 20:06:47,8 v. d., 150 R 

3. noc v Africe 

266 441 km (dnes 275 km) 
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13. 9. 2005 Úterý 

Sedla jsem si do avokáda, Pavel myslel, že jsem se posrala z těch finančních výdajů; vyhlídková 

Route 62, vyhlížíme vinařství, všichni ochutnáváme víno a brandy, jen střízlivej Dědek prudí, že 

nestíháme jet podle jím vypracovaného harmonogramu, (Pavel dopíjel za všechny a obsluhující 

mladá paní/stará slečna se divila, že tento největší násoska jest naším řidičem); nacházím lebku 

luskouna stepního, Pavel z ní dělá talisman pro štěstí a věší ho na zrcátko; napranej řidič a 

navigátor hrají za jízdy šachy, talisman se s námi určitě nebude nudit; pštrosí farma, vyžaduju 

svezení, na tak velkým ptákovi jsem ještě nejela, ale pštros má nosnost jen 70 kg a muselo by se 

na mě čekat, tak nic; cesta do Pekla, všude okolo kvetoucí protei, nádhera, u nás se jeden květ 

prodává za 150 Kč, tady se v příkopech válí tisíce; všichni fotíme západ slunce, dobře jsem je 

zblbla; objevujeme zásadní výhodu společné jízdy dvou aut, vůbec se u nás v autě nehádáme, 

kolektivně nadáváme na Voříšky. 

 

Večer: naše osádka spala pod širákem na jedné celtě, divé zvěře se nebojíme, stačí, když Vašek 

dostatečně brzo usne, takovej řev Afrika ještě nezažila; teplo přesně jako v předpeklí; zadarmo a 

se sprchama a stejně jsme spali na hrocha, kurva dyť jsme sebevrazi a furt bysme se koupali; 

čistě jenom mezi námi, když vyšel rozkaz spát na hrocha, těšila jsem se, že je to nějaká exotická 

poloha a ne že budeme chrápat jako nemytý čuňata. 

Volný kemp u Pekla, 33:21:12,4 j. š., 21:44:35,5 v. d. 

4. noc v Africe 

266 771  km (dnes 330 km) 

 

14. 9. 2005 Středa 

K snídani vyfukujeme jedno pštrosí vejce pro celé auto; s Pavlem adoptujeme Karla, aby nebyl 

lichej; DIE HEL - PEKLO a v něm původní Búrové bez elektriky a se satelitem; PRINCE 

ALBERT - Voříšci kvůli závadám mění auto, dostávají opravené naše první auto se zelenou 

metalízou, vysvětlení pro pomalé: my teď máme jako třetí auto první auto Voříšků a Voříšci 

dostali dnes jako třetí auto naše první auto, je to tak? (Není. Voříšci měli původně dostat tu bílou 

Toyotu, ale protože byla v opravě, dostali Defendera, toho vyměnili tady u toho prince za 

zelenou Toyotu, což je jejich  druhé auto, my tedy máme furt naše třetí auto a Voříšci mají jako 

druhé to, které bylo naše první.Uf. Už jsem to popisoval do reklamace platby kartou, ale 

nemyslím, že to jde jednoduše pochopit); teče nám olej z diferenciálu; k večeři steak z pštrosa, 

Voříšci nám řekli, že moc žereme; na dobu svého pobytu uzavíráme se zvířaty Afriky 

gentlemanskou dohodu - my nebudeme nad únosnou míru obtěžovat je a ona zase nás, nakonec 

na návštěvě jsme tu my; s Voříškama neuzavíráme nic. 

 

Večer: v lese někde před KNYSNA; krajina připomíná Brdy; Voříšci nám zakázali hrát a 

zakázali zpívat a bylo jim to málo; vypili jsme dva kanystry afrického vína, kolaboroval s námi 

Standa; já jsem se jemně navála a nikdo se mnou nechce jet na Machu Picchu než ho Unesco 

zavře. 

Na divoko "Brdy", 33:54:48,6 j. š., 23:14:23,7 v. d. 

5. noc v Africe 

267 056  km (dnes 285 km) 

 

15. 9. 2005 Čtvrtek 

V 5.45 jsem poprvé viděla Jižní kříž, možná i dva, Jirko díky; ráno nasazena antimalarika, je 

mně po nich zle a mám všechny vedlejší příznaky, rozdvojené vidění, žaludeční nevolnost, 

změny nálady, bolí mě hlava, malárie nemůže být horší :-); pěšky okolo zátoky Nature's Valley; 

Jirka hledá foťák; dvakrát potkáme hada, malýho ale zato jedovatýho; Jirka na nejvyšší bungee 

216 metrů adrenalínu na Bloukrans Bridge u Plettenbergu (Potkal jsem tam Češku Jitku, která se 

divila, kolik je v Africe Čechů – prý letěla s velikou bandou v sobotu z Londýna, ale nepoznala 
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mě), TSITSIKAMMA - nádherné pobřeží a delfíni, u cesty pavián babuin - opice, já se ještě 

nezbavila té ranní. 

 

Večer: v rezervaci SAM  KNOTT NATURE RESERVE u Jirkovýho kamaráda Brendana; 

Brendan vysvětluje, že nejnebezpečnější zvíře je hroch, jeho kůže a těžký tělo je uzpůsobeno 

pobytu ve vodě, je na ní životně odkázán a tak se k vodě musí dostat třeba přes mrtvoly, aby to 

nebyly naše mrtvoly, nesmíme se nikdy namotat mezi hrocha a vodu; kluci staví náš dámský stan 

mezi jejich celtu a řeku; Pavel do řeky nahazuje vlasec, nevíme, jestli má návnadu na krokodýla 

nebo na hrocha, ale tvrdí, že k snídani bude ryba. 

Volný kemp u Brendana, 33:05:21,6 j. š., 26:46:42,6 v. d. 

6. noc v Africe 

267 532  km (dnes 467 km) 

 

16. 9. 2005 Pátek 

Standa leze z vedlejšího stanu, u kterého ještě rezonují tyčky od Vaškova chrápání, a řve: „Kdo 

neví, co je spát na hrocha, ať si lehne s Vendou.“; k snídani je jako vždy česká pytlíková polívka, 

Pavel nic nechytil a navíc mu to nic urvalo třpytku a háček, až uvidíme hrocha s piercingem - 

poznáme viníka; s Brendanem po rezervaci, nosorožci, buvolovci, fotím želvu pardálí a na 

foťáku mám funkci sport, jsem ji asi přecenila, antilopy kudu, k napajedlu v rezervaci, šukající 

želvy, kormoráni a kolpíci, varan nilský a Dědek, který tvrdí, že udrží v ruce objektiv pětistovku; 

dle slibu lovím prvního brouka pro kamaráda, na jeho zabití je nám líto slivovice, dávám ho do 

ledničky střízlivýho; opevnění z búrských válek; jedeme tak, že je Jirka na střeše, řidič natáčí na 

kameru, já mu lehce přidržuju volant, Karel naviguje a Maruška se modlí, pak že nejsme 

sebevrazi; západ slunce nad řekou a nad hrochama. 

 

Večer: opět v rezervaci u Brendana, pekly se dvoukilový steaky a slušný lidi šli pak spát; kluci 

prý vedli chlapské řeči, prasáci. 

Volný kemp u Brendana, 33:05:21,6 j. š., 26:46:42,6 v. d. 

7. noc v Africe  

267 586  km (dnes 63 km) 

 

17. 9. 2005 Sobota 

Celodenní přejezd přes Homeland - černoši a černoši, za apartheidu to byla oblast, která sloužila 

jako rezervace pro černé obyvatele; první nákup v městečku PINE, kupujeme kostkovej cukr, ten 

se prý hodí, když se u auta nakupí agresivní žebrající děti, uvažujeme koupit i krystal, kdyby jich 

bylo fakt moc; okolo slumy jako u nás chatové oblasti; přes město UMTATA, tam mělo být 

podle Lonely Planet super občerstvení na benzince Shell, ale prd; pokračujeme na 

Undernesmysl; Jirka hledá mobil; Voříškovic Tereza vyžaduje koupelnu a pračku, anonym v 

našem autě řekl o Tereze, že je kráva, ale nemám to zapisovat. 

 

Večer: kemp se jmenuje u Odpočívajícho draka - Dragon's Rest poblíž města UNDERBERG; 

Jirka než najde kartáček na zuby, tak zatím ztratí pastu. 

Kemp "U pochcanýho",  29:50:18,7 j. š., 29:27:01,8 v. d., 300 randů!!!  zloděj pochcanej 

8. noc v Africe 

268 264  km (dnes 678 km) 

 

18. 9. 2005 Neděle 

Mám narozeniny!!!; ráno zakreslujeme do map, kluci pošlou na spícího Vaška a Dědka 

hnusnýho psa (my jim ho na salám navnadili až do stanu, navíc ten pes blbá nežral místní 

párečky, jen Křemešník, ale upřímně se mu ani nedivím; hořčice v prášku byla ještě hnusnější, 

není nad plnotučnou); Underberg - město koní, závodiště a jízdárny, asi se tu jezdí Velká 

Undernesmyslová; kolmá cesta do nebe na SANI PASS 2895 m vysoko a za ním království 



Marta Pelikánová - Posbírané na cestě 

 24 

LESOTHO - náhorní plošina; nezastavili jsme na hranicích, Voříšci to za nás ukecali; kluci se 

hádají, jak musí být zapnut náhon na čtyři kola a redukce a jiné blbosti, které nechápu, ani 

nechápu, jak jsme vyjeli a přežili; focení Lesoťáků za cigáro, Sani Pass - Sanové = Křováci, 

nejchudší komunita v Africe; kluci jim chtějí říct, že mám narozeniny, aby mně dali pusu; 

vyhořela nám elektrika přesně tam, kde mají kluci pod palubkou schovaný peníze, boží mlýny 

ještě melou; Jirka tvrdošíjně odolává vodě a snaží se nás přesvědčit, že špína je nejlepší outdoor, 

chce bejt sebevrah nambr van, prej ani neví, jestli má ručník, ale určitě mu ho Štěpánka vnutila. 

 

Večer: oprava elektriky v autě, oslava mých narozenin jihoafrickou brandy; už tejden snídáme a 

večeříme avokádo s česnekem. 

Kemp Estcourt "U přehrady", 29:02:39,3 j. š., 29:50:37,1 v. d., 114 R 

9. noc v Africe 

268 516  km (dnes 252 km) 

 

19. 9. 2005 Pondělí 

Snídaně - avokádo stokrát stejně a česká polívka s česnekem; Pavel se ráno koupe v přehradě a 

od té doby voda smrdí, Pavel taky, dělám mu přednášku o bilharzii, kterak se mu z té vody právě 

do těla zavrtává vetřelec, Pavel to uzavře zvýšenou dávkou slivovice Turbo Jet a prohlášením: 

„Já mám místa dost.“; v ESTCOURTU město černých, všichni mají čistší trička než my, nákupy 

a pozorování, sehnání elektrosoučástek; dostali jsme vyrovnání od Voříšků 2824 R  :-), musela 

jsem dát Marušce ze společného 100 R :-(, protože nechlastá jako my; Pepa nám prozradil, že si 

koupil lampu na autobaterii jako naše, ostatní Voříšci ji nechtěli, tak bude večer prodávat světlo; 

Jirka hledá dalekohled; znak této oblasti je nosorožec na roštu; rozešli jsme se s Voříškama a 

byli jsme v kempu dřív než oni, fuj!; kluci na velký vodopád, Pavel zahučel do vody, to je hned, 

já s Maruškou na menší vodopád, ale zato zebry, antilopy; kluci ztratili ze šachů pijóna, musím 

ho namalovat; stále zamykáme zadní dveře nacouváním ke zdi, ke stromu apod., Jirkovi vytváří 

špína na nohou zvláštní impresionistické obrazce. 

 

Večer: nad městem LOSKOP, Ukhahlamba Drakensberg Park - Monk`s Cowl, 1480 nad mořem; 

ibis hnědý tam řval Haga dah; tipujeme, kolik Pepa účtuje za luxy; nějaké zvíře chodilo v noci 

po Karlovi a vylízalo nám pánev od večeře, asi kočkodan, visí na stromech jak zralý hrušky. 

(Další oprava elektriky, tentokrát definitivní, po ní jsem se musel vykoupat )  

Kemp v Dračích horách, 29:02:51,7 j. š., 29:24:20,4 v. d., asi 197 R, nemůžu to po sobě přečíst,  

ale i se vstupem do rezervace a s mapou 

10. noc v Africe a první bez Voříšků 

268 589  km (dnes 73 km) 

 

20. 9. 2005 Úterý 

DRAČÍ HORY, Cathedral Peak, výjezd na kopec - za 35 randů příšerné relíky a nádherné hory, 

(hobití baráčky pro bohatý tůristy); někde na silnici proti nám jedou Voříšci a řídí Pepa, asi byla 

revoluce a Vaška defenestrovali od volantu; nákup v LADYSMITH - bílá mešita - mám to 

napsaný, ale nepamatuju si ji; beru zpět nosorožce na roštu - znakem této oblasti je nosorožec a 

za ním válečný štít bojovníka, roštovanýho nosorožce v tom viděl náš hlad; další zastávka až v 

ERMELO; noční dojezd do PILGRIM'S REST, šťastné setkání ve zlatokopeckém kempu s 

Voříškama, které jsme identifikovali už u brány podle Vaškova chrápání a taky před námi běžel 

černej Puňťa s obuškem. 

 

Večer: z posledních sil večeře, vypakovat a spát.  

Kemp v Pilgrim's Rest, 24:54:12,9 j. š., 30:44:48,7 v. d., neplatili jsme 

11. noc v Africe 

269 263  km (dnes 674) 
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21. 9. 2005 Středa 

Dnes vjedeme do malarické oblasti, měníme jídelníček - česnek s avokádem, česnek s českou 

polívkou, zvýšená dávka slivovice; ostatní účastníci nad naší snídaní pochopili, proč jsme jediné 

auto, kde není nikdo poštípaný, nastydlý ani posraný; kluci se přihlašují na sobotu a neděli do 

soutěží; sami odjezd do KRUGROVA NÁRODNÍHO PARKU - nejstarší a největší v JAR; při 

pakování mně Jirka ukázal moji oblíbenou Margotku a zase ji schoval, hajzl!; (před vjezdem do 

parku dokoupení zásob avokáda a tvrdých makadamia ořechů), po vjezdu do parku vypsána 

odměna - jedna flaška za zpozorování zvířete z velké pětky, tj. nosorožec + levhart + lev + buvol 

+ slon; vidíme zebry stepní, slony africký, nosorožkyně s mládětem už z nás nervózní - Pavle 

máš tam jedničku?, impaly - říkáme jim krmné, lvice, prasata bradavičnatá - čtu o nich v 

průvodci, že mají sezónní partnerství, kluci závistivě pokyvují, a taky že běhají s ocásky nahoře 

jako s anténkama, to závistivě pokyvuju já; spousty pipíků, žirafa v západu slunce - Pavle díky.  

 

Večer: ležíme pod širákem na jedné celtě, v deset utichá drobná zvěř a začínají řvát šelmy; 

nějakej blb pustil večerníček: „Tak sem čet, že hyena má v čelistech tlak čtyři atmosféry.“ Blb 

číslo dvě: „A já slyšel, že vytáhla turistu ze stanu za tvář.“ Blb číslo tři: „To máme kliku, že 

nespíme ve stanu.“  

Kemp SKUKUZA v Kruger NP, 24:59:42,0 j. š., 31:35:39,5 v. d., 205 R 

12. noc v Africe 

269 459 km (dnes 196 km) 

 

22. 9. 2005 Čtvrtek 

Ráno brzo na zvířata, lev se lvicí; na pozorovatelně zvířat si kolektivně šleháme antimalarika, 

zbytek turistů se vzdaluje od naší skupiny feťáků; už jsme viděli vše z The Big Five jen ne 

levharta neboli leoparda neboli panthera, zvyšujeme za něj odměnu na tři flašky; hroch jde přes 

silnici k vodě, rybníky s hrochama a krokodýlama, obrovský baobab; insekti jsou k nám 

milosrdní, vzhledem ke stravování dle Jirkova hesla 'Česneku není dost ani v česneku' se nám 

vyhýbají nejen komáři, možná dělá své i neustálá švestková aura vznášející se kolem nás; 

nebrzdíme; dnes mně po těch antimalarikách nic nebylo, asi to fakt minule zapříčinily ty dva 

litry vína.  

 

Večer: oprava brzd, opravář opravuje, Jirka louská ořechy sikovkama, my čumíme; kluci do 

bazénu; ležíme zase všichni na celtě, dnes očíslovaní blbové vypráví k večerníčku: „Tak sem čet, 

že krajta písmenková měří až pět metrů a sežere i antilopu.“ „No, prej si srovná nohy a spolkne ji 

celou.“ „To může spolknout i člověka.“ „Když by připažil, tak jako prd.“ „A co teprv, když je 

člověk v silonovým spacáku, to klouže do písmenkový i s písmenkama.“ „Nejlíp klouže do krku 

spacák mumie.“ a nás pět v silonovejch, mumiovejch spacácích se posunuje do středu celty, 

tulíme se k sobě a děláme, že jsme jeden obrovskej nepoživatelnej tvor. 

Kemp Skukuza v Kruger NP, 24:59:42,0 j. š., 31:35:39,5 v. d., 205 R 

13. noc v Africe 

269 635  km (dnes 176 km, z toho 120 km bez brzd, ale jen po parku, což je skoro rovina) 
 

23. 9. 2005 Pátek 

Pavel mě sprdnul, že jsem spletla čaj a udělala všem jeho zelenej, Jirka mě zjebal, že jsem 

zarovnala ledničku, Karel má výhrady k mému loupání česneku, černý pátek na mé osobní burze, 

už se těším na Voříšky, snad i na Dědka; zastavujeme u nějaké kostry, studujeme z čeho je, 

Pavel: „Tamhle na tý kosti jsou rolexky. Já bych radši jel,“ to je kůň, nebo aspoň pakůň; Pavel 

viděl leoparda - neuznáno, to má za to; jinak vidíme všechnu zvěřinu, fotím objektivem 

třístovkou a jsem z toho unešená; zase nebrzdíme (policajti v parku měřili rychlost, naštěstí 

v protisměru jinak by si taky něco vydělali na nás); opouštíme Kruger, bylo to tu nádherný; 

BLYDE RIVER CANYON - řeka Blyde a okolo horský masiv z břidlice a křemene do výšky až 

700 m, jedeme podle Dědkova plánu a on se válí na rýžovišti; Jirka se hádá s Pavlem kvůli 
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nějaký volovině, Karel vyhlašuje neutralitu, my už ty Voříšky potřebujeme jak sůl; snaha o 

opravu auta v Hoedspruit; sháníme alkoholovej obchod na pivo, přes víkend se neprodává, jo na 

peníze jsem jim dobrá; pro změnu nebrzdíme, návrat bez brzd do Pilgrim's Rest = adrenalínová 

záležitost pro Pavla, který řídil, i pro nás, o kterých si myslel, že to nevíme, poznali jsme to - 

víme, že jezdí vostře, ale tak vostře aby s kopce brzdil o vejfuk autobusu před sebou zase ne. 

 

Večer: konečně zase s Voříškama, jak rádi slyšíme Standovo: „Helou, vy jste Češi? Já jsem 

americký Čech.“  

Kemp v Pilgrim's Rest, 24:54:12,9 j. š., 30:44:48,7 v. d., neplatili jsme 

14. noc v Africe 

270 067  km (dnes 432 km, za ty tři dny jsme jen po Krugru najezdili skoro 500 km) 

 

24. 9. 2005 Sobota 

Dopoledne oprava brzd v kempu; odpolko někteří rýžovat na řeku; Jirka se vyfotil s 

kankánkama, jediná fotka na které se usmívá; dorazila i ostatní auta našich zlatokopů; na 

záchodech došly prezervativy, společný táborák; možná byly poslední dva body naopak. 

 

Večer: nejhorší místo na kempování - ve dne vedro, večer zima a v noci hejkaj zlatokopové. 

Kemp v Pilgrim's Rest, 24:54:12,9 j. š., 30:44:48,7 v. d., neplatili jsme 

15. noc v Africe 

270 075  km   (dnes 8 km, jenom test brzd po kempu a do hospody a zpět) 

 

25. 9. 2005 Neděle 

Pavel postrádá nůž, naposledy ho měl Jirka v restauraci, jedeme tam, s Maruškou zvyšujeme nad 

Jirkou dohled, už ztrácí i cizí věci; zlatokopecké soutěže, báječná atmosféra, výsledky - v soutěži 

národních pětičlenných družstev Máří, Veronika, Jirka, Standa, Láďa OSMÍ, Veronika čtvrtá 

profižena; nůž tam byl. 

 

Večer: oficiální společenský večer a táborák, nejvíc oslavují Slováci, skončili v národních 

týmech stříbrní, přejeme jim to, jsou bezva, Ríša nejvíce. 

Kemp v Pilgrim's Rest, 24:54:12,9 j. š., 30:44:48,7 v. d., neplatili jsme 

16. noc v Africe 

270 082  km (dnes 7 km, jenom do hospody pro kudlu) 

 

26. 9. 2005 Pondělí 

Loučení s ostatními, ti si před jízdou dopřávají lihové nápoje, to my i za jízdy a navíc turbo, taky 

jsme sebevrazi; Jirka mi při pakování zase ukazuje Margotku, hajzl
2
; SABIE - oprava brzd a 

zamykání (to opravené zamykání spočívalo v tom, že nám přivařili plech s dírou, aby se visacím 

zámkem dala zamknout petlice); poslání pohledů, zapomněla jsem adresu do práce - to je správná 

dovolená, možná zapomenu i adresu domů; nádherná cesta ze Sabie okolo kaňonu, Pavel udělal 

kotrmelec přes drát na loket, Maruška mu zakázala kořalku za jízdy, možná to bylo už před tím 

(anebo to bylo právě tím?) a to máme ujet skoro 800 km za střízliva; BOURKE'S LUCK 

POTHOLES -  Bourkeho díry se zlatem, a taky se zákazem vstupu, moji zlatokopové trpí, řeka 

Blyde tady vymlela ve skalách krásný kaňon a taky kotle, ve kterých se usazuje zlato, a vo to de; 

fotím opice v západu slunce, jsou docela agresivní, ustupuju, těžko by mně doma věřili, že jsem 

chytla AIDS od škrábnutí opice; máme horký kolo, snad než se ojedou destičky, taky z něj něco 

teče; přejeli jsme Kozoroha, v Rebone zeměpisnýho Tropic of Capricorn. 

 

Večer: dojeli jsme v noci, vzbudili majitele a Voříšky, vítr, písek a komáři.  

Kemp v MARTIN'S DRIFT "U citronomadarinkogrepů", 23:09:51,3 j. š., 28:12:51,1 v. d., 50 R 

17. noc v Africe 

270 661  km (dnes 579 km) 
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27. 9. 2005 Úterý 

Ráno nám majitel kempu dovolil natrhat pomeranče, citróny a grepy, netušil, že to říká Čechům, 

má sklizeno; přejíždíme řeku Limpopo, vstupujeme do BOTSWANY (zmatek na hranicích, 

musíme zaplatit silniční daň, ale v pulách, pro které musím hluboko do Botswany, přestože ještě 

nejsme dostatečně prolustrováni); kluci plivou na kolo, pořád to syčí; ve FRANCISTOWNU 

začínáme platit pulama, (hnusná fialová zmrzlina, kterou Tereza nejedla, protože nás asi 6 

olizovalo stejnou lžíci a nechtěla být sedmá), zase mi nefunguje VISA karta, fotíme myčku aut = 

kýbl s vodou + vysavač + nápis CAR WASH; rovina, hliněné chýše, krávy, kozy, černoši; Pavel 

se s Jirkou vsází, jestli budeme do devíti na hranicích, je to asi 600 kiláků; u města NATA 

pokuta za rychlou jízdu, odmítám ji proplatit ze společného, řídil Jirka, platí 35 pula, dá si ten 

lístek k certifikátu z bungee jumpingu, je to náš adrenalíňák; veterinární kontroly kvůli slintavce, 

kluci nepřiznali vejce, ani ta v ledničce; v noci hořící náklaďák; za den přejeta Botswana, 

pochopili jsme, proč jsou v této zemi SMS zadarmo, za celou dobu nebyl signál. 

 

Večer: spíme v písku před hranicema se Zambií, dojíždíme v noci, potkáváme pohraničníky se 

samopalama, kemp hlídají divní černoši, děláme zase flákotu (a asi poslední, protože všichni 

pyskujou- zase flákota? Já chci špagety a podobně, přitom tady mají báječné hovězí stejky asi za 

85 Kč/kg, jak teď slintám nad klávesnicí, tak mi dochází, že to možná bylo tak levný kvůli tý 

slintavce)  

Kemp u města OSHOMO "U SPZ", 17:54:00,1 j. š., 25:14:27,3 v. d., 150 pula 

18. noc v Africe 

271 417  km (dnes 756 km druhý nejdelší úsek) 

 

28. 9. 2005 Středa 

Ráno Jirka na šrotišti espézetky za hubičku; v KAZUNGULE jedou Voříšci k benzině, hodinu na 

ně čekáme a nadáváme, když přijedou, zjistíme, že máme prázdnou pneumatiku a začínáme 

měnit; trajektem přejíždíme Zambezi s krokodýlama; vstup do ZAMBIE (hroznej bordel, čtyři 

poplatky: trajekt, víza, pojištění a nějakej poplatek místnímu MNV), celnice, policie - uvnitř 

rukou psaná cedule od kdy do kdy je krmení vězňů, dezinfikují nám proti slintavce boty, ruce i 

pneumatiky, i tu píchlou, Standa vykřikuje na celníka s kbelíkem, že mýt se je proti jeho 

náboženství, kdyby to řekl Jirka, mělo by to logiku; platí se kváčama v miliónech, chci se vzdát 

funkce pokladníka, pojištění auta stálo 60 melounů; Viktorky - procházka na hraně srázu a řeky, 

přesně jak je to zakázáno, voda padá sto metrů pod nás do kaňonu, stihli jsme přejít části 

vodopádu - Východní, Duhový a Podkovu, před Hlavním a Ďábelským nás vyhodil ranger; u 

auta nejdou blikny. 

 

Večer: kluci oprava pneumatiky, je středa, jsou tři na jednu díru + Standa kibicuje; Jirka spal v 

síti, ale pod lampou, ale vyšrouboval žárovku. 

Kemp ve VICTORIA FALLS, 17:53:21,3 j. š., 25:51:18,4 v. d., 50 pula 

19. noc v Africe 

271 515  km (dnes 93 km) 

 

29. 9. 2005 Čtvrtek 

VIKTORIINY VODOPÁDY - v jazyce původních obyvatel MOSI OA TUNTA, tj. Voda, která 

hřmí - 1855 je pro civilizaci objevil Livingstone, 1884 je popsal Emil Holub, 2005 nad nimi 

ztrácíme dech my; kluci na raft v kaňonu pod vodopádama, Jirka jel na hydrospeedu a tím pádem 

se po delší době zase vykoupal (tady tomu říkaj riverboard a je to jen deska z polystyrenu), 

Karel vypadl z raftu, Pavel prý zachraňoval naše dítě, ale dítě zatím snížilo průtok Zambezi, 

protože vypilo hektolitry vody; já s Maruškou pozorujeme slony u kempu a zjišťujeme, co je 

pravdy na cedulích Pozor krokodýli! a Pozor hroši!, se Standou a Vaškem ve městě 

LIVINGSTONE vyřídit vízum, příšerná bída, černej na černýho vytáhl obrannej sprej; chceme 
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jít na letadlo a pořád čekáme na rafťáky, Standa vztekle podupuje: „Tady jsou všichni hawárjú a 

já jsem nervózní jak pes.“; vrtulníkem nad Viktorkama, duhová nádhera, vidíme to, co dřív 

mohli vidět jen andělé -  Zambezi v šířce 1700 m padá do pukliny v zemi; večer místní diskotéka 

v Livingstone, jsme jediní bílí, kromě Jirky - ten je rudej; černošky se vlní na parketu, přes 

veškerou dezinfekci u kluků propuká slintavka, jsme dost dlouho z domu (Nezapomeň, že po 

Pavlovi jela nějaká místní kráska, ale on byl tvrdej, teda na sebe, prý to bez jazyka nejde ). 

 

Večer: v kempu Jirka namazanej, tentokrát Panthenolem, protože se na tý vodě příšerně spálil, 

do toho mu od Štěpánky přišla SMS, že u nás začíná hnusný podzim a ať si naakumuluje 

sluníčko, už se stalo. 

Kemp ve Victoria Falls, 17:53:21,3 j. š., 25:51:18,4 v. d. 

20. noc v Africe 

271 568  km (dnes 53 km) 

 

30. 9. 2005  Pátek 

Ráno při výjezdu z kempu Standa salutuje černochovi, černoch Standovi taky a máme to 

zadarmo; u cesty sloni, kluci fotí jako diví, hlídací slon roztahuje uši, dělá se větším, lingvista 

Jirka překládá: „Říká nám, ať vypadnem. Ví, že máme dohodu.“ posloucháme, dohody se musí 

dodržovat, aspoň se zvířaty; pěšky do ZIMBABWE, celník chtěl 100 dolarů, tak prd a zase 

zpátky; dnes je hustej Pavel, už byl na řadě, a taky mu malá Vendy řekla do telefonu: „Tatínku 

vrať se, já tě pustím k počítači.“; přejíždíme zpátky do BOTSWANY, zase dezinfekce; kluci 

ztratili věž, tu ještě zvládnu, ale jestli ztratěj koně, tak ať si trhnou. 

 

Večer: u Zambezi, pod střechou na betonu, okolo ostnatej drát s elektrikou a v noci hlídal kemp 

chlap s flintou; Pavla bolela ruka, (věž nalezena snad ještě tenhle den, vařil jsem  zlatokopecké 

fazole; nejteplejší noc, protekl i spacák; jsme stále v malarické oblasti). 

Kemp v KASANE, 17:47:07,4 j. š., 25:11:00,4 v. d., 190 pula 

21. noc v Africe 

271 686  km (dnes 118 km) 

 

1. 10. 2005 Sobota 

Šílená písečná cesta; Pavel s Jirkou se zase hádají, jestli se vepředu u kol zapíná čtyřkolka - 

Jirkova varianta nebo jen zamyká diferenciál - Pavlova varianta (nezapomeň uvést, kdo měl 

nakonec pravdu…); shodnou se, že v písku se musí držet stopa, otáčky a rychlost, já s vypětím 

sil držím hubu a moč, mám obavy, že Jirkovi před sebou hodím okolo krku teplou šálu, beru si 

kinedryl; písek bílý a červený, oba hnusný, za zadním sedadlem máme prut na ryby; Národní 

park CHOBE, vstup 120 pula na osobu, sloni velký jak stodoly, žirafy vysoký jak televizní 

vysílače, stovky zeber, stáda podmračených buvolů kapských, tisíce antilop; zapadli jsme u 

krokodýla - nikdo nechtěl jít ke kolům zamknout náboje, výhoda terénního auta je, že zapadneš 

na mnohem nepřístupnějším místě; zkoušíme krokodýla hypnotizovat, nic, děláme v autě revizi 

osob, koho lze obětovat, nikoho, řidiči dojde trpělivost a lehne na klakson, krokodýl šupne do 

vody a kluci ven, tak rychle ještě nikdy zamknutý náboje u kol neměli; obsazený kemp IHAHA; 

Pavel chladící pivní obklady na loket; sloni u napajedla v západu slunce - všem díky. 

 

Večer: kemp v divočině uprostřed parku, muselo se spát ve stanu, poprvé rozděláváme stan na 

autě; Karel se těší na hyenu se čtyřma atmosférama v tlamě; v noci Standa zahnal medojeda 

kapského, blbec, ani jsme ho nevyfotili; záchody a umývárky za obrovskou betonovou hradbou. 

Kemp NP Chobe "U medojeda", 18:33:55,1 j. š., 24:03:47,1 v. d., 150 pula 

22. noc v Africe 

271 870  km (dnes 184 km) 
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2. 10. 2005 Neděle 

Ráno se přepočítáváme, žádné ztráty; musíme být do jedenácti hodin pryč z parku bránou 

MABABE, abychom nemuseli platit další vstupné; přestal písek a začala kamenná lochneska, 

horší než písek, příšerně to hází autem, Maruška přemýšlí, jestli si dřív vyhodí obratel nebo 

překousne jazyk, Pavel pouští kovbojské písničky do cvalu, nepřipadá mi to moc vtipný; málo 

zvířat, jeden spící slon, MAUN - horká díra, Jirka koupil výhodně domorodé pytlíkové polévky, 

levné a nepoživatelné, fotíme hřbitov, opravujeme v pneuservisu gumu (nadvakrát), pneuservis 

= dřevená deska + montpáka + pumpička; domorodkyně v hranatých čepicích - Hererové; 

hledáme cestu kudy tudy k Okavangu, každej Xi-Xao nám nakecá něco jinýho; při pohledu na 

kilometry vrstev odpadků propadám jako ekolog depresi a zahazuju tužkové baterie volně do 

písku, seru na třídění (to jsem čuměl i já a za ekologa se nepovažuju). 

 

Večer: někde u vesnice XARAXAU, odjeli Voříšci, ale nechali nám Vaška; spíme přímo u řeky, 

budujeme alkoholicko-česnekovou bariéru proti komárům; příšerná invaze much se zelenými 

křidélky, asi nemaj čich, pochopili jsme, co znamená být obletován; Pavel sebral s listím 

jedovatého pavouka hnědou vdovu, v průvodci je psáno, že kousnutí snad není smrtelné, přesto 

kluci zbaběle staví stan. 

Na divoko "U Okavanga", 19:50:48,1 j. š., 23:24:16,5 v. d. 

23. noc v Africe 

272 085  km (dnes 215 km) 

 

3. 10. 2005 Pondělí 

V deltě řeky OKAVANGO výlet na loďkách zvaných mokoro a dlabaných z jednoho kmene, 

Vašek s Karlem vyjeli na loďce, vrací se na ponorce a se zlomeným bidlem; domorodci jedí 

všichni z jednoho hrnce levou rukou, myslíme si o nich, že jsou čuňata, my jíme kilovej jogurt 

všichni jednou lžící a oni si o nás myslí to samé; Jirka pije vodu z Okavanga, navedli ho 

domorodci, prohlašujeme ho za kontaminovanýho a přerušujeme s ním tělesné kontakty; taky se 

mu po týdnu odlepila náplast na noze, kterou si zalepil na Viktorkách, když ďoubal, co ho píchá 

v chodidle (při bližším pátrání jsem objevil trn z trnovníku v botě /skrz botu dlouhej asi 1,5 cm, 

kvůli kterému jsem si na Viktorkách rozdloubal kudlou chodidlo a téměř amputoval nohu); na 

letiště v MAUN a za 2000 pula pro pět letadlem nad Okavangem - sytě zelená vnitrozemská 

delta obklopená pouští, stáda zvířat spásající sladkou trávu, nespočetné kanály mezi zelení, 

nádhera až se tají dech; po přistání jedeme dál, Jirka hledá mapu; něco je divnýho s tlumičema, 

asi nejsou; dnes jsem hustá já, kluci mají povoleno mně v tom případě jednu fláknout a divím se, 

že to neudělali; bez tlumičů vjíždíme do oblasti pouště KALAHARI, ale zatím po silnici, hrozná 

kejvací jízda, Voříškům se dělá špatně jen při pohledu na nás, nám někdy při pohledu na ně taky. 

 

Večer: spaní asi 100 km před GHANZI, přijeli tři černoši na koních, jeden držel brokovnici s 

upilovanou hlavní, ale zubili se na nás; mezi Jirkou a Pavlem proběhla vdova, takže se i již ležící 

Dědek zvedl a jal se stavět stan.  

Na divoko "U vdovy - U tří jezdců s pumpičkou", 20:46:24,0 j. š., 22:29:07,0 v. d. 

24. noc v Africe 

272 254  km (dnes 169 km) 

 

4. 10. 2005 Úterý 

Ráno vdova odlapena pod stanem - dost děsný, Jirka vařil polívku - ještě děsnější, jedeme bez 

tlumičů - úplně nejděsnější; na střeše se přelévají čtyři kanystry nafty, tím pádem se houpeme 

nejen dopředu-dozadu, ale taky doleva-doprava, co by si žaludek mohl přát víc, z auta je 

neovladatelný čtyřtunový monstrum; HUKUNTSI poslední nákup v civilizaci; pod stromem 

sbíráme suché plody akácie - chrastící rumba koule, Pavel je shazuje se stromu rýčem podle 

toho, jaký mají tón; ztratila se nám cesta, magneťák hraje 'Cesta má přede mnou v dáli mizí...' 

nikdo se tomu nesměje; hledáme kudy dál přes solnou pánev; Pavla sužuje bolavej loket, ale 
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mnohonásobně víc ho sužuje, že došla slivovice značky Turbo 7UP, a to musí chudák řídit naše 

potratové vozidlo, jako vzorná manželka, i když jen na Wild Cartu, ho lituju. 

 

Večer: solné doly; tři vdovy, spíme ve stanu všichni, Pavel se poprvé zbaběle přezul ze sandálů 

do vysokých bot, ale opravil stolek; dáváme rýžovací pánve pod auto, teče nám nafta, pokud 

načepujeme plnou nádrž; v noci křižovala Jižní kříž padající hvězda a já si neměla co přát. 

Na divoko u vesnice ZUTSHWA, 24:08:33,6 j. š., 21:18:11,2 v. d. 

25. noc v Africe 

272 818  km (dnes 564 km) 

 

5. 10. 2005  Středa 

Konec dohadování, který čaj a které kafe je čí - Pavel udělal na stolku rozpis umístění hrnků, je 

fakt geniální, ale před ním ani muk; k snídani máme místní sušenou polívku z ocasu - oxtail - 

hezky ta středa začíná; v tisících písečných cest hledáme tu pravou, ptáme se Křováků - Sanů - 

čekajících frontu na příděl jídla; Voříškům teče nafta; setkání s nádhernou žlutou kobrou 

kapskou, taky se lekla, „Ty vole klacek a stojí.“ „A je placatej. Buďto si ho přejel nebo to je 

kobra.“; bránou KAA GATE vstup do parku THE KGALAGADI TRANSFRONTIER PARK, 

Jirka říká černochovi, že mají špatně zapsanou polohu brány v GPS, černoch vysvětluje, že se 

někdy pohne zemská osa a pak to až o 3 km nesouhlasí, za sbírání dřeva v parku je 7 let vězení; 

upadl nám výfuk; za jízdy vidíme třímetrovýho černýho hada, řidič naříká: „Já ho neviděl, já 

spal.“; surikaty asi neuvidíme - musely by bejt hluchý; upadl nám šroub od kardanu (ostatní tři 

byly povolené), na to se ohnul podívat i Pepa: „Vám toho pod tím autem chybí dost. Já viděl na 

cestě upadlej tlumič, ale říkal jsem si, že tak krátkej není náš a vona vám ho upadla jen 

polovina.“; kluci kardan opravili, smekám před nimi kšiltovku, prej člověk nemusí být chytrej, 

ale musí si umět poradit, po týhle cestě by mohli dostat výuční list automechanika. 

 

Večer: polokemp - určené místo v divočině bez ničeho a bez nikoho, snad se jmenuje Gnus-Gnus 

možná hnus hnus u SWARTPAN; když večer lezeme s Maruškou do stanu, jedna druhé se 

omlouváme, vodu jsme neviděly už několik dní; Jirka si ve tmě čistí zuby: „Jéžiši, támhle na mě 

koukají oči.“ Pavel ze stanu: „To bude správce.“ 

Kemp GNUS GNUS, 24:13:52,7 j. š., 20:01:08,1 v. d. 

26. noc v Africe 

273 009  km (dnes 191 km) 

 

6. 10. 2005 Čtvrtek 

K snídani antimalarika, poštípaný nejsme, ale když už jsme za ně ty prachy dali; bez tlumičů a 

bez výfuku písčitou necestou v Kalahari, je to hrůza, pro představu je to jako jízda napříč 

bramborovejma brázdama, ale fest hlubokejma, Pavel tvrdí, že je všechno v psychice; upadl 

pracně přidělanej výfuk, kluci ho znovu přidrátovávají a já s Maruškou zpíváme Kde domov 

můj; cestou sbíráme divoké dýně vhodné k přežití v poušti; Jirka volá satelitním telefonem 

majiteli aut, neví, jak se řeknou tlumiče, vysvětluje, že jedeme jako camel, Mike říká, že máme 

speciální tlumiče, Jirka odpovídá, že jsou speciálně v piči, (jednu chvíli to vypadalo, že do kempu 

dojedeme až ráno, 200 km se průměrnou rychlostí kolem 20 km/h jede dost dlouho; já = Jirka 

čůrání za jízdy s vylezením z okýnka přelezením přes střechu na zadní dveře – Nestavíme, není 

čas; pak skončila šílená roleta a všechno je veselejší; čekáme na cosi, kde jsou i další auta, lezu 

z vokýnka na střechu koukat se po zvířatech); Voříšci hořeli, aspoň taky něco; jedeme po hranici 

Botswany a JAR; Pavel chce vidět ptáka hadilova, protože má péřové kalhotky, Máří už nechce 

vidět nic, hlavně ne zvířata (kemp stíháme, hurá; mají prodejnu s chlastem, hurá, hurá, hurá!). 

 

Večer: u kempu napajedlo s vyhlídkou, šakali čabrakoví zavile vyli, Jirka se dobrovolně 

vykoupal. 

Kemp NOSSOB, 25:25:19,0 j. š., 20:35:45,9 v. d., 190 R 
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27. noc v Africe 

273 257  km (dnes 248 km) 

 

7. 10. 2005 Pátek 

Jirka si vzal čisté tričko, už druhé na této dovolené, fifinka jedna, (ráno, když jsem šel na 

vyhlídku, mě zjebal jeden z ranních ptáků, který čekal na otevření brány kempu; dostal jsem 

pojeb za to, že jsem včera vylejzal z okýnka u nějakejch zvířat, který jsme stejně neviděli a to tam 

vystupovali i jiní, že já blbec nezůstal ve spacáku, nemám rád tyhle ranní ptáky); jízda z Nossob 

podél napajedel plněných pumpana na solární pohon; přímorožci, pakoně, antilopy skákavé, houf 

lvic a dva gepardi neboli číty, Jirkovi za ně uznány tři flašky, Pavel poučuje, že gepardí pár je 

spolu na celý život, jo u zvířat má tu věrnost zmáknutou, ještě že jsem s ním jen na divokou 

kartu, ale naučil nás rozeznat levharta a geparda - ten má černou čáru na ksichtě; v ledničce už 

jen máslo, kousek salámu a dva brouci pro kámoše; v TWEE RIVEREN vyjíždíme z parku a z 

Botswany do JAR; musíme se dostat do opravny v UPINGTONU vzdáleném 255 km než 

zavřou; rozkaz - Nezastavujeme - ani na zvířata - jé černoška s kozama venku - zastav!; stihli 

jsme, oprava výfuku a tlumičů na piču, zavřená banka, v parku děláme mezistav účetnictví, moje 

zápisky vypadají jako klínové písmo, moc se v nich nevyznám, ale úspěšně to tutlám; Pavel je 

dnes hustej na Karla i nad normu toho, že je to naše dítě, přestože adoptované; přechod do 

NAMIBIE (první, kterej fungoval i v noci), mezi hranicema 17 km území nikoho, řidič nad 

šachama v osmdesátikilometrové rychlosti přemýšlí, po které straně silnice se v Namibii asi tak 

jezdí; KARASBURG čepování nafty, u benzínky žebrající děti, zima jak v psírně; Jirka s Pavlem 

se vepředu vsází, kdo vydrží dýl nesáhnout na volant - budím se mohutným náklonem, až když 

mám těsně u okýnka příkop, nevím, který z těch dvou volů vyhrál. 

 

Večer: někde u GRABWASSER, africká Sibiř; poprvé Jirka neremcá, že mám těžkej batoh, 

všechno oblečení mám na sobě, převlíkat jedině pod samopalem; nejhorší noc, do rána jsem 

klepala kosu a opakovala si Pavlovo, že je všechno v psychice, bylo to hovno platný; taky jsem 

vzpomínala, jak mi kamarád řekl, že pro Afriku si spacák do mínus 26 může koupit jen debil. 

Na divoko "Sibiř - U psa", 27:40:24,08 j. š., 18:14:09,2 v. d. 

28. noc v Africe 

273 978  km (dnes 721 km)  

 

8. 10. 2005 Sobota 

Ráno fouká ledový vichr, vaříme ve stanu, oblečeni v bundách, v čepici a někteří = já i v 

rukavicích; Pavel se kamarádí se psem a chce ho s sebou, proběhlo hlasování - pes zůstává v 

psírně; asi o 150 km dál horké termální prameny AI-AIS, 65 ºC, 410 randů vstup a 210 metrů 

nad mořem, v noci jsme byli o tisíc metrů výš; do kaňonu se nesmí, před týdnem se tam ztratil 

Němec, tak tam jdeme, hodinová procházka kaňonem, Němce nemůžeme ani cítit; pak pijatika v 

bazénu; já jsem si při nuceném vhození do bazénu roztrhla ruku o trnovník a vyprala špinavý 

peníze ukryté v pásku u riflí, zavazuju ruku a suším na trnovníku napíchaná eura, dolary, randy, 

puly atd.; kluci hrají podvodní šachy, kolik tahů na jedno nadechnutí, diví se, že věž plave, jsou 

to cestovní šachy, ale asi jen na jednu cestu, mají černé a červené figurky natištěné na bílém 

vixlajvantu a zastrkávají se do takových kapsiček, které tvoří šachovnici; Maruška platí večeři 

kartou, negramotnej černoch jí z ní odečet místo 340 namibijskejch dolarů 3400, nasral nás; 

gramotnej ale ožralej Pavel nás sral taky a pořád chtěl černocha podříznout; Brendan posílá 

klukům barvité SMS ze svého rande, aby jim usnadnil selfmade. 

 

Večer: Jirka s Pavlem spali v bazénu s hlavou na posledním schodu. 

Kemp Ai-Ais, 27:55:11,6 j. š., 17:29:16,2 v. d., 150 R 

29. noc v Africe 

274 090  km (dnes 112 km) 
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9. 10. 2005 Neděle 

Jirka hledal čepici, pěšce ze šachů a peněženku, to je teprve poledne (neúspěšně, úspěšně, 

úspěšně); HOBAT - nacházíme Voříšky, opravují pneumatiku (vyměňují, byla na sračky), po 

opravě je zase opouštíme; FISH RIVER CANYON - prý podobný Grand Canyonu, fotíme se na 

hraně kaňonu a další scenérie fakt podobné Grand Canyonu; pitva přejeté kobry kapské (Pavel 

chtěl jedové zuby), po pár kilometrech Jirka hledá nůž: „Já vím přesně, kde je, nechal jsem ho u 

kobry na kapotě.“, vracíme se a nacházíme; neutěšená krajina, suchá, kamenitá, občas 

osamocená aloe rozsochatá; chytám brouka, který vypadá jako pecka; město AUS - okolo 

nádherní divocí koně, vlevo zakázaná diamantová oblast, vpravo poušť Namib, u silnice cedule 

SAND a WIND; dojezd do LÜDERITZU - kdysi nejbohatší město Afriky, to se tady po zemi 

válely diamanty jako u náš švestky na podzim. 

 

Večer: parádní kemp SHARK ISLAND u moře, ze tří stran Atlantik a ze čtyř hlídač s flintou.    

Kemp Lüderitz,  26:37:57,3 j. š., 15:09:07,5 v. d., 170 R 

30. noc v Africe 

274 588  km (dnes 498 km) 

 

10. 10. 2005 Pondělí 

Spala jsem v autě, abych si užila pohledu na hvězdy a oceán; ráno mě vzbudil černoch s flintou a 

nadával, nerozumím mu, poštvala jsem ho na Jirku, ten mu sice rozuměl, ale poslal ho do prdele, 

že není na vojně, aby ho budil magor s kvérem, prej jsme neuklidili špinavé nádobí; vylezení na 

Diamantovou horu se Skalním kostelem, zima a mlha; KOLMANSKOP - město duchů, domy 

zaváté pískem, pro mě podstatná informace, že zde našel diamanty ajznboňák, když vymetal 

písek z výhybek a zjistil, že vymetá diamanty, ale to je dávno pryč; Máří s Jirkou sbírají 

diamanty, já s Karlem brouky, Pavel nás bude chodit krmit do vězení, taky jedinej ví, kdo jaký 

chceme kafe a čaj; rekordní 22 kilometrů a 800 metrů přímý úsek silnice, kdy řidič nesáhl na 

volant, na devatenáctém kilometru jsme míjeli invalidu na vozíku, vypadal jak přelud; od rána 

hledám sešit, už jsem jak Jirka, ale pssst; přechod zpátky do JAR - na hranici, že se nesmí 

převážet jídlo, rostliny, zvířata, máme všechno; taky máme sbírku prezervativů, ve všech 

navštívených zemích má údajně 40 % obyvatelstva AIDS, všude na veřejných záchodech, na 

celnici, v obchoďácích jsou volně krabice s prezervativy, každé jsou jiné, nejvíc se nám líbí ty 

s nakresleným seriálem, kde postavičky předvádí použití, jsou baleny po deseti, Jirka jim říká 

víkendové balení, ale i tak do toho nepůjdem. 

 

Večer: krajina je placka, upřesňuji - suchá placka, dochází nám bomba, vaříme poslední českou 

polívku, nejvyšší čas jet domů. 

Na divoko "U pasáčka", 29:13:31,5 j. š., 17:25:14,2 v. d. 

31. noc v Africe 

275 243  km  (dnes 655 km) 

 

11. 10. 2005 Úterý 

Ráno jdu za první keř asi dva kilometry; PORT NOLLOTH - výměna peněz, podél pobřeží 

nahoru - plot a haldy písku po vytěžených diamantech; odbočujeme do vnitrozemí podél řeky 

Orange; Karel ulovil potemníka stenokaura a já ne; vstupní brána SENDENLINGSDRIF do 

parku RICHTERSVELD, přísně střežená oblast, i kaktusy tady mají oči, nesmí se sbírat 

diamanty, tak jedeme podle GPS na místo, kde budeme sbírat diamanty; štír tlustoocasý, 

chlupatý a umí stříkat jed na dálku, to jsme si přečetli, až když jsme ho předtím oblezli, vyfotili a 

natočili; kluci našli podle GPS místo s hrncema plnejma diamantů, hahaha; já jsem našla ostny z 

dikobraza a mám radost; taky jsem viděla tlustonožce, to není zvíře, ale sukulentní rostlina, 

místní endemit a vypadá jako tři metry vysoká, utržená sloní noha; smějeme se Lhoťákům, že 

cesty v tomhle parku prohlásili za děsný; musíme to stihnout na bránu do šesti hodin, vybrali 

jsme si cestu, po které jsme ještě nejeli a přestáváme se Lhoťákům smát, jedeme po balvanech, 
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šíleně to hází, máme secvaklý zuby a zadky, začínám věřit, že dnes budu mít fotku západu slunce 

přes mříže, s nasazením životů jsme dojeli na bránu Helskloof a tam nikdo nebyl, ani brána.    

 

Večer: jsme ukrytý za větrem mezi skálama, ale zase ne tak moc; došel chleba - děláme fazole, 

Maruška vaří zavřená v autě; Jirka mně dal Margotku, není zas tak velkej hajzl, ale nechal mě s 

ní samotnou v autě; spím v autě a snažím se přesvědčit, že špína hřeje. 

Na divoko "Na dně vádí", 28:32:06,6 j. š., 16:54:58,2 v. d.  

32. noc v Africe 

275 624  km  (dnes 381 km) 

 

12. 10. 2005 Středa 

Vydržela jsem a rozdělila se o Margotku; s Maruškou se myjeme voňavkou; jedeme od Bloedrif, 

přes Eksteefontain, Grasulakte, Ekteen, ale jinak vlastně vůbec nevíme, kde jsme; ve 

SPRINGBOKU kluci vytelefonovávají potápění se žraloky, půjdeme do toho tři - adrenalíňák 

Jirka, obdivovatel žraloků Pavel a starej blbec já; sežrali jsme kokosovej suk, prej už nádrž 

neprorazíme a nebude potřeba jako v Austrálii, kde je zachránil; v autě neuklízíme, do ledničky 

se štítím dávat i brouky; úrodná oblast Randenberg, Olifante, Clanwilliam Dam - přehrada s 

hodně vodou, Citrusdal, Porterville, Gouda, odbočujeme na Ceres a dojedem do Hermanusu. 

 

Večer: příprava na zítřejší potápění, padl na to zbytek brandy.  

Kemp v Hermanusu "U dementa", 34:24:30,9 j. š., 19:09:17,9 v. d., 80 R  

33. noc v Africe 

276 441  km (dnes 816 km REKORD!!!, ale co bychom pro žraloky neudělali) 

 

13. 10. 2005 Čtvrtek 

Vstáváme na žraloky; optimisticky sděluji, že je třináctýho, Pavel: „Tos ani neměla říkat!“; 

loučení s Máří a Karlem a se životem; Jirka vybalil naprosto čistý, nepoužitý, sněhobílý ručník; 

inkoustově modrá obloha, kluci uznají, že dnes je hezký den na umírání; rozbouřený oceán, 

macaté vlny, Pavel s Jirkou zelenají, dobře jim tak - já jsem trénovaná ze zadního sedadla po 

Kalahari bez tlumičů, netroufám si citovat Pavlovo, že je všechno v psychice, mohla bych být 

první návnadou; lákání žraloků na blok zmrzlých rozemletých ryb; jsou tady!!!, VELKÝ BÍLÝ, 

první má do tří metrů, druhý určitě čtyři, jdeme do klece, potápění se žraloky, koukáme na sebe a 

jsme v pokušení pohladit to nádherné zvíře kroužící okolo klece, super; Jirka se po návratu na 

loď poblil, naštěstí jsme si ráno nevzali antimalarika, když ho vidím viset přes palubu, říkám si, 

kdyby teď vyjel z vody žralok, tak se i posere; voda šíleně studená, černoch mě musí svlíknout z 

neoprénu; Pavel nadšen, že viděl nejinteligentnější a nejkrásnější bytosti naší planety, já nadšena, 

že nám průvodce ukázal dva piňďoury, tedy u žraločího samce, pozn. pro ženské - u jednoho a 

téhož žraločího samce; to byla zoologická podle mého gusta - v kleci jsme byli my; žralok má 

ukončený vývoj už několik miliónů let, my dosud ne, teda my tři určitě. 

 

Večer: setkání s Voříškama, Standa nás nezklamal a zařval: „Helou, vy jste Češi? Já jsem 

americký Čech.“; Jirka cca hodinu hledá papíry od auta - zjišťuje, že je dal z malého batohu do 

velkého, Maruška ho sprdne: „Co si dovoluješ dělat reorganizaci, aniž bys nám to řekl. Jak to 

pak máš najít!“ 

Kemp MUIZENBERG "Poslední", 34:05:46,2 j. š., 18:28:23,4 v. d., 80 R - ale nikdo si 

nepamatuje, jestli jsme platili 

34. noc v Africe 

276 683  km (dnes 223 km) 

 

14. 10. 2005 Pátek 

Kluky na celtě oďobávají husice nilské; Pavel poprvé vstává poslední, došla mu tekutá energie; 

CAPE TOWN, nádherné město, nádherné počasí; Stolová hora - lanovkou, ve které se otáčí 
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podlaha jedeme do výšky 1067 m n. m., výhled na město a na ostrov, kde byl vězněn Mandela, 

na kamenech rozpláclí damani kapští, spousty kytek - protei, mečíky, kosatce, orchideje, smilky 

a další neznáme, kluci dolů pěšky; Signal Hill v poledne se střílí z děla, zítra až vystřelí, musíme 

vystřelit na letiště; myslíme, že smrdí střelný prach a ony nám odešly přední brzdy, jedeme plech 

na plech; na pláži máčíme nohy v Atlantiku; nakupování na Waterfront a nervozita, snažíme se 

utratit jednodolarovky - kterej blb vydal rozkaz, že jich musíme mít na úplatky každej padesát; 

večer do přístavu na večeři, nad Stolovou horou svítí Jižní kříž, jsem dóst na měkko; děláme 

rekapitulaci, říkáme si pravdu a není to tak hrozný, všichni děkujeme všem, připomíná to 

předávání Oskarů, Jirka z hlavy odříkává, kde jsme všude byli a odhaluje mechanismus své 

paměti: „Já si pamatuju města, čísla, to jsou věci, co se neměněj, ale kapesníky, mobil, foťák, to 

si fakt pamatovat nemůžu.“  

 

Večer: chceme pakovat, ale nejde to; nostalgicky stojíme okolo ohně a nostalgicky pijeme. 

Kemp MUIZENBERG "Poslední", 34:05:46,2 j. š., 18:28:23,4 v. d., dnes jsme neplatili určitě 

35. a poslední noc v Africe - je mi líto i spát 

276 777  km (dnes 94 km) 

15. 10. 2005 Sobota 

Pakujeme :-(, nakupujeme :-((, vracíme auta :-(((, odlétáme :-((((((((((((( 

 

konečný stav tachometru 276 828  km (dnes 51 km) 

 

Odlet Cape Town 16.10 - v letadle si dáváme kořalku a víno a další a další a připíjíme na 

Aljašku za dva roky, kluci hrají šachy, ale oba za červený (zpočátku jsme hráli každej za jiný 

figurky, ale s přibejvajícím chlastem někdo z nás konvertoval, poznali jsme to asi po pátým 

tahu). 

Přílet Johannesburg 18.10 - při výstupu na celý terminál zpíváme Až jaro na Aljašku zavítá 

k nám. 

Odlet Johannesburg ve 21.05 - hurá, nesedím před Dědkem. 

Přílet Londýn 6.25 - je ráno a Jirkovi pípá mobil upomínku, že má zapsat souřadnice GPS, kde 

jsme spali, to bude těžký.  

Odlet Londýn 7.40 - dostáváme české noviny, píšou tam, že Unesco chce zavřít Machu Picchu, 

já to říkala.   

16. 10. 2005 Neděle 

Praha přílet 10.30 - dvě hodiny čekáme na batohy, Čas je dar Afriky; vyhlížející kamarádi utrácí 

na letišti majlant za parkovné, mě čeká kamarád přestrojený za bezdomovce a policajti už ho 

třikrát legitimovali; zavazadla nepřiletěla, popisujeme je: Černá Gemma úplně zafóliovaná, takže 

jsou všechny stejné, věrné kopie Tutanchamóna a ještě jsou vtipně všechny na jednu letenku; 

hlavně ať mně nepřivezou batoh s Dědkovejma slipama.  

 

17. 10. 2005 Pondělí 

Do práce, připravuje se reorganizace, všechny africké šelmy, žraloci, hadi, štíři a pavouci i 

Dědek mi připadají jako mírumilovná stvoření proti lidem okolo mě.  

Z letiště mi přivezli můj batoh se vzácným nákladem mušlí, kamenů, suchých plodů, ostnů z 

dikobraza, prezervativů, brouků, písku... a vzpomínek. 

 

18. 10. 2005 Úterý 

V odchodě se mi při pohledu na 7UP stáhne polykací ústrojí. 

V pase nám přibylo 25 razítek. 

 

19. 10. 2005 Středa 

Předáni brouci, kamarád šílí radostí, dva ještě čile běhají po krabičce, aspoň si je kamarád může 

vykrmit. Ten brouk jako pecka je Lepidochora discoidalis, a ten, kterého Pavel po ránu vyklepal 
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ze spacáku v kempu Nossob, je s obrovskejma kusadlama Haplotrachelus lissonotus ze skupiny 

Scaritinae a jeho kousnutí bolí. Příště si Pavle vybírej, s kým se vyspíš. A nějaký potemníci a 

jiná havěť. 

 

20. 10. 2005 Čtvrtek 

Na antimalarika jsem si ani nevzdechla. 

 

A dny další 

Mike napsal Jirkovi mail, že jsme vrátili auta v hrozném stavu, vyjmenoval závady, připojil 

fotky z nějakého šrotiště a odečetl si z účtů přes okopírované kreditky Jirky a Pepy celkem 

84 106 Kč. No a nezaplatil opravy našeho auta za 11 492 Kč. 

Pavlův loket byl dle rentgenu nalámanej. Teda nalomenej, nalámanej byl Pavel. On-line. 

Maruška ještě nemá z Namibije omylem naúčtované peníze za večeři. 

 

A další rok v lednu 

Banka řidičům vrátila peníze proplacené Mikovi. Uznali platbu omylem, ale myslím, že to šlo do 

ztráty a z toho bílýho lumpa v černý Africe je nikdo nedostane. Marušce už dorazily peníze před 

měsícem. 

Celý letošní rok musím na srazech zlatokopů vařit Dědkovi snídani. Prý za to, že ho pomlouvám. 

Už vím, jak bylo mistru Husovi, když trpěl za pravdu. 

Konečně se dostávám k projití zápisků, podle písma by se dal odhadnout technický stav auta. V 

období jízdy bez tlumičů to vypadá na poslední stadium Parkinsona.  

Ale sakra bylo to hezký! 

---------------------------------------- 

UJETÉ KILOMETRY a NOČNÍ POLOHY (ehm, tedy souřadnice GPS noclehů) 

 

Datum v roce 

2005 

jižní šířka východní délka 

 

ujeto km 

10.9. první auto  34:07:58,9 18:20:15,2 asi 50 km 

11.9. s druhý autem  

       se třetím autem 34:24:30,9 19:09:17,9 

99  

149 

12.9. 33:47:15,6 20:06:47,8 275 

13.9. 33:21:12,4 21:44:35,5 330 

14.9. 33:54:48,6 23:14:23,7 285 

15.9. 33:05:21,6 26:46:42,6 467 

16.9. 33:05:21,6 26:46:42,6 63 

17.9. 29:50:18,7 29:27:01,8 678 

18.9. 29:02:39,3 29:50:37,1 252 

19.9 29:02:51,7 29:24:20,4 73 

20.9. 24:54:12,9 30:44:48,7 674 

21.9. 24:59:42,0 31:35:39,5 196 

22.9. 24:59:42,0 31:35:39,5 176 

23.9. 24:54:12,9 30:44:48,7 432 

24.9. 24:54:12,9 30:44:48,7 8 

25.9.  24:54:12,9 30:44:48,7 7 

26.9. 23:09:51,3 28:12:51,1 579 

27.9. 17:54:00,1 25:14:27,3 756 

28.9. 17:53:21,3 25:51:18,4 93 

29.9. 17:53:21,3 25:51:18,4 53 

30.9. 17:47:07,4 25:11:00,4 118 

1.10. 18:33:55,1 24:03:47,1 184 
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2.10. 19:50:48,1 23:24:16,5 215 

3.10. 20:46:24,0 22:29:07,0 169 

4.10. 24:08:33,6 21:18:11,2 564 

5.10. 24:13:52,7 20:01:08,1 191 

6.10.  25:25:19,0 20:35:45,9 248 

7.10. 27:40:24,8 18:14:09,2 721 

8.10. 27:55:11,6 17:29:16,2 112 

9.10. 26:37:57,3 15:09:07,5 498 

10.10. 29:13:31,5 17:25:14,2 655 

11.10. 28:32:06,6 16:54:58,5 381 

12.10. 34:24:30,9 19:09:17,9 816  

13.10. 34:05:46,2 18:28:23,4 223 

14.10. 34:05:46,2 18:28:23,4 94 

15.10. JOHANNESBURG 

26:08:00 j. š. 

27:54:00 v. d.   

LONDÝN 

51:30:00 s. š. 

0:07:00 z. d. 

autem 51 

(letadlem 9027) 

CELKEM   10 637 

 

Símvás kluci, zkontrolujte to někdo po mně a přepočítejte po tom počítači. (Můj počítač tvrdí, že 

součet těch čísel nahoře je 10 885. Nakonec je to asi jedno, ne?) 

Průměrnou spotřebu nafty jsme spočítali okolo 16,2 litrů/100 km, někdy i 18 litrů/100 km, cena 

nafty byla tak okolo 5,6 randů za litr, v Botswaně 3,8 pula. 

 

Ještě bych mohla rozepsat útratu za naftu a taky za nákupy, ale moc se mi do toho nechce.  
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14. - 20.3.2006 

 

Na portské do Porta aneb Usmrkanec v Orient Expressu 
 

 Vyrážíme s kamarádkou na vlako-čundr do Portugalska. Kamarádka je ta samá, kterou 

pomlouvám v reportáži Svítání na Stromboli. A stejně se mnou zase jela. Hrdinka. Jsou to naše 

jarní jízdy, kdy už se doma odmítáme podívat z okna na bílou barvu, kdy se venkovní teploměr 

stává naším úhlavním nepřítelem, kdy už nenávidím péřovku stejně tak jako rukavice, čepici i 

šálu... prostě kdy už nevěříme, že snad ještě někdy přijde JARO. A tak mu jedeme naproti. Letos 

bylo vydáno téma „Na portské do Porta,“ a jelikož zima byla opravdu dlouhá, chtěly jsme 

vlakovou cestu urychlit použitím letadla do Madridu. Zjištění, že inzerované levné letenky 

nejsou po připočtení poplatků vůbec levné, vedlo k návratu na koleje. A když od Věry přišel 

mail: „Čau, tak tady brouzdám po internetu a hledám vlakové spojení, co takhle svést se Orient 

Expressem?“ je rozhodnuto. Můj vysněný vlak! Když jsme za místenky z Vídně do Paříže 

zacálovaly 87 korun českých, byť za jednu a na sezení, pojala jsem podezření, že před námi 

nebudou rozrolovávat koberec, k jídlu budou zase paštiky v aluminiu bez stříbrných podnosů a 

na setkání s Hercule Poirotem jsem se taky přestala těšit. Ale kurňa, jednou se to jmenuje Orient 

Express, tak to je fuk. Pak už jen stačilo prokouknout zákeřnost, že Lisabon je Lisboa a nádraží 

s názvem Lisboa Oriente je opravdu v Portugalsku. 

 Jako vždy získávám těsně před odjezdem informace z internetu a od kolegyně půjčeného 

průvodce z dob kvetoucího socialismu. Navíc získávám rýmu. V den odjezdu je přesně ve stadiu 

zvaném kapavka, kdy proud z nosu neustává ani na okamžik. 

 Já vyrážím z Pardubic, v nichž je čerstvý poprašek sněhu, ale Věra přistupuje v České 

Třebové, kde ty bílý sračky leží od listopadu a snaží se tvářit, že jiný povrch už pod podrážkama 

nikdy v životě nenajdeme. Moji rodiče tamtéž přes sněhové bariéry nevidí z okna. Věra vysíleně 

dopadá do vlakové sedačky: „Ty brďo, to bylo o fous, jela jsem pro zásoby do obchodu a 

zapadla jsem s autem do závěje. Hodinu mě vytahovali a stihla jsem všechno do batohu jen 

naházet.“ První zjištění, že zapomněla průvodce Portugalskem, mě mrzí, protože má aktuální 

verzi. Druhé zjištění, že Věra zapomněla kudlu, mě nemrzí vůbec. Živě si vzpomínám na anabázi 

s jejím bajonetem vloni ve Vatikánu.  

 Do Vídně si Věra stíhá porovnat obsah Gemmy, zmateně ukázat průvodčímu svačinu místo 

jízdenky a vyfotit okolí tratě zasypané sněhem až po kolejnice. Prohlašujeme slovo sníh za 

sprosté a vulgární a zakazujeme jeho používání. Za Břeclaví český celník studuje můj pas asi půl 

hodiny, takže to komentuju: „Vy ten pas čtete jako detektivku.“ Celník odpoví: „Netušíte, co se 

z takovýho pasu všechno dozvím.“ No jo 25 razítek z loňské Afriky. Věra má nový pas a 

vyžaduje razítko, že ho chce pokřtít. Celník oplátkou vyžaduje na křest šampaňské. To nemáme, 

ale razítko s mašinkou ano. Ve Vídni musíme měnit bánhof Süd za West. Musíme ho měnit 

tramvají a v trafice mají jízdenky jen po čtyřech. S klidem je bereme, bude i na zpáteční cestu, 

ale s menším klidem koukáme na jeden lístek, v němž jsou jakýsi čtyři divný chlívky. Před 

nádražím je všude okolo sprostý slovo. Ať už jsme pryč z téhle zeměpisné šířky! V tramvaji 

Věra geniálně objevuje fígl použití jízdenek - přehne se na patřičný chlívek, orazítkuje a přehne 

se na další. Už to začíná, vesničanky ve světě. 

 A je tady! Náš Orient Express EN 262. Vypadá jako trochu lepší rychlík, a tak si neustále 

opakujeme jeho jméno. Sugesce působí natolik, že se stydíme i rozdělat tlačenku v takovým nóbl 

cugu. Ale hlad je hlad. Já koukám hladově i na cedule s označením vlaku. To by byl důkaz! Věra 

jejich přemístění do našeho batohu moc nakloněna není. Odjíždíme s dvacetiminutovým 

zpožděním, Věra lítá s digitálem okolo okýnek a touží vyfotit informaci oznamující zpoždění tak 

známého vlaku. V devět večer konečně vyrážíme. Máme úžasnou kliku a za celou noc k nám do 

kupé nikdo nepřistoupil. Je to tím, že cestujeme v zimě a navíc v úterý. Budili nás jen celníci a 

průvodčí - rakouští, němečtí a francouzští. Ale víte, co to je, když vás někdy uprostřed noci 

někde uprostřed Evropy vzbudí uniforma? Na jednu jsem přitrouble civěla slepenýma očima s 

červeným frňákem a rozespale vznesla dotaz: „France?“ A německý průvodčí mně česky 
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odpověděl: „Ahoj. Německo.“ Tím jeho znalost češtiny začínala i končila, ale bylo to milé. Ještě 

milejší byl pohled z okna, kde bílou barvu vystřídala hnědá. Ucpaný nos mě vzbudil asi tisíckrát 

a já vzpomínala na rčení nastydlého Petra Jahody: „Zlatá malárie.“ Při vystupování zanechávám 

v expressu tunu posmrkaných kapesníků a aby se jim váha vyrovnala, sundávám ceduli 

s označením vlaku. Takže když na nástupišti Věra pronese: „Jak to vyřešíme s těma cedulema?“ 

v klidu odpovím: „Nijak. Už ji mám v batohu.“   

 Zpoždění Orienťák nedocválal a tudíž jsme v Paříži místo 10:27 v jedenáct. Ale máme čas a 

opět měníme nádraží. Tentokrát Est za Montparnasse. Odjezd máme ve čtyři, takže s báglama 

procházíme pařížské bulváry. Před Notre Damem si symbolicky sníme Pařížskou paštiku, 

zakoupenou v českém Tescu. Ale je na ní Eiffelovka. A kus za Sienou taky. V Luxemburských 

zahradách to odnese chleba se salámem. Pozorujeme rojení policistů, vodních děl, černooděnců, 

zamřížovaných antonů a raděj pokračujeme. Zmrzlé docházíme na nádraží. V Paříži sice není 

sprostý slovo, ale vítr je studenej a jediný kvetoucí kytky jsme viděly na ptačím trhu. Jo a 

v trávníku krokusy. Bojím se, jestli je Portugalsko dostatečně na jihu a uvažuju, kolik by 

v nejhorším stál trajekt do Afriky. Dochází mi první balík papírových kapesníků.  

 Přesně podle jízdního řádu v 15:50 roztáčí kola francouzský vlak TGV. Kdo máte představu 

o vlaku TGV jako o komfortu, tak na to zapomeňte. Jede rychle, to jo, ale sedět by v něm mohl 

pohodlně člověk do výšky tak 130 cm. My jsme přerostlé a naproti sedící lidi taky, takže se 

neustále okopáváme. Zabírá na ně až moje rýma. Po desátém vysmrkání a dvacátém kejchnutí se 

kolegové domlouvají s průvodčím a přesunují se jinam. V deset večer končí naše trápení a na 

hranicích se Španělskem přestupujeme do dalšího vlaku. Teda měly bychom, jenže nás ve 

francouzském Hendaye naženou do autobusu a vezou přes hranice do španělského Irunu. Tím 

pádem si v Irunu nestíháme koupit místenky. Ale odjíždíme přesně v deset večer. Průvodčí 

ovšem místenky vyžaduje a já natvrdle tvrdím, že ON nám říkal, že je nepotřebujeme. Průvodčí 

bouchne: „Kdo ON, tvůj přítel?“ Méně natvrdle ukazuju místenky z TGV a vysvětluju, že když 

jsem je v Paříži kupovala, ptala jsem se a tam mi ON řekl, že ve Španělsku nic nepotřebuju. Lžu, 

jak když tiskne, lžu anglicky a kašlu na minulý i předminulý časy. Ale zabralo to. Průvodčí se 

usmiřuje a jen nabádá, že když přijde někdo s místenkou, máme ho pustit. To víme taky. Sotva 

se zavrtám do spacáku a zaberu, sedá si na druhý konec mojí sedačky kluk. Výška ke dvou 

metrům. Dokud sedí, dá se to, ale jakmile lehne, je to děs. Vždycky usne a automaticky natáhne 

nohy, tím pádem mě kopne do nějaké části těla, která se jim zrovna připlete do cesty. Nejčastěji 

jsou to zuby. Asi tisíckrát za noc se opakuje situace, že odstrčím jeho nohy, přepočítám svoje 

zuby a zase usnu. Ani nově nastoupivší portugalský průvodčí nemá sílu zasahovat do našeho 

propletence. A nejvíc mě na tom štve Věra, která na protější sedačku vyfasovala takový 

nedochůdče a spokojeně chrupe. Vše se snažím dohnat nad ránem, kdy můj basketbalista odchází 

do jídeláku. Natáhnu se a usnu, jenže v tom vyspalá Věra začne z dlouhé chvíle hrát hry na 

mobilu. A se zvukama! Ze spánku vrčím: „Teda až to budu psát, já tě tak šíleně pomluvím.“ 

Jenže to už se rozednívá, Věra mě budí, neb viděla kvetoucí strom, dělám poslední dentistickou 

inventůru a vstáváme. HURÁ, za oknem je zeleno! Máme vystupovat v jakési Pampilhose, ze 

které chceme odjet nahoru do Porta, ale nenašly jsme ji na mapě. Pomáhá nám strejdula, který 

vystřídal Věřino nedochůdče a portugalsky nám vysvětluje, kde máme vystoupit. Je hodnej, ale 

když přistoupil a já uviděla jeho zimní bundu a šálu, chtěla jsem mu ublížit. Na oplátku za radu 

se kvůli němu z mého historického průvodce učím portugalsky nashledanou, takže když při 

odchodu vybafnu: „Até a vista!“ nejdřív se lekne a pak je nadšen a mává nám ještě 

z odjíždějícího vlaku. Jeho vlak pokračuje do Lisabonu. Tam se dá z Čech dojet na tři přestupy. 

To by mohl pan Havel jezdit na chalupu vlakem. 

 Z Pampilhosy odjíždíme načas v 8:32, okolo tratě vidíme zrající pomeranče a pro větší 

rozradostnění si připomínáme, že je u nás doma metr sprostýho slova. V 10:30 přistáváme 

v Portu. Ale na špatném nádraží. Takže pětiminutový přejezd a jsme tady!!! Nádraží Svatého 

Benedikta je uvnitř vyzdobeno obkladačkami s historickými náměty. Pár metrů od něho začíná 

portský Václavák tedy Avenida dos Aliados a to notně rozkopanos a zaplotavanos. Místo 

Václava tu sedí na koni Pedro IV. Všude se dává nová dlažba, takže se prodíráme mezi ploty, 
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řemeslníky, turisty, domorodci a hned asi na desátý pokus nacházíme turistické centrum, kde 

nám dávají typ na levné ubytování. Po dalším vymotání ho nacházíme, platíme 15 eurošu za 

osobu a hlavně shazujeme bágly. Bez nich už jako srnky vbíháme zpět do města.  

 Nechtějte po mě výčet všech katedrál, kostelů, věží a historických budov, ale je to nádhera. 

A hlavně... kvetou úžasné rudé magnólie, kytky, tráva je po kotníky, svítí slunce a teplota 

minimálně patnáct a ještě k tomu nad nulou. A další nádhera - keramické obklady! Fasády i 

interiéry paláců, kostelů, chrámů, nádraží, obchodů i obyčejných domů, starých i nových budov 

jsou obloženy keramickými kachlemi. Tady se jim říká azulejos, čteno azuležuš, velikosti 14 x 

14 centimetrů. Podle zaručeného zdroje je slovo odvozeno z arabského al-zulaji, což v překladu 

znamená malý broušený kámen. Podle jiného zaručeného zdroje dostaly tyto dlaždice svůj název 

od slova azul, neboli modrý, což je převládající barva dekoru těchto obkládaček. Tož si vyberte. 

Ale rozhodující je, že jsou krásné. Nejkrásnější je okeramikovaný kostel Congregados, u kterého 

bydlíme a je to náš orientační bod a naše světlo, které uviděla Mařenka s Jeníčkem. V úzkých 

uličkách mě Věra poučuje, že to, o co si vyklepávám botu, je pračka. Je to takový betonový 

kvádr na nožičkách. Nevěřícně oddělávám příkrov a opravdu kvádr je nádoba a nahoře je beton 

ubetonován do tvaru valchy. No to sem vám to popsala, fuj. Ale stojí to před každým domkem, 

odvod z toho nikam nevede, voda stéká ulicí dolů a dolů, až se buďto vypaří nebo skončí v řece. 

Stejně tak dříve probíhala likvidace odpadků - v ulicích jsou roury s deklem, něco jako potrubní 

pošta a ta končí v řece. Dnes už snad ne. Tedy jako ekolog doufám. 

 Věra si kupuje přívěšek na klíče s podobou galského kohouta a já mezitím čtu historku o 

poutníkovi, který kráčel ke hrobu sv. Jakuba v Santiago de Compostela. Jednou v noci ho na jeho 

pouti vytáhli z postele a obvinili z vraždy. Poutník se sice zapřísahal, že je nevinen, ale soudce 

ho odsoudil k trestu smrti garotou. Jelikož v Portugalském království existovalo poslední přání 

odsouzeného, bylo mu dovoleno, aby ho soudci sdělil. Ten se zrovna chystal k večeři a na stole 

před sebou měl v pekáči upečeného kohouta. Poutník prohlásil, že až ho nevinného budou škrtit, 

kohout zakokrhá. Odsouzence tedy odvedli na popraviště i s upečeným kohoutem. Když se 

smyčka garoty dotkla hrdla poutníka, pečený kohout vyskočil z pekáče a začal kokrhat. Od té 

doby má Portugalsko ve znaku kohouta, ale není pro ně nijak posvátný. V restauracích i 

domácnostech se připravuje na mnoho způsobů. Tak svět odplácí. 

 Křivolakými uličkami scházíme k řece Douro, kde obdivujeme mosty. Celokovový 

železniční most královny Marie Zbožné stavěl v roce 1877 pan Gustave Eiffel a opravdu vypadá 

jako vlastní brácha Eiffelovky. Druhý most krále Ludvíka I. podle něj za deset let obšlehla jakási 

belgická společnost. Tento nevlastní brácha je pro auta a chodce. Nádherné jsou oba. Další dva 

jsou sice betonové, ale štíhlé a elegantní. Jenže to jsme pořád u řeky a já chci Atlantik. 

Vydáváme se po proudu Doura s tím, že dojdeme k jeho ústí. Ovšem i na mapě je to pořádný 

flák. Za chvíli nás bolí nohy, mně se vrací rýma a když si Věra zakopnutím o obrubník ustele, 

zamíříme k MHD. Ale abychom neklesly tak hluboko, použijeme historickou tramvaj. Má číslo 

1 a je to krásná ukázka techniky. Sedačky jsou překlápěcí, takže můžete stále sedět po směru 

jízdy. Na konečné nám průvodčí něco vysvětluje a přestože jí angličtina jde líp než mně, 

nechápu. Vyleze tedy s námi a ukazuje mi, že musíme pokračovat další tramvají, jejíž číslo je 

škrtnutá jednička. Tak nejsem takovej blb, koho by napadlo, že po městě jezdí škrtnutá jednička, 

ovšem na ceduli je opravdu napsaná a za chvíli i přijíždí.  

 Na konečné škrtnuté jedničky už jsme u Atlantického oceánu. Věra jde fotit maják, já jdu po 

pláži zdravit oceán, pozorovat bouřící vlny a sbírat mušle. Z blízké stavby jsou na mě upřeny oči 

několika mužů, kteří kvůli tomu dokonce i přestali pracovat. Lichotí to mé dušičce ženy 

středního věku, ale jen do té doby než se zase sejdu s Věrou, a ta mě sjede: „Co tam lezeš! Četlas 

tu ceduli, že se tam od 14.30 do 15.30 nesmí?! A kolik je?“ Odpovídám na obě otázky: „Nečetla. 

Jsou tři.“ Naštěstí příliv byl zrovna milosrdný. 

 Na cestu zpět už nemáme sil a na škrtnutou jedničku taky ne. Potřebujeme do města. Jediný 

autobus, který tu jede je číslo 500, vůbec nestudujeme jízdní řád, nalezeme do něj a při naší klice 

opravdu na kopci ve městě vystupujeme. Okolo našeho kachlíkového kostela se doplížíme do 

příbytku. 
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 Věra vyžaduje zprovoznit její nový vařič. Rozdělujeme funkce, já si beru brýle a čtu návod, 

Věra vykonává čtené instrukce, jenže se zadrhneme u textu „otáčejte kartuší ...“ Jó vědět tak, co 

je kartuš. Moje informace směrem  k Věře, že se tak jmenoval francouzský Jánošík ve 

stejnojmenném filmu, který okrádal bohatý, dával chudejm a vždycky po sobě nechal napsané C, 

nepomáhá. Věra dál zápasí s mechanismem. Nepomáhá ani významná informace, že ho hrál 

Belmondo. Takže už bez návodu, který nás jen blbne, a naprosto intuitivně vítězíme nad 

technikou, vaříme kafe a těstoviny s kuřetem. 

 Posilněné vyrážíme do večerního Porta za naším cílem - PORTSKÉ. Máme možnost 

navštívit sklepy na druhé straně řeky nebo si koupit láhev. Jo k té druhé straně řeky vám musím 

prozradit - ta se jmenovala Cale. Ta naše se jmenovala Portus. Takže v římské době ústí řeky 

ovládala dvě protilehlá města. Pak asi nějak zastupitelé vypili víc portského nebo co a spojili 

města i jména na Portocale. A od toho později vznikla celá země Portugalsko. Ještě na naší 

portské straně kupujeme láhev portského a  po Ludvíkově mostě přecházíme na stranu Cale. 

Uznaly jsme, že ve sklípcích bychom sice dostaly poučení o zraní portského, o tom, jak podle 

starých zákonů musí lahodné víno pocházet pouze z Vila Nova de Gaia, protože jenom zde v 

podzemních sklepích a věkem poznamenaných obrovitých sudech dozrává pravé portské víno, 

jak všichni výrobci podléhají vinařské komoře v Regni, která je přísná, ale spravedlivá, jak ona 

rozhoduje o tom, kolik každému výrobci přidělí "agurdente", kořalky, prý brandy, která se míchá 

do vinného kvasu ve sklepě vinaře a jak nejdůležitější z těchto etap je ta první, která zásadním 

způsobem ovlivní proces kvašení a rozhodne o druhu portského vína, které potom může nést 

světoznámou značku "Vinho de Porto", ale neviděly bychom město. A tak si na calové straně 

řeky sedáme na schodech pro válení sudů z lodí do sklípků a zpět, otvíráme láhev portského a 

plníme náš cíl. Přitom pozorujeme osvícené historické budovy i korálkově svítící mosty. A 

zaparkované zvláštní lodičky, které dodnes převáží sudy s vínem. Portské je výborné, sladké a 

silné. S ubývající tekutinou přibývá světýlek. Když začínáme mít strach, abychom taky 

nekoulely sudy, zvedáme se a s nedopitou lahví v ruce se potácíme přes řeku, do kopce a okolo 

osvětleného kachláku domů. 

 Díky portskému mně ani nevadí úpadek českých čundráků, kdy spíme v posteli, vaříme 

v koupelně na vařiči a Věra něco mele o přepírání. Alespoň nostalgicky vytahuji spacák, usínám 

současně s ulehnutím a do rána mě nebudí nic. Ani rýma, která ustoupila teplému podnebí.  

 

 Ráno přejíždíme příměstským vláčkem na druhé nádraží. Jede s námi bláznivá černoška, 

která zřejmě trpí představou, že před sebou někoho má a neustále mu nahlas a procítěně něco 

vykládá. Brečí, směje se, křičí, šeptá. Celý vagón ji pozoruje. Včetně nás. A málem bychom 

kvůli ní prošvihly pohled na mosty. Když si jich všimnu, okamžitě na Věru zařvu: „Jéžíši, 

koukééééj, mostííííky.“ Všichni cestující uhnou pohledy od černošky a nasměrují je na mě. Zračí 

se v nich přesvědčení, že je šílenství nakažlivé. A proklatě rychle. 

 Ale to už vystupujme na nádraží Porto Campanha a v 8:15 nastupujeme do portugalského 

pendolína jménem Alfa Pendular. Mimochodem Věra stále s lahví nedopitého portského v ruce, 

protože nejde zašpuntovat. Podél pobřeží jedeme směr hlavní město Lisabon. Co jedem, my si to 

svištíme okolo 200 km za hodinu. Když jsem na displeji tuto cifru uviděla poprvé, okamžitě jsem 

od Věry vyloudila digitál a nachystala se na focení. Bohužel přišla zastávka a nechápající 

cestující. Když jsme se opět rozjeli a rychlost se přibližovala k dvoustovce, cestující pochopili. 

Všichni se mnou sledovali ukazatel a fandili jak na fotbale. Nejdřív jsem zmáčkla dvě stě, ale 

rychlost lezla dál. Finálních 220 bylo nejvíc. A to byl příplatek jen 4 eura. Kam se hrabou České 

dráhy, a. s. se svým šnečím Pendolínem a palubním lístkem za dvě kila. Navíc jsme zdarma 

dostali sluchátka a v televizi jsou volitelné programy. Já jsem nevolitelně usnula a Věra chvíli po 

mně. 

 Na nádraží v Lisabonu nás odchytl starší chlapík s nabídkou noclehu za pouhých deset euro. 

Je natolik postarší, že nemám ani strach, že bychom si levný nocleh musely odpracovat a navíc 

se k nám přidávají další tři kluci. Chlapík nás mikrobusem odváží do pensionu, z kluků se 

vyklubávají Australani a z ceny se v případě koupelny u pokoje vyklubává 12 euro. Ale nechť. 
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Australani jsou fajn, chválí Českou republiku, líbila se jim prý Praha a Český Krumlov. Já jim na 

oplátku chválím Austrálii a rozesměju je názvem své knihy „Hi kangaroos.“ Ale jinej překlad 

názvu Ahoj klokani mě nenapad. 

 Z pensionu seběhneme s kopce a procházíme historická náměstí krále Petra IV. (to je ten 

samej Pedro), náměstí zvané Terasa paláce, taky náměstí Obchodní, Chiado, Rossio a 

Restaurátorů až k řece Tejo. Řeka tady v jejím ústí tvoří obrovskou zátoku, přes kterou byl 

nedávno vystavěn nejdelší most v Evropě. Což je náš další cíl. Autobusem číslo 28 se proti 

proudu řeky, okolo doků, dostáváme do nové čtvrti, postavené u příležitosti Expa 98, tj. v mém 

průvodci vůbec není, ve Věřiným by asi byla, ale průvodce je v Čechách. Je to nová zástavba 

vybudovaná na tovární zóně, skládce a zrušených rafineriích. A teď zde stojí nádherné výškové 

domy ve tvaru lodí, věž ve tvaru plachty, komerční centrum, obchodní domy, byty i koncertní 

sály. Nad vším jezdí kabinková lanovka, které jsme odolaly. Ale do Oceánia mě Věra dotáhla. 

Argumentovala, že je tu ve třiceti nádržích se slanou vodou více než 10 000 živočichů. A to ve 

dvou patrech: zemském a podmořském. Největší centrální nádrž je viditelná v průběhu celé 

prohlídky. Představuje otevřené moře a soužití všech živočišných a rostlinných druhů v něm. 

Horní patro prezentuje 4 specifické oblasti: Atlantik, Severní ledový oceán, Pacifik a Indický 

oceán. Dolní patro představuje jednotlivé zástupce světové fauny a flory. Hezké to bylo, ale 

nejhezčí byly mořské vydry. 

 No a hlavně ten most - most Vasco da Gamy dlouhý podle různých údajů 16 až 18 

kilometrů. Nádherná stavba spojující oba břehy zátoky v této délce je něco úžasného. Po mnoha 

bezradných pokusech o nafocení sedáme opět do autobusu číslo 28. Tentokrát pojedeme na 

druhou konečnou. Výhoda této linky je, že jezdí v Lisabonu podél vody několik kilometrů. My 

jsme předtím nastoupily uprostřed tj. historické centrum a vystoupily jsme na jednom konci 

křivolaké přímky v nové čtvrti. Teď pojedeme na druhý konec - do čtvrti Belem. Já si lpím na 

památníku Objevitelů. Jenže dřív než objevíme památník, objevujeme nádherný klášter Svatého 

Jeronýma. Je ze 16. století a nechal ho postavit král Manuel I. z radosti nad objevem Indie. Je 

zdobený bohatě jako máslový svatební dort. Tedy klášter, král je mrtev. Na tomhle králi je 

zvláštní, že se podle něj jmenuje celý sloh v architektuře - manuelský. A taky je pohřben v tomto 

klášteře. Stejně jako Vasco da Gama a další portugalské osobnosti tehdejší doby zámořských 

objevů. Když už tak ty dva pomlouvám, tak ještě pár drbů - Z první cesty do Indie přivezl Vasco 

da Gama slony, které v Portugalsku nikdo neznal. Věděli, že slon existuje, ale nevěděli, jak 

vypadá. Král se tudíž přestal projíždět na koni a začal jezdit na slonovi, aby upoutal pozornost. 

Udělal z nich i královský symbol a dodnes jejich kamenná varianta nese Manuelův hrob. Je mi 

divný, proč si je nepřivezli už z blízké Afriky. Asi to budou kecy.  

 Pak už okolo Belémské věže (Torre de Belém, taky manuelská), která tvoří jakousi vstupní 

mořskou bránu do města, nacházíme obrovský památník Objevitelů (Padrao dos 

Descobrimentos). Monument z bílého vápence znázorňující lodní příď vznikl v roce 1960 u 

příležitosti pětistého výročí smrti Jindřicha Mořeplavce. Jeho jméno v portugalštině je kouzelné - 

Henrique Navegador. Ten stojí na špici, následuje Vasco da Gama, Diogo Caoe a Fern o 

Magalhaes. A další odborníci symbolizující své podíly na objevech - včetně vojáků, mnichů, 

jeptišek. Focení je otázkou odvahy, protože je tma. Ale pohled je úžasný a ještě ho znásobují dvě 

pro mě záhadné stavby, které tvoří pozadí. Most 25. dubna, který jako by vypadl z oka 

sanfranciské Zlaté bráně a na kopci za ním na druhé straně zátoky socha, která zase padala z oka 

Ježíšovi, jenž rozpíná ochranné paže nad Rio de Janeirem. Dočítáme se, že most byl postaven v 

letech 1962-1966 a původně se jmenoval Salazarův most. Na počest karafiátové revoluce v roce 

1974, která vrátila zemi demokracii, byl přejmenován na most 25. dubna. Socha rozpaženého 

Ježíše byla postavena z vděčnosti za to, že Portugalsko bylo ušetřeno útrap druhé světové války. 

To se holt někdo má, objeví Indii, pak obsadí Brazíli a další kolonie, druhá světová ho mine, 

sameťák má o patnáct let dřív a hlavně je u moře a z toho kouká záplava mořeplavců, objevů, 

nových zemí a nových prachů. To se to pak staví monumenty. 

 Nám už pro dnešek stačí návrat metrem do města a vyšlapání kopce k pensionu. Mám objevů 

plný brejle, takže je musím spláchnout poslední dávkou portského. Proti hluku z ulice sice 
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zadělávám žaluzie i dřevěná balkónová vrátka, ale mám pocit, že by mě nerušilo, ani kdyby 

oživli všichni objevitelé z památníku. Důsledně vytahuji na bíle povlečenou postel svůj spacák. 

Jednou jsem na čundru, tak to muší bejt. 

 

 Někdy v noci Věra začne štrachat. Hrubě nenadávám jenom proto, že by to znamenalo se 

úplně vzbudit. Pak pustí televizi a do tmy se míhají světýlka monitoru. To už se k hrubosti 

začínám přibližovat, ale zatím jen přikrývám hlavu polštářem. Když jde ovšem k balkónovým 

dveřím a bere za kličku otvírání žaluzií, riskuju probuzení a otvírám pusu napěchovanou velice 

silnými výrazy. Jenže včas mi ji zavře denní světlo z ulice a Věřina slova: „Už bys mohla 

vstávat. Je devět.“ Mankote, vždyť já večer zatemnila jak před náletem! A to jsem navíc lámanou 

angličtino-končetino-portugalštinou domluvila s domácím, že nás v deset zaveze na nádraží. 

Stíháme vše a ode dneška doporučuji portské víno místo prášků na spaní. Domácí s námi profrčí 

třídou Svobody (Avenida de Liberdade), nejširší a nejzelenější jakou jsem kdy viděla. Na nádraží 

pronikavě inteligentně pochopíme zákeřnost úschovny zavazadel, kterou zabouchnete, hodíte 

dvě aura a vypadne vám lísteček s kódem. Takže si ho nemusíte pamatovat, ale taky nesmíte 

ztratit. Informace pro šetřivé - vešly se nám oba batohy do jedné skříňky. I když se moje Gemma 

chabě bránila. 

 Od nádraží jdeme přímo do kopců nejstarší čtvrti v Lisabonu Alfamou. Projdeme bleší trh, 

zvaný Trh zlodějky, mineme několik kostelů a klášterů, nakoukneme do pantheonu Svaté 

Engrácie, kterému Věra zásadně říká Panthenol a snaží se ho vecpat do foťáku. Ostatně já taky. 

Je to nádherná bílá stavba a slouží jako panthen... zpět, jako pantheon významných osobností. Za 

maurů byla Alfama čtvrtí aristokracie, po zemětřesení čtvrtí námořníků a rybářů, pak zase hogo-

fogo. Ale je stále kopcovitá, plná křivolakých uliček s kachlíkovými domy s balkóny, 

s nádhernými katedrálami, kostely. Doslova jako bonbónek na špičce dortu - kopce sedí hrad 

Svatého Jiří. Je z něho rozhled na celé město. Proto se asi hrady stavěly a proto má deset věží a 

děla. A mohutné opevnění. Vidíme všechny mosty, v dálce rozpíná paže socha Ježíše, pod námi 

sedí staré město, které jsme prochodily včera a nad vším je tak azulejová obloha, jako kdyby 

byla taky obložena keramickými kachlíky. Vlaje zde portugalská a lisabonská vlajka. Tu má 

Věra jakožto ornitoložka ráda, protože na ní jsou dva ptáci sedící na lodi. Když jsme u těch 

vlajek, nikde jsme neviděly vlajku EU. Na nádvoří roste korkový dub a ve věži se nabízí Camera 

Obscura. Dub prohlížíme, obskurní kameru ignorujeme. Možná kdyby byla obscénní a ne 

obskurní. Věra fotí všechno. Před odjezdem si koupila novou kartu do svého digitálu a rozhodla 

se ji Portugalskem zaplnit. Vždy hlásí, kolik stovek snímků ještě zbývá. Znám Věru, tak vím, že 

mě a můj kinofilmový foťák nechce naštvat. Ale naštve. 

 Svítí slunce, opalujeme se na lavičce a nedá nám nevzpomenout sprostého slova, které jako 

bílý flór zahaluje naši rodnou zemi. Brrrr. Tady je tričková teplota a  my vyrážíme s kopce na 

poslední úsek cesty. Věra loví na foťák tramvaje svištící a cinkající v kopcovitých uličkách. Já 

lovím v mapě poslední bod - Diamantový dům (Casa dos Bicos). Po několikerém zahnutí do 

slepých uliček ho nacházíme. Je to stavební kuriozita, někdy 1521 byl postaven pro syna 

guvernéra v Indii. Ten asi chtěl dokázat, že na potomkovi nešetří a fasádu domu nechal udělat 

z kamenů, který každý jeden vypadá jako pyramida a na jeho hrotu je diamant. Teda byl. To víte, 

prohlídly jsme stavební šutry hezky zblízka, čestné slovo diamant žádnej. A to už nám začalo 

pršet portugalské štěstí a s deštěm docházíme k nádraží. Kód na lístku z půjčovny opravdu 

funguje, jen od nás požadovala další dvě eura, batohy tam jsou, za chvíli je tady i vlak a ve čtyři 

odpoledne se loučíme s Lisabonem. Lisabon se s námi loučí duhou, takže Věra svůj digitál trápí 

z vlakového okýnka. V té nové čtvrti, pro zapomnětlivce - postavené k Expu 98 - zastavujeme na 

nádraží Lisboa Oriente a Věra zachycuje elektronickou podobu nástupišť, nad kterými se klene 

palmová střecha. Je kovová, ale napodobení palem vytváří iluzi prostoru a vzdušnosti. A navíc je 

to hezký.   

 Procenzurování od průvodčího tentokrát dopadne bez úhony, protože rezervace jsme 

zakoupily už v Portu, co kdyby jel ten samej a naše lži už na něj neplatily. Upadám do něčeho 

mezi spánkem a bezvědomím. Občas se přinutím otevřít alespoň jedno oko k rozloučení 
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s portugalskou přírodou. Já si vždycky myslela, že Portugalsko žije ve stínu velkého sousedního 

Španělska. Byl to jeden z mnoha mých životních omylů. Portugalsko je osobité. I tou přírodou, 

je zelené, rozmanité, milé a krásné. A stejně tak Portugalci. Jen nejsou zelení. Ale jinak ochotní, 

přívětiví, hezcí, usměvaví a zásadně mluvící portugalsky. Angličtinu v nouzi znásilňovali asi 

stejným způsobem jako já. Ovšem jakmile jsme se kdekoliv zastavily s mapou v ruce, okamžitě 

se nás kolemjdoucí ptali, co hledáme, jak nám mohou pomoci a sypali rady z rukávu. Sypali 

portugalsky. Ale když lidé chtějí, domluví se. A jen na úplné doplnění atmosféry -  tentokrát 

jsme s Věrou netrpěly ponorkou. Vysvětlení je dvojí a prosté. Za prvé Věra propadla vášni 

luštění křížovek sudok, vzala si jich zásobu a při luštění zaměstnala mozek a propustila pusu. No 

a já jsem zdecimovaná rýmou pořád spala. 

 Bohužel se opravdu budím až ráno po projetí nejen Portugalska, ale i celého Španělska a 

přestupujeme do francouzského TGV pro skrčence. Ten nás proveze krajinou připomínající 

lívanec a ve dvě odpoledne vyhodí v Paříži na Montparnasse a my opět s batohama procházíme 

centrem módy a bohémů. První moment v duchu sakruju, že mám zase šlapat po Paříži a pak se 

taky v duchu okřiknu: „Pelda zmlkni! Co bys za to před pár lety dala.“ Poslušně zmlknu a 

vybírám cestu tentokrát přes Louvre a královský palác. Z titulků novin se dovídáme, že tu 

probíhají bitvy mezi policií a studenty. Přidáváme do kroku, co kdyby mydlili i studenty 

university třetího věku. 

 Na nádraží Est nás tentokrát nečeká Orient Express, ale vlak do Frankfurtu. Ovšem jede na 

čas a v 16:50 se loučíme i s Paříží. Naslepo sahám do batohu, aby ruka šátralka vytáhla nějakou 

ze zbývajících paštik. Je to vcelku jedno, řízek stejně nenahmátnu. Příjezd vlak dodržuje přesně 

ve čtvrt na dvanáct v noci, což je naše štěstí, protože tím pádem stíháme ve Frankfurtu vyměnit 

nástupiště i vlak za rychlík do Prahy. Rozdělávám spacák a dávám tělu příkaz k probuzení v osm 

hodin v Praze. Tělo neposlouchá a občas se mátožně hlásí k otočení nebo změně polohy. 

Pokaždé odolám pokušení pohlédnout z okna. Bojím se, co uvidím. Jenže tomu stejně neuniknu 

a před Plzní uvidím to, co nechci - sprostý slovo. Člověk třikrát přestoupí a místo zrajících 

pomerančů jsou okolo zase bílý sračky. Přemýšlím, kdy by to mohlo jet z Plzně zpátky do 

teplých krajin. V kupé mě udrží Věra plánováním další cesty. Za rok. Ovšem mezitím zase bude 

dva týdny léto a jedenáct a půl měsíce zima. Ach jo. Sčítám kilometry - ujely jsme jich vlakama 

přes 7000 a zbyly nám dvě jízdenky na tramvaj ve Vídni. 

 V osm ráno v Praze vytahuju první papírový kapesník, házím batoh na záda a vyrážím přímo 

na pracoviště. Všichni mě mohutně vítají, ale dostávám zákaz příští dovolené. Pokaždé s mým 

odjezdem přijdou personální katastrofy. Minule vyměnili ředitele, takže jsme ten rok vyfasovali 

třetího, ne vždy k lepšímu. Tentokrát mimo jiné nechutné chuťovky dostala výpověď kolegyně, 

která je u firmy třicet let, je zkušená, znalá, pracovitá - zkrátka všechny vlastnosti, které se 

nenosí. A má pět let do důchodu.  

 Vytahuju další kapesníky, pouštím počítač a hledám v jízdních řádech, kdy odjíždí nejbližší 

vlak jižním směrem. Nebo západním, nebo východním. Nebo úplně jiným, hlavně pryč.  
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Transsibiřská magistrála 2006 

 

O zemi, kde včera již přestalo existovat, zítra ještě nezačalo existovat a dnešek 

stojí za prd 

 
LIDÉ 
 Prostí lidé byli milí, usměvaví, ochotní. Pokud nebyli v uniformě nebo neměli nějakou 

významnou funkci, třeba uklízečky WC. V ten okamžik se z nich stávají despotové a jejich 

největším potěšením je kohokoliv za cokoliv sprdnout. Stejně tak probíhalo prosazování naší 

volné jízdenky, kdy jsme od nádražní uniformy vždy slyšely: „Něznáju. Něvazmožno. 

Něpanimáju...,“ a podobná milá slovíčka. Až náš zvýšený hlas a neoblomnost je donutily 

sáhnout do přilehlého šanonu a zjistit, že Vazmóžno. 

 Těžko si lze představit, jak přežívají lidé na Sibiři, v oblastech kde není práce, ale zato je zde 

deset měsíců zima. Například do oblasti ostrova Olchon byla elektrika zavedena letos na jaře. 

Spaly jsme v klasické dřevěnce, jedly uzené omuly a bylo to poetické. Do doby, než dřevěnka 

zachumelí až po komín a Bajkal zamrzne. Podpora v nezaměstnanosti do odlehlých částí Ruska 

nedorazí. Když zjistili, jak dvě ženské cestujeme, říkali nám obdivně: „Vy molodci!“ Já si 

myslím, že chlapíci jsou oni.  

 Naopak v Moskvě jsme potkávaly limuzíny jako v amerických velkoměstech a jejich 

majitele oblečené v hadrech od Versageho. Jenže to jsou jiní lidé. Sami sobě říkají „nóvije Rusi“. 

Ti se pohybují ve světě magafinancí a megakšeftů. Ne jako každý, od koho jsme něco 

potřebovaly my a on nám s úsměvem napálkoval takovou cenu, že se nám protáčely nejen oči, 

ale i účet. Obrat turistu je pro Rusa prestižní záležitostí.  

 Všude jsme potkávaly krásné ženy, nalíčené, skvěle oblečené. Přestože přes den dělají třeba i 

mužskou práci, nelitují námahy se potom vyfiknout. A my se ptaly: „Pro koho? Přece ne pro ty 

tvory se skelným pohledem, vodkovou svatozáří a cigárem v ruce?!“ Dostaly jsme překvapivou a 

přece tak prostou odpověď: „Pro sebe! Pro svoji radost! Pro svoje potěšení!“ A my jsme si 

říkaly, jestli nám tady něco neuniklo a zda doma v každodenním shonu na cosi nezapomínáme. 

 

PŘÍRODA 
 ÚŽASNÁ a možná poslední volná a nespoutaná, bez invaze turistického průmyslu. 

 Bajkal - nejhlubší jezero světa 1 637 m, dlouhé jako z Aše do Košic, zadržuje téměř dvacet 

procent celosvětových zásob sladké vody. Je to přibližně tolik jako ve všech pěti velkých 

kanadských jezerech dohromady. Když jsem k němu poprvé přistoupila v obci Sljudjanka a 

šlapala na břehu ve smetišti skla a plastů, zalkala jsem: „Bajkale, jsi krásný! Ale máš smůlu, že 

jsi v Rusku.“ Poté, co jsme projely starou trasou Transsibu, kde jsou skály a divoké břehy jen 

občas přerušené dřevěnou chaloupkou a následně, když jsme se z Irkutska po mnohahodinové 

jízdě dostaly na starý šamanský ostrov Olchon, tehdy už jsem k Bajkalu promlouvala jinak: „Ne! 

Ty máš ŠTĚSTÍ, že jsi v Rusku.“ Nádherou se totiž vyrovná každému kanadskému jezeru nebo 

jezerům v USA, ale na rozdíl od nich tu nejsou zákazy, příkazy, všude národní parky, kempy, 

MacDonaldy a vlastně ani turisti. Pravá, nepančovaná divočina. 

 A tak to bylo celou cestu, jakmile koleje opustily civilizaci, nastoupily hluboké lesy tajgy, 

mokřady a louky s barevnými koberci květin. Z Jaroslavli jsme jely do Moskvy celý den 

osobákem, abychom si vychutnaly poslední kilometry magistrály, a trápily jsme foťák záběry 

fialových ploch rozkvetlé vrbovky. Záběry, kterými se Kanada chlubí na každé druhé pohlednici. 

Tady jsou běžné a nikdo si jich nevšímá. Nemůže si jich všímat, nemá čas, musí se starat o to, co 

bude jíst. Důkazem byly zplundrované továrny postavené za socialismu, teď se mračící 

vymlácenými okny a plné vrásek rezavějících konstrukcí. 

 

NÁZORY 
 Potkávaly jsme lidi, kteří nám s radostí sdělovali: „Já jsem u vás byl... Já tam byla tři roky s 

manželem... Já jsem se narodila v Praze.“ Pro sebe jsme jim říkaly manželka okupanta, dcera 
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okupanta. Ale byli na nás vždy příjemní a nemělo cenu rozdmychávat staré vášně, navíc, když z 

nás pěšáků je tehdy stejně nikdo nemohl ovlivnit. Jednou jsem musela vyslechnout: „Dřív jsme 

my pomáhali celému světu a teď nám nikdo nepomůže.“ Ovšem většinou jsme si s lidmi 

poplakali na rameni, že jsme na stejné lodi, kterou politikové ve funkci dravých kapitánů ženou 

kamsi. 

 

MĚSTA A HISTORIE 
 V každém městě jsou nejkrásnější pravoslavné kostely, a ne jak u nás supermarkety. 

Nejsilnější zážitek jsme měly v Jekatěrinburgu (Sverdlovsk) v chrámu Na krvi. Byl postaven 

nedávno na místě, kde bylo 17. července 1918 postříleno všech sedm členů carské rodiny 

Romanovců, aby se jich nezmocnily blížící se československé legie. Vnitřek chrámu je proveden 

v kombinaci bílé a zlaté a posvátnost tohoto místa by se dala nahmatat. Přispívají k tomu i ruští 

návštěvníci, kteří se zde pohybují s úctou a mnohdy se slzami. 

 Moskva je nádherné a impozantní velkoměsto. Nás mnohem víc oslovila nedaleká Jaroslavl, 

kde bylo nepočítaně chrámů, široké bulváry, krásná promenáda na břehu řeky Volhy s besídkami 

pro odpočinek a hlavně - to město mělo poklidnou a usměvavou atmosféru. 

 V každém městě je minimálně jedna socha Lenina. V Ulan-Ude dokonce jeho největší hlava. 

Bronzová. Paneláky ve městech jsou takové, jaké si pamětníci mohou vybavit ze Semanína. 

POČASÍ 
 Při rozloze území, které jsme projely, nelze charakteristiku počasí zevšeobecnit. Můžu 

napsat jen to, co jsme zažily my. A to dokážu jedním slovem - VEDRO.  

 Před odjezdem jsem pakovala s heslem: „Pelda, jedeš na Sibiř!“ Takže jsem do batohu 

přihazovala svetry, roláky... a dokonce i přikoupila moirovou vložku do spacáku. Díky tomu 

měly naše batohy 20 kg a byly plné věcí, které jsme vůbec nepotřebovaly. Na horách okolo 

Bajkalu byl vidět sníh, ale dole bylo 30 
o
C. Ve městech jsme se škvařily ve vlastním potu a já si 

myslela: „Až mně někdo řekne zima jako v Rusku, tak ho pošlu někam.“ Ovšem Sibiř má 

největší teplotní rozdíly na Zemi mezi zimou a létem, např. v Olekminsku je -60 a +45. 

 

CESTY 
 Když jsme z Číny vjížděly do Ruska v autě čínských pašeráků a zuby nám cvakaly na 

výmolech, myslely jsme si, že jedeme nějakou tajnou polní cestou. Jak jinak, s pašerákama, že 

jo? Druhý den jsme za světla zjistily svůj omyl, byla to hlavní přístupová cesta do města 

Zabajkalsk. A takové jsou prý všechny. Sedmihodinová jízda z Irkutska rozhrkaným autobusem 

na Olchon nám to potvrdila. I když na hlavních tazích jsou asfaltové silnice a podle toho jak 

hodně je hlavní se odvíjí frekvence děr, výmolů a jiných obveselení pro řidiče.  

 My jsme naštěstí víc jezdily vlakem a to nemělo chybu. V každém vagóně je samovarný 

kotel se stále vařící vodou, takže zalít kafe, čaj, instantní polévku není problém. Jízda je 

pohodlná a světe div se, oprava - České dráhy divte se, v Rusku se jezdilo na čas. Já jsem s 

profesionální škodolibostí sledovala informační tabule nejen o našem vlaku, ale o všech a číhala 

na zpoždění. Jen občas se objevilo pár minut. Na to, že vlak jel třeba 9 000 km, to bylo 

zanedbatelné. Takovou sekeru u nás dokáže chytit vlak ještě než vyjede.  

Po celé magistrále se jezdí podle moskevského času. Takže třeba v Čitě ukazují nádražní hodiny 

dvě odpoledne a venku se smráká. Bohužel, prý čas není to jediné, co jim Moskva řídí.  

 

TROCHA SUCHÝCH ÚDAJŮ: 

Transsibiřská magistrála je nejdelší železnicí světa, jejích 9 288 kilometrů vede přes dva 

kontinenty a 7 časových pásem, 1 777 km se jede Evropou, 7 511 km Asií, přes 89 měst a 16 

velkých řek. Grandiózní stavba magistrály byla zahájena 31. května 1891 ve Vladivostoku 

položením základního kamene carevičem Mikulášem. Bylo rozhodnuto odmítnout všechny 

nabídky zahraničních investorů a stavbu uskutečnit vlastními silami, protože se car obával růstu 

vlivu cizinců na Dálném východě. Práce probíhaly v nepřístupné, řídce osídlené a člověku 

http://cs.wikipedia.org/wiki/17._%C4%8Dervence
http://cs.wikipedia.org/wiki/1918
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legie
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nepřátelské tajze a byly dokončeny pouze za vydatné pomoci ruského vojska, vězňů a různých 

dobrodruhů. I českého Eskymo Welzela. 

Sibiř je území v Rusku, ležící mezi Uralem a Verchojanským pohořím, zaujímá většinu rozlohy 

Ruské federace, asi 10 mil. km². Někdy se k Sibiři počítá i území mezi Verchojanským pohořím 

a Tichým oceánem, takže pak je to od Uralu po oceán tajgy, zimy, komárů a taky nerostného 

bohatství. 

Moskva je hlavním městem Ruské federace a s 10 381 300 obyvateli je největším městem v 

Evropě. 

V Rusku všechno funguje. Pravda, inostránec nikdy nemůže pochopit jak. 

Za celou trasu Čína - Rusko jsme po dvou ocelových rovnoběžkách najely skoro 13 000 km a 

přes měsíc byla nádraží a vlaky našimi chrámy i domovy. Na konci nás čekal cíl, který jsme 

znaly. Ale my jsme se změnily. 

Marta Pelikánová   

 

 

O Rusku ještě trochu víc... 

 
Čína - Rusko - Čechy - vlakem START  
 

 Dnes s kamarádkou Alenou Pirklovou odjíždíme na letadlo-vlako-čundr směr Čína a Rusko. 

Podle nabádání Petra Jahody v jedné reportáži, že máme někomu sdělit naši trasu, vám tedy 

sděluji: Letíme do Šanghaje, pak už se budeme posunovat vlakem do Pekingu, dál do Ruska a 

jelikož si lpím na Transsibiřské magistrále, musíme začít ve Vladivostoku. I kdybychom se tam 

měli nějak vracet či prostřílet. Železniční trasu budeme improvizovat, jak se nám podaří dostat 

do vlaku. Nemáme zajištěné žádné místenky. 

 I z tohoto důvodu mě pobavili Rusové s požadavkem k žádosti o vízum uvést první město 

v Rusku, kde si nahlásíme bumážku k pobytu. Jó, to kdybych věděla! Plácla jsem Vladivostok a 

nechám se překvapit, co z toho bude za průšvih. Ještě k tomu ruskému vízu, další požadavek zněl 

na vypsání trasy. Vzala jsem vlakovou a vypsala zastávky. Taky chtěli, kde budeme bydlet, kde 

budeme spát, koho navštívíme, pozvání vydané Ministerstvem zahraničních věcí nebo 

cizineckou policií ... a to už jsem nezvládla. Stará averze, způsobená tím, že jsem měla v České 

Třebové  sovětské vojáky za barákem v kasárnách dvacet let, mě nabádala, že na jejich 

ambasádu nemůžu vkročit. 

 A stejně se těším. Když jsem bylo dítě, měli jsme doma jedinej cestopis „Revír bez hranic“ 

od Rudolfa Luskače. Četla jsme ho s baterkou pod peřinou kolem dokola a v duchu jsem viděla 

tu divokou tajgu, divoká zvířata.... Proto nechci projet Transsib rychlíkem pro inostránce, kde 

bude kupé s televizí, videem, ledničkou, servisem. Chci si to užít a odžít. Ač budeme muset 

sáhnout do suterénu svých sil. Možná jsem naivní. To se uvidí. 

 Zatím jsem vyhrabala na půdě slovník. Ještě v něm byly taháky od maturity. Psala jsem o 

Sputniku a dostala z milosti za tři. Fakt užitečná slovní zásoba. Tak aspoň oprašuju azbuku a 

moc mně to nejde. No zkuste si napsat azbukou šišlimišli! S Číňama to bude asi ještě veselejší. 

Ti prý neumí ani anglicky. Což my dvě ostatně taky ne. Ale máme základní slovíčka napsaná tím 

jejich rozsypaným čajem. 

 Ještě vám důvěrně prozradím, jaké jsme dvě trubky. Sháněly jsme letenku do Číny, bez 

zpáteční. Každý nám tvrdil, jak je jednosměrná letenka drahá. Ale nikdo nám neřekl: „Vy blbci, 

proč si nekoupíte i zpáteční letenku a prostě zpátky nepoletíte.“ Zní to v dnešní době neskutečně, 

ale nás opravdu takový jednoduchý podfuk nenapadl. A tak jsme zaplatily dvacet litrů. Jo 

s poctivostí ... nejdráž pojdeš. 

 Poučena loňskou Afrikou neslibuju on-line reportáže z cesty. Ale pokud náhodou někde v 

tajze na internet narazím, ozvu se. Určitě ode mě neočekáváte průvodcovské informace o 

hloubce a velikosti Bajkalu, ale o zážitky nebude nouze.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ural&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Verchojansk%C3%A9_poho%C5%99%C3%AD&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_federace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_federace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
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 Sháněly jsme s sebou na cestu chlapa, ale všichni adepti ve finále vypadali, že bychom se 

staraly ještě o ně. Tak holt jedem dvě baby s batohama. Naši andělé strážní už zažádali o 

příplatky. 

 Zatím si, prosím vás, aspoň kupujte moji knížku o Austrálii, ať mám po návratu na chleba. 

 

До свидания 

ПЕЛЪДА  鹕 

 

Čína - Rusko - Čechy - vlakem CÍL 
 

Здравствуйте! 

Dokázaly jsme to. Přes veškerá varování pesimistů i realistů se nám s Alenou Pirklovou z cesty 

po Číně a Rusku podařilo - ve zdraví vrátit, nepohádat se, vidět vše, co bylo v plánu, ba i 

mnohem víc, a obohatit se spoustou zážitků. které jsme zdolaly. Bude to těžké. Vyprávět o 

Rusku je jako vyprávět o orgasmu - kdo to nezažil, nemůže pochopit. Vyprávět o Číně bude 

jednodušší - splnila všechny naše představy nasáté z knih, filmů a vyprávění. Zajímavý je také 

přechod z jedné země a tím i kultury do druhé. 

No a cestování vlakem - to je skutečné poznávání života všemi smysly, není ošizen ani čich a 

hmat, o ostatních nemluvě. Nejezdily jsme izolované v kupé ale ve vagónech, kde jsou všichni 

cestující okamžitě jedna rodina. Pravda, párkrát jsme zatoužily stát se sirotky, ale každá jízda 

byla plná příběhů. Vagónový program nabízí ty nezajímavější životní seriály, stačí mít otevřené 

oči, uši a pusu. Jen pár postřehů: 

 

 Vaříte si kafe a někdo vám okamžitě podá svůj cukr. 

  Sebehodnější dítě je po dvou dnech jízdy zralé pro Herodese. 

  Spíte-li na spodní posteli, musíte se smířit s tím, že na ní budou sedět, tj. jíst, číst, povídat 

všichni z těch horních. 

 Spíte-li na horní posteli, neuděláte nic z fyzikálním zákonem o stoupání tepla vzhůru a budete 

ležet několik dní ve vlastním potu. 

  Jedete čínským vlakem a nevíte, kdy máte přijet do cíle? Každý vám to ochotně řekne, ale v 

celém vagóně není nikdo, kdo by vám to řekl jinak než čínsky. A tak jedete dál s tím, že cíl bude 

možná dneska, možná zítra... 

  V ruském vlaku si povídáte s babičkou, která jede za vnučkou. Už je pátý den na cestě. 

Rodiče s postiženým chlapečkem jedou za specialistou do Moskvy šest dní. 

 Vlak ujede devět tisíc kilometrů a přejde včas. 

  Když vás náhlá potřeba vynese z postele, určitě se zrovna projíždí hygieničeskou zónou a 

záchody jsou zavřené. A možná ještě hodinu budou. 

  V Číně budete za oknem vidět několik dní ubíhat rýžová pole, všude jsou lidi a každý 

kousíček půdy je obdělán. 

  V Rusku za oknem poběží několik dní nádherné lesy, jen občas přerušené vesničkou s pár 

dřevěnými chaloupkami. 

  V čínském vlaku je personálu na jeden vagón hodně (průvodčí, číšnice, ochranka, uklízečky, 

obsluha...), je úslužný, zdvořilý, pracovitý. 

  V ruském vagóně je jedna děžurná a můžete si být jisti, že si vždycky najde důvod, za co vás 

sprdnout. 

  Nešlo utajit, kam si dáváme kameru, kde máme doklady, že vlastníme foťák. Nikdy se nám 

nic neztratilo. 

  Přijedete na čínsko - ruské hranice do čínské pohraniční dědiny a dozvíte se, že vlak do Ruska 

jede v pátek a v neděli. A dnes je úterý. (Přejely jsme autem s pašerákama a v noci už jsme spaly 

na nádraží v Zabajkalsku.) 

  V Číně má každý místenku, bez ní se nedostane nejen do vlaku, ale ani na nástupiště. Každý 

má svoje místo jisté a přesto je v čekárně výzva k nástupu současně výzvou k hromadné akci, 
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tlačenici, mačkanici, křičenici, strkanici, přetahovanici... My stojíme podlomeny pod tíhou svých 

batohů, přidušeni tlakem těl, tašek, loktuší, košů, pachem těl, polívek, miminek, zvířat, smějeme 

se a řveme na sebe: „Užívej si to! To už nikdy nezažiješ!“ 

  Zamáváte ženským, se kterými jste za jízdy propovídaly bezva den a místo nich přistoupí 

ruská variace rodiny Homolkovy, která jídlem zarovná celý stolek, taťka jim z postele přetéká a 

mamka si sedne na vaši postel (v tomto případě Aleninu). No co, jede se dál. 

  Doma vás vzbudí zachvění pavučiny. Tady řvou lidi, drncají pražce, hraje rádio, skřípají 

brzdy, hlásí drážní rozhlas, vykřikují obchodníčci... a vy spíte ukolébání houpáním jako v lůně 

matky. 

 

Přestanete se koukat na hodinky, stejně měníte časová pásma častěji než ponožky. Tady se měří 

čas kalendářem a každý je s tím smířen. Je to cesta poklidného plynutí a ubíhání - ŽELEZNIČNÍ 

NIRVÁNA. 

 

 

 

 

20.1.- 30.1.2008 

 

SLUNCE a DÉŠŤ, LEDOVCE a ROZKVETLÉ LOUKY = NOVÝ ZÉLAND 

aneb KDYBYCH VĚŘILA V BOHA 
 

 Kdybych věřila v Boha, byla bych přesvědčena o tom, že Bůh měl jižní ostrov Nového 

Zélandu jako skladiště, když uhňácával svět. A když milej svět dohňácal, tak mu tady zbylo od 

každého něco. Fjordy, kterými obkrajkoval kontinenty; vodopády, které nepobrala Niagara ani 

Zambezi; pláže, jenž se už nevešly na žádnou z přímořských riviér; ledovce zbylé z polárních 

oblastí; deštné pralesy z tropů; horské štíty, které nenacpal do Švýcarska; louky, jakými šlapete v 

rozkvetlé sibiřské tajze nebo kanadských horách. Jedete autobusem a každý kousek vám 

připomene nějakou zemi. Ale jako celek je to jen tahle jedna NOVÝ ZÉLAND. I počasí je tady 

od každého něco, zima v mínusech, až kiwi padá se stromů (kiwi ovoce, kiwi ptáci na stromy 

nelezou), druhý den teplo, že se potíte i v plavkách. Možná má tuhle zemi Bůh jako skladiště 

ještě stále a občas z ní něco použije na zalepování. Proto jsou zde zemětřesení, to když si 

odtrhává kousek, který potřebuje někde jinde, kde mu ho nezvedené lidské plémě zdevastovalo. 

 Já mířím na Nový Zéland značně poznamenaná faktem, že musím kvůli imigračním úřadům 

opustit svoji milovanou Austrálii. Tím pádem jsem se předem rozhodla, že Nový Zéland nemám 

ráda a nikdy mít nebudu. Kdybych věřila v Boha, mohla bych říct, že on mě donutil přehodnotit 

moji nevraživost. Nový Zéland je nádherný, úžasný, pestrý a bezpečný. Není zde žádné jedovaté 

zvíře. Na celém ostrově byl asi nejjedovatější můj zápisník, jak s oblibou tvrdí Brácha. Žádní 

hadi, pavouci, stonožky, jedovaté ryby, nebezpeční krokodýli. Nic z toho. Kdybych věřila 

v Boha, tvrdila bych vám, že si svůj sklad dobře hlídal, jeho andělská ochranka odvedla 

vynikající práci a potměšilej čert se do skladu nedostal. A tak ďáblík při svém zklamání a 

naštvání, všechny nebezpečné potvory, které sem nesl, vztekle přihodil do sousední Austrálie. A 

že jich bylo požehnaně!  

 Než opíšu svůj deník plný zážitků, zmíním se o způsobu cestování. Samozřejmě to bylo jako 

vždy „co nejvíce muziky za co nejméně peněz.“ Autobus, vlak, spaní kde se dá. Já se ovšem 

někdy musím vyspat do sytosti, protože jinak únavou usnu kdekoliv a ani bych si nevšimla, 

kdyby mě někdo okradl, možná ani kdyby mě znásilnil (pokud by to nebylo nějak mimořádně 

hezké). A při cestování v jednom je takové usnutí natvrdo dost riskantní. Takže jsem  často 

využívala ubytování v hostelech pro baťůžkáře (backpackers, jak říká můj strejda, že cestuju po 

backpackersku). Ubytovny byly vždycky čisté, zařízené skromně, postele patrové, pokoje třeba i 

po osmi. Na hostelech se nerozlišuje pohlaví, takže v pokoji je osazenstvo namícháno podle 

toho, kdo jak přijde. A ono to ani nevadí, všichni chtějí co nejvíc poznat, večer každý dorazí 
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zničený na doraz a ráno brzo vstává za poznáváním dalšího. Někdy člověk přijde v noci a ostatní 

nebo on sám ráno brzo vypadnou, takže ani nevíte, s kým jste spali. Důležitější je výměna 

informací, kde se co dá vidět, kde co levně koupit, kde přespat. Je to způsob cestování pro mladé 

a pravda, já jsem věkem vybočovala. V Čechách by se leckdo ušklíbl a myslel si: „Ta by spíš 

měla leštit kliky u domova důchodců.“ Ne tak v cizině. Tam je padesátník spíš obdivován, že 

nesedí s pivem u televize, atmosféra hostelu pohltí každého a v ní se zapomíná na věkovou i 

jazykovou bariéru. Aspoň dva příběhy jako názorná ukázka. Jeden je typický, druhý trochu 

vybočuje, ale nemůžu vás o něj připravit. 

 Dorazila jsem na čtyřlůžkový pokoj, kde už byly na ostatních postelích poházeny věci 

(včetně mobilů, drahých přehrávačů, což je normální). Mrkla jsem na svoji postel a začala 

vypakovávat věci na spaní. Seděla jsem na zemi a hledala něco v batohu, když se vrátil první 

spolunocležník, kluk mezi 20 - 25 roky. Podal mi ruku, představil se a že je ze Skotska a odkud 

já. Přisedl si ke mně na koberec a povídali jsme. Za chvíli přišel druhý, scéna se opakovala, věk 

stejný, jen pocházel z Chile. Už jsme seděli na podlaze tři a povídali, když dorazil poslední. 

Věkově jejich kopie, jen byl z Kanady. A tak jsme tam seděli čtyři na podlaze kolem mého 

batohu jak vandráci okolo ohně a vyprávěli si o svých i cizích zemích, o životě v nich, o historii, 

o budoucnosti... Já jsem vytáhla sušenky, první kluk šel udělat pro všechny čaj, druhý rozloupal 

pomeranče, třetí hodil do placu oříšky. Dřepěli jsme tam dlouho přes půlnoc a povídali. Bacha, 

povídali anglicky. Kluci měli s mojí polámanou angličtinou trpělivost, Chilan na tom byl o 

trochu líp. Jako pohádku před spaním poslouchali vyprávění, kterak jsem projela Rusko se stejně 

„mladou“ kamarádkou. Na závěr položili dotaz, proč už neexistují ženský jako já, ale v mladším 

vydání. Já jsem nerozuměla, na co se to ptají, a oni se smíchem řekli naplno: „Proč my 

nepotkáme ženský jako ty, ale, sorry, aby jim bylo dvacet.“ 

 A teď ten atypický. Vstoupila jsem do osmilůžkového pokoje, pozdravila Hi a zamířila 

k volné posteli. V rohu na dvou postelích nad sebou leželi kluci, kteří mi stručně odpověděli na 

pozdrav a víc o mě okem nezavadili. Bavili se spolu a koukali jinam, abych nepochopila, že řeč 

jde o mně. Pikantní na celé věci ovšem bylo, že se bavili česky a byli si jisti, že jim živá duše 

nerozumí. Hlavně živá duše já. 

Prvý: „Hele babča, a vyrazí takhle sama.“ 

Druhý: „Ale za hrknutí by ještě stála.“ 

Prvý: „Je vidět, že už jsme dlouho z domu.“ 

 Nebýt té babči, tak bych se určitě zbrkle přihlásila ke krajanům, takhle jsem musela ten titul 

nejdřív spolknout a nějak se mi vzpříčil v krku. Mezitím kluci rozvinuli neuveřejnitelný, ryze 

pánský dialog po kom a hlavně po čem se jim stýská. Líčení sexuálního menu bylo natolik 

barvité, až jsem sama sobě musela přiznat, že moje erotické zkušenosti mají značné mezery. 

Dalo mi dost sebeovládání se ani nepousmát a občas jsem pod škraboškou hledání čehosi strčila 

hlavu téměř do batohu. Během odposlechu jsem si připravila věci na spaní, vzala ručník a 

vyrážela do sprchy. Než jsem došla ke dveřím, slyšela jsem kluky. Prvý se s pohledem z okna 

ptal: „Tak co, půjdeš s ní?“ 

Druhý s pohledem na horní postel odpovídal: „Já bych s ní šel, ale jestli by šla ona se mnou.“ 

Prvý stále studující mraky za oknem: „Se jí zeptej.“ 

Druhý pronesl k matraci na posteli: „Já to slušně anglicky neumím. Jen to slovo od ef.“  

Ale slovo neřekl, abych mu nedej bože nerozuměla. To už jsem zavírala dveře. Ve sprše jsem se 

dostatečně vychechtala, natrávila tu babču a došlo mi, že ráno v šest odjíždím, takže pomsta 

musí být okamžitá. Vykoupaná jsem se vrátila na pokoj, uložila svoje věci, šla jsem ke klukům a 

česky jim povídám: „Tak dobrou noc kluci a sladké sny.“ Ten na spodní posteli vyskočil tak, že 

se praštil o tu horní, ten na horní posteli vyskočil tak, že se skoulel na tu spodní. Seděli tam, 

civěli na mě, barvu obličeje by jim záviděla i ruská zástava a těžko říct, jestli se styděli za tu 

babču nebo za ten pornovečerníček. Koktali nějaký nesmyslný omluvy a trochu jim ulevilo, když 

jsem se začala smát. Jakmile jsem začala mluvit a poznali, že nejsem naštvaná a taky žádná 

fajnovka, tak jsme se tomu chechtali tak dlouho, až nás museli napomenout spolunocležníci. 

Jména kluků vynechám s ohledem na jejich partnerky doma a zůstanu u Prvý a Druhý. Jo, a 
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abyste si nedomýšleli: nic nebylo, jen obrovská sranda. A nadprůměrná sranda je určitě vzácnější 

než průměrný sex. 

  

 Tak dost obecných keců a letím na jižní ostrov Nového Zélandu, v batohu mám jen mapu 

vytrženou z prospektu, miniaturního průvodce v angličtině a o Novém Zélandu nevím nic. Let je 

vcelku bez zážitků až na česnekový sendvič od strejdy, ale to byl spíš zážitek pro ostatní. 

Přistáváme v Christchurch po jedenácté večer, autobus mě přiváží k hostelu o půlnoci, takže 

chvíle napětí, ale volnou postel mají. Jasně, že to je ta horní. Kdo pozdě chodí... 

 Ráno zjišťuji, že hostel je přímo v centru nejcentrovatějším. Stojí vedle Katedrály na 

Katedrálovém náměstí. Vyrážím pro snídani a první, co objevuju, že se v Katedrále chystá pietní 

slavnost za Edmunda Hillaryho. Ten den probíhaly po celém Novém Zélandu a snad po celém 

světě. Na severním ostrově v Aucklandu byl Sir Ed pohřbíván se všemi poctami jako národní 

hrdina. Chvíli očumuju obří obrazovku, která přenáší slavnostní mši, ale hlad mě žene dál. Podle 

mapy nacházím supermarket. A teď proč tady tak zabíhám do detailů. Představte si, jdu první 

den v cizí zemi, v cizím městě, v náhodně vybraném obchodě a slyším: „Marto, Marto!“ Na 

moment si myslím, že volá můj hladový žaludek v touze po pravidelném přídělu stravy, ale 

rozhlídnu se a vidím kamarády, jediný lidi, které na celém ostrově znám. Věrka s Vaškem tady 

pracují, na jihu ostrova dočesali třešně, meruňky ještě nedozrály, a tak vyrazili na sever 

s představou, že se v Christchurch potkáme. Věděli jsme o sobě přes email, ale nikdo neměl 

páru, jak se domluvíme, navíc když mně tady australský mobil nefungoval. Kdybych věřila 

v Boha, měla bych to jednodušší, protože bych si zkrátka řekla, že to zařídil on. Takhle opravu 

nevím. Objímáme se, pokecáme nad kafem a společně padáme k jejich autu. Bohužel, společně 

s námi padají i první kapky deště a ten den už padat nepřestávají ani na minutu. Společně 

projíždíme poloostrov Banks, prohlížíme si úžasné pláže, vyjíždíme na úžasné vyhlídky 

bývalého sopečného kráteru, sjíždíme po úžasných stráních pobřežního pohoří. Bohužel všechno 

to úžasné je skryto za těmi kapkami úžasných druhů deště. Mrholení v údolí, deštivého mixu 

s pobřežní mlhou, lijáku v horách, tropického slejváku v pralese, mžení v přímořské vesničce 

s barevnými loďkami. Ale jsme spolu, dobří kamarádi, kteří si mají co říct, na déšť sice 

nadáváme, ale nepovažujeme ho za pohromu. Chvíli strachu zažíváme, když Vašek odvážně 

vjíždí na štěrkovou cestu přes hory, přičemž se předem optimisticky přesvědčil, že poškozená 

pneumatika jejich stařičkého auta to má za pár a reserva je prázdná a mě optimisticky uklidňuje 

větou: „Vždyť odlítáš až za týden, to nás snad najdou.“ Ale dojeli jsme všude, večer se 

odměňujeme večeří v korejské restauraci. Oba mě celý den přesvědčovali, že takhle tady leje 

normálně, déšť bubnuje na okna a ve zprávách nadšeně hlásí, jaký je to krásný lovely day, a že to 

mám pochopit a zvyknout si. Řeknu vám, po měsíci na Gold Coastu, kde měsíc pršelo, mně to 

přišlo až líto a jen mě to utvrdilo v přesvědčení, že Nový Zéland zkrátka nemám ráda. Před 

zavírací dobou ještě stíháme internet v knihovně. Vašek nachází počasí na jižním ostrově a když 

se na počítači objevuje satelitní nahrávka, kde ten den pršelo, všichni se rozchechtáme do ticha 

knihovní čítárny. Ten mrak monitoroval naše auto. Visel nad ním a byl vždycky tam, kde jsme 

byli my. Nad zbytkem ostrova svítilo slunce a podle předpovědi by mělo svítit dalších pár dní. 

Mám jasno - musím pryč. 

 Nerada se loučím s fajn kamarádama. Věrko a Vašku, díky za pomoc při rozjezdu, za dodání 

optimismu a vůbec za to, že jste, jaký jste. Celý den byl zázračný, jakoby opsaný ze scénáře Pána 

prstenů. Dosvědčte, prosím, do cancáku, že nekecám, že to tak bylo a že si to nevymyslel nějakej 

holyvůdskej rejža. 

 Druhý den v šest vykmitávám z postele na autobus směr Mount Cook. Vyfasovali jsme 

skvělýho řidiče - typický domorodec, statný, dlouhovlasý, tetovaný Maur. Sympaťák. Když se 

autobus rozjíždí a on začíná mluvit do mikrofonu, sympatie k němu mě okamžitě přechází a 

vrací se původní averze na tento kus světa. Já řidiči nerozumím, nic mu nerozumím, co to ty 

novozélanďáci mají za akcent, co to je za blbou angličtinu, co já tady budu týden dělat, když se 

nedomluvím?! Polévá mě horko, cítím čůrek hrůzy mezi lopatkama. Po předlouhých pěti 

minutách slyším řidiče říkat: „Welcome to New Zealand,“ a další anglická slova a vysvětlení, že 
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nás musel nejprve uvítat v řeči původních obyvatel v maurštině, protože oni tady byli první. 

Přechází mě hrůza, směju se vlastní blbosti a mám radost ze života. Kdybych věřila v Boha, 

podezřívala bych ho, že první den s počasím a teď s řidičem zkoušel, co vydržím. Asi jsem 

zkouškou prošla. Za celý další dny jsem nevytáhla pláštěnku a ani se nepotila děsem 

z novozélandštiny (spíš naopak, rozuměla jsem jim líp než těm uhuhňaným Australanům). 

 Jsem na začátku cesty, a tak si v duchu opakuji pravidla osamělého cestování, kolik mám 

zavazadel, kde mám doklady, co všechno vlastně musím hlídat a v uších mi zní upravená píseň 

pana Vodičky: „Vandrák, ten tvrdej chleba má. Musí si hlídat peněženku, doklady, pojištění, 

spacák, batoh, příruční ruksáček, odjezdy, příjezdy a to správný nástupiště, noclehy pod širákem, 

pláštěnku... v koupelně nezapomenout mejdlo, ručník, šampón, odloženej řetízek... 

 Dostávám šanci dospat pár hodin při nudné jízdě rovinou s farmami pro ovce, kozy, krávy, 

jeleny. Zajímavostí je, že ovčí stáda hlídají lamy. A lama je prý vzorný hlídač. A druhou to, že 

místní kovbojové honí stáda vrtulníkem. Už jim i terénní auta jsou málo a na koně si ani 

nevzdechnou. Oči otvírám dokořán, když se na obzoru zjevují hory a oči přímo vykuluju na 

zastávkách u ledovcových jezer Tekapo a Pukaki. Jezera, do kterých se z ledovců splachují 

částečky a minerály, které lámou světlo tak, že nad jejich barvou zapomínáte zavřít pusu a 

cvakáte foťákem jak skupina Japonců. Mount Cook, za svobodna v maurštině nazývaný 

Aoraki, nejvyšší hora Nového Zélandu, na nás tak milosrdný není, ukazuje nám sice paty, ale 

svoji hlavu má v oblacích 3 754 metrů vysoko. Přesto je to neobyčejný zážitek. Ledovcové 

splazy se táhnou až na úpatí hory a z celé jeho mohutné masy čiší jakási zvláštní síla. 

 Městečko Queenstown o další dvě hodiny jízdy dál leží poblíž západního pobřeží na jihu 

ostrova a má lázeňskou atmosféru, jezero Wakatipu s parníkem, lanovku s vyhlídkou, pobřežní 

promenádu. Při jízdě typickým parním parníkem T.T.S. Earnslaw nás pouští i do strojovny, topič 

se na nás směje mezi lopatama uhlí a na palubě hraje paní na klavír. Ptá se každého, odkud je a 

hraje píseň jeho země. Takže mám možnost si snad na nejvzdálenějším místě zeměkoule do 

funění parních kotlů zahulákat Škoda lásky. Lanovka mě naopak vyveze nahoru nad město 

s mnohakilometrovým rozhledem a já jen lituju, že tráva okolních kopců je spíš rezatá než svěží 

zelená, jakou jsem o ní měla představu já. Odpolední krmení kiwi si nemůžu nechat ujít, protože 

vám chci ptáka kiwáka vyfotit. Kiwi žije jenom na Novém Zélandu a je to noční tvor, takže moc 

nevěřím tomu, že o něj na cestách budu zakopávat a beru zavděk atrakcí v místním ptačinci. 

Krmení je zážitkem. Kiwi je taková větší a kulatější bezocasá slepice. Zobák má jako brčko na 

koktejl a tím brčkem neustále prošťourává hlínu a vybrčkovává z ní hmyz. Před turisty dostávají 

kiwiáci v úzkém kornoutu směs rozinek, ořechů a semínek, sbíhají se spořádaně a spořádaně 

všechno přidělené zobání spořádají. Zklamáním je focení. Já myslela, jak vám ptáka předvedu na 

fotkách v celé jeho kráse, ale oni jsou chovaní v šeru, na které si musí naše oči chvíli zvyknout. 

Foťák si nezvyká ani za dlouhou chvíli a použít blesk, bych si troufla jedině v případě, že bych 

chtěla mít zajištěno doživotní ubytování s výhledem na hory na místním hřbitově.  

 Záliv Milford Sound je plný vodopádů, fjordů, zarostlých svahů rostoucích ne jak, ale 

přímo z vody a se zasněženými vrcholky. Z Queenstownu to k němu jsou dvě hodiny cesty a 

nejlevnější projížďka lodí po zálivu začíná v 9 ráno. Je vám jasné proč. Takových blbců, kteří by 

kvůli tomu vstávali v šest, opravdu moc není, a tak za odměnu dostáváme i snídani. Na focení 

nám oblaka zrovna nepřejí, pobřežní mlha se sráží na všem a všude, takže i na našich 

fotoaparátech, ale pohledů vyrážejících dech je tolik, že to hrozí udušením. Když z moře vyskočí 

do výšky 1692 metrů hora Mitre Peak, souhlasím s Rudyardem Kiplingem, který ji nazval 

Osmým divem světa. Kapitán nás uklidňuje, že pokud je v Qeenstownu hezky slunečno, tady se 

sráží mlha. A pokud v Qeenstownu prší, tady prší taky. Jak se říká: výběr za 18 nebo 20-2.  

 Večer se vracím na hostel s vidinou postele a spánku. Zjišťuju, že bydlím s tatínkem a jeho 

dvěma dcerami (dcery okolo 15 let, tatínek tak akorát). Jedna z dcer zničí moji představu o 

spánku hned při uvítací ceremonii. Zajásá nad zjištěním odkud jsem, vytahuje právě rozečtenou 

knížku v angličtině, která se jmenuje Stalinův hlas a je o komunistických zemích. Její výřečnost 

a zvědavost ze mě loudí další a další informace a já pomlouvám komunisty, až se okolní rezaté 

hory zelenají. Spíš červenají.  
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 Ráno vstávám s místníma ptákama a nastupuju do autobusu směr ledovce. Spolucestující 

mám jen dvě děvčata z Thajska, ale řidič stojí za to. Pusu nezastaví. Už při odbavování 

porovnává, jestli jsou větší Thajky nebo jejich kufry (Thajky vyhrály o dva centimetry) a celou 

cestu nás poučuje i baví. Během mého zdřímnutí někde přibral chlapa, s kterým mluví jako s 

dobrým známým a my tím pádem vyfasovali baviče číslo dvě. Opět sedím hned za řidičem, což 

je dobré pro focení, pro to, aby si všiml, kdybych se někde na zastávce zapomněla, proto, abych 

měla angličtinu z první ruky, teda pusy a rozuměla aspoň něco. Teď se k tomu přidalo to, že 

musím s řidičem a jeho kámošem konverzovat. Po zaslechnutí České republiky mluví o všech 

Češích, které potkali. A je dobré slyšet na druhé půlce Země o tom, že to byli vždy dobří lidé a 

vynikající pracanti. Řidičův parťák mě neustále obdivuje, jak odvážně cestuju sama a prý přesně 

takovouhle ženskou shání k sobě domů. To „sobě domů“ zahrnuje, už nevím kolik tisíc hektarů, 

ale jsou toho tři kopce kdesi uprostřed divočiny a za chvíli jedeme okolo. Takže nám hrdě 

ukazuje svůj pozemek mohutnými rozmachy mohutných paží. Jeho vlastnictví sousedí přímo 

s národním parkem a nejbližší trvalý soused je hned za rohem - padesát kilometrů. Na jednom z 

„jeho“ kopců vidím nádherný vodopád a ptám se: „To je tvoje sprcha?“ A on se směje že ano a 

že by mi umyl záda, ale často neteče teplá. Je docela sympatický, ale veškeré sympatie zmrznou, 

když se zeptám na teplotu v zimě a on mi odpovídá v mínusových hodnotách. Brrr. Řidič nám 

zastavuje u největších jezer Wanaka a Hawea, vypráví o historii, o zvířatech, o rybaření. Má rád 

ryby, což dokazuje pořekadlem „Fish, my family dish.“ Mně se ptá, jestli mám taky ráda ryby a 

já odpovím, že je musím mít ráda, protože moje family name je Pelikánová. Nevěří a k nadšení 

ho přivádí až darovaná vizitka. Po přestávce na svačinu, se ptá Thajek, jestli měly kafe a ony 

sdělují, že jedí jenom zeleninu, takže řidič hned za zatáčkou zastavuje u stáda ovcí a Thajkám 

otvírá dveře, ať se jdou nasvačit. Thajky se smějí, jako když cvrlikají ptáci. Provází nás slunce a 

modrá obloha a řidič nadšeně vykřikuje: „To je speciální den pro moje přátelé z Thajska a 

z České republiky.“ Ráno jsme nastupovali jako cizí lidé a na Fox Glacier se rozcházíme jako 

kamarádi. Thajky zacvrlikají na rozloučenou a můj nápadník zklamaně bere na vědomí, že jsem 

pohrdla jeho třemi kopci i vodopádem a v poslední naději mi píše svoji adresu, kdybych si 

všechno rozmyslela a zhrzena životem v civilizaci se chtěla vrhnout do náruče přírody. A jeho. 

 Nejznámější ledovce Fox a Franz Josef jsou stejně škodolibé jako hora Mount Cook nebo 

záliv Milford Sound. Drží si okolo sebe závoj z mlhy a mraků a jen v nestřežené chvíli nám 

nechávají nahlédnout na jejich intimnější místa. Mlha střeží nejen ledovou krásu, ale i ledovou 

teplotu. Dole je to na opalovací krém a ledva se vyšlápne kousek po ledu, postrádáte palčáky. 

Zaplaťbůh neprší, ale foťák zůstal v batohu. I proto, že moje pamětnické pohorky se vlastnostmi 

na ledu spíš podobají bruslím než kvalitní outdorové obuvi. Tím pádem mám ovšem několikrát 

příležitost blíže se seznámit s ledovcem Franz Josef, který je starý 7 000 let a za mlada, kdy se 

ještě nejmenoval po našem císaři pánu ale hezky maursky Waiau, byl dlouhý tři kilometry. Teď 

se smrsknul na 2 280 metrů a já mám výčitky svědomí, že moje neustálé padání na hubu, mu o 

nějaký ten cenťák taky pomohlo. Náležitě poučena a náležitě zmodřinována okolo Fox Glacier 

původním jménem Weheka, chodím v uctivé vzdálenosti a po kamenech. I tak ty vzácné 

okamžiky, kdy se do ledovců opře na chvíli slunce a projasňuje jejich modrou barvu a ledovou 

krásu, stojí za těch pár držkopádů. 

 Na cestu do městečka Greymouth vyfasovávám ne zrovna moc mluvnou řidičku asi mého 

věku. Při kontrole jízdenek se každého ptá, kde bude chtít vyložit a každý poslušně hlásí jméno 

hotelu nebo motelu. Jen ode mě slyší: „Já nevím.“ Kouká na mě, opakuje otázku v domnění, že 

je moje angličtina ještě horší, než ve skutečnosti je. Když odpovím stejně, udiveně se ujišťuje: 

„Ty nevíš, kde budeš spát?“ Odpovím: „Nevím. A je to nutné?“ Kroutí hlavou ještě po usednutí 

za volant, až mám strach o naši bezpečnost. Na jedné ze zastávek, ve městě Hokitika, městě 

zeleného kamene jadeitu a zlata, veškeré osazenstvo vyráží do obchodu se suvenýry z greenstone 

a já vtrhnu do informací, kde vyškemrám prospekt o sousedním Greymouthu. Do odjezdu 

stihnu najít adresu hostelu poblíž centra a při nastupování sděluji řidičce, že už vím, kde budu 

spát a hlásím adresu. Směje se a za hodinu mě spokojeně vysazuje přesně u vchodu. DUKE 

hostel je v majetku mladých Izraelců a jako všude čisto, bezpečno, ochotno a srandovno. Všude 



Marta Pelikánová - Posbírané na cestě 

 53 

se ptají jen na křestní jméno a všude si ho taky pamatují, takže pak už zdraví jen Hi Marta. Nikde 

po mně za celou dobu nechtěli pas. 

 Já v hostelu jen mrsknu batohem na podlahu, popadnu orientační mapku a rychlým krokem 

opouštím civilizaci. Jsem na západním pobřeží, jsem u oceánu a je navečer. Už vám to dochází? 

Jasně, západ slunce! Orientační mapka mi sice zapřela, že to je k vodě pět kilometrů, ale 

přicházím dostatečně včas, slunce je ještě vysoko. Procházím se po oblázkové pláži, fotím 

každou pitomost, užívám si každé vteřiny. Občas potkám asijsky vyhlížejícího kluka 

v pruhovaném tričku. Po hodině potkávání ke mně kluk utíká a nadšeně sděluje, že našel zelený 

kámen, v této oblasti něco jako u nás vltavíny. Půjčuje mi svůj vzácný nález do dlaně a já mu 

říkám: „Mně to spíš připadá jako omletý střep z lahve od piva.“ Pohoršeně se na mě ušklíbne a 

ukazuje, jak se musím přes kámen podívat do slunce, abych pochopila celou jeho nádheru. 

Zvedám kamínek, dívám se skrz něj do zapadajícího slunce, otáčím ho a světlo se mění jako 

v kaleidoskopu. Překrásné! Ale klukovi říkám: „Hmmm. VíBí.“ VB je značka populárního 

australského piva v zelených lahvích (pro pamětníky - barva ani název nemá nic společného 

s Veřejnou bezpečností). Kluk mi laje, že jsem krutá a smějeme se. Společně čekáme, až si 

oranžový kotouč sáhne na hladinu. Mladík Hiroko je z Japonska, města Kjoto a tady pracuje. 

Potvrzuje mi to, co už vím od Věrky a Vaška: Nový Zéland udělal dobrý skutek pro mladé a 

povolil ‚working holiday‘, mladí lidé zde mohou legálně nějaký čas pracovat. Háček je v tom, že 

je to práce většinou na farmách a to za pár kiwišušňů. Aby se obešla nutnost minimální mzdy 

pracuje se v úkolu. Za bedničku natrhaných třešní se dostane tolik, že by pro to novozélanďan 

neotevřel ani jedno oko, natož aby vstal z postele. Musí být zklamání pro mnoho mlaďochů, kteří 

sem jedou za půjčené peníze a s představou, že peníze záhy splatí, pocestují a ještě zbohatnou. 

Hiroko se mě drží a po západu slunce mě jde vyprovodit na křižovatku k městu. Nejspíš se mu 

moc stýská po domově a já mu připadám jako mateřský typ. 

 Probouzím se o půl jedenácté. Dopoledne. Spánkový nedostatek a únavový přebytek 

nadělaly své. Na pokoji mi spolubydlící sdělují, že do devíti ke mně měli ohled a chovali se tiše, 

pak už se bavili normálně a já se ani nepohnula. Při cestě do koupelny se mě uklízečka ptá, jestli 

už u nás může poklidit, že se chodila dívat, zda nejsem mrtvá. Připadám si jak na Samotě u lesa, 

kde chodili vesničané udiveně pozorovat spící Pražáky. Rychle opouštím hostel i civilizaci. 

Vyrážím na vyhlídku nad městem. Jasně že vyhlídka je na kopci a taky už je notně vedro. Cesta 

vede překrásnou džunglí, občas je přede mnou jen džungle a cesta ne. Dvě hodiny se prodírám 

zeleným porostem. Vychutnávám si něco, na co bych asi v Austrálii ani já neměla dost odvahy - 

jít sama neprůhlednou, vysokou trávou mimo civilizaci mezi všema jedovatejma australskejma 

mrchama je skutek hodný kamikadze. A stejně tady celou cestu koukám, kde se co šustne a při 

každým šoustnutí si opakuju: „Idiote, tady nic nehrozí,“ a spokojeně stoupám dál. Po dvou 

hodinách výstupu mě na vrcholu čeká překvapení. Úžasný výhled, ten dole inzerovali, ten není 

překvapující, ale pod pařezem nacházím vrcholovou knihu. Zapisuju se, nechávám tam i vizitku 

a připadám si jako při novoročním výstupu na Palici v mé rodné České Třebové. Po návratu do 

přímořské nížiny jen projdu městem a pokračuju další kilometry do místa, kde trávím večer. Kde 

jinde než na pláži. Tentokrát na druhé straně ústí řeky, v kterém sídlí kolonie volavek a 

kormoránů. Užívám si poslední západ a do burácení vln řvu naše osadní náborovky. Potichu 

zpívám Do osady přišla dívka speciálně pro kamaráda Matta, o jehož úmrtí mi dnes přišla 

emailová zpráva. Ani si nevzpomenu, že jsem včera slíbila Hirokovi přijít na to samé místo.  

 Další den odjíždím přes hory pryč. Při kupování jízdenky mně paní tak moc chce dát nějakou 

slevu a ptá se, jestli nemám průkazku studentskou, pro mladé, pro baťůžkáře. Já jí říkám, že už 

leda tak důchodcovskou a ona se směje. Zarmouceně  mi prozrazuje vysokou cifru plné ceny a 

radí, ať si vezmu raděj autobus. Na oplátku jí prozradím, že miluju vlaky a já vlakem prostě 

musím a peníze jsou jen peníze. A tak nastupuju do TRANZ ALPIN a projíždění 

novozélandskými horami mi utracené peníze bohatě vynahrazuje. Navíc vlak má otevřenou 

plošinu, na které se může stát a fotit a koukat a mávat, takže si své drahé místenky ani neužiju. 

Vyfoukaná, s očima plnýma sazí a nádherných pohledů do krajiny, dojíždím do horské vesničky 
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Arthur‘s Pass. Naštěstí nikdo nepokládá všetečnou otázku ohledně místa na spaní. A místa je tu 

dost, nádherná řeka, okolo hory se zasněženými kopci, výhledy k vodopádům. 

 Druhý den podnikám výšlap k jednomu z nich - Devil‘s Falls. Po návratu, při posledním 

průchodu vesničkou, se zastavuji v místní kapli. Místo oltáře je uvnitř prosklená stěna a za ní 

výhled do stráně, po které padá jeden z mnoha místních vodopádů. Stráň je zarostlá teď zrovna 

kvetoucími stromy a keři. Sedím v kostelní lavici a nekoukám na symbol žádné víry, ani na 

symbol utrpení, koukám na přírodu a myslím si, že to je ten nejkrásnější oltář. Sedím tak hodinu, 

sleduju vodopád, stromy pohybující se ve větru, ptáky zpívající a neposedně přelétávající z keře 

na keř, oblaka převalující se jako pomalu roztékající zmrzlina, přemýšlím nad cestou, nad sebou, 

nad životem, vzpomínám na minulost a na všechny blízké, dumám o budoucnosti. Kdybych 

věřila v Boha, myslela bych si, že je tady se mnou. Ano je, protože to by měl být pravý účel víry, 

najít Boha v každém z nás. Děkuji za všechno a před kaplí házím drobné do kaplové pokladničky 

a na záda svůj batoh, ohlížím se, mávám horské vesničce a na nádraží nastupuju do vlaku. Po 

nastoupení mi dochází, že jsem zapomněla poděkovat za to, že mě tato země ušetřila jediné věci, 

kterou se malému ďáblíkovi podařilo vpašovat do božského skladu asi proto, že je tak malá a 

nepatrná - mušek. Cituji část mailu kamaráda Vaška: „Jizni ostrov ma totiz jedno ‚best keep 

secret‘ a tim jsou zdejsi zabijacke musky. Umi vse, co umi muska z australske pouste, a vse, co 

umi Darwinsky komar a jeste vice. Nebzuci, kdyz nechce. Kouse silneji. Je jich milionkrat vice 

nez musek v pousti. Nereaguje na zadny repelent. Kdyz vylezes z auta, pripadas si jak Ripleyova 

v druhem dilu Vetrelce.“ 

 Několikahodinovou cestou na vyhlídkové plošině, s foťákem hlásícím plnou kartu 

překrásných scenérií, se dostávám zpátky do Christchurch. U nádraží pohrdnu všemi 

dopravními prostředky a pěšky se pomalou procházkou přemisťuju těch pár kilometrů do centra, 

kde odhodím batoh ve svém katedrálovém hostelu a jdu se loučit s městem. S městem, které 

samo o sobě tvrdí, že je angličtější než sama Anglie, kterým protéká řeka Avon, má gotickou 

katedrálu, botanické zahrady, historické tramvaje, červené telefonní budky, pěší kolonádu podél 

řeky. Ale je to jenom město. To krásné, tajemné, nádherné a úžasné je dál odtud, v horách a na 

pobřežích, v kopcích a jeskyních, v jezerech a řekách.  

 A tak opouštím zemi, kterou jsem se hned na začátku rozhodla nenávidět a která mě svojí 

rozmanitou krásou a tajemnou atmosférou donutila k lásce.  

Kdybych věřila v Boha... 

 

 

P. S. 1 

A abyste si nemysleli, že je všechno peříčko: taky se mi rozsypal zub; vracela jsem se pro baterii, 

která se spokojeně nabíjela v hostelu, aniž si všimla, že panička odjela; zblblá únavou jsem 

vyměňovala paměťovou kartu do foťáku ve stínu, aby mi ji slunce neosvítilo; někdy jsem si 

mluvila pro sebe, abych slyšela češtinu; poslední den jsem přepočítala zbylé peníze a zbylé 

plátky chleba, zalitovala housky, kterou jsem včera přes zákaz rozmařile nakrmila somrující 

endemit papouška Kea, natočila jsem si vodu z kohoutku, utáhla opasek na konečnou dírku a šla 

za předposlední peníze koupit Věře sovu do sbírky, protože sovu z Nového Zélandu musí mít. 

Poslední pětidolarovku jsem ušetřila pro Alenu, neb je na ní vymalován Edmund Hillary, 

s kterým se ona osobně potkala a já tady jeho pohřbem začínala. Na letištní poště jsem ještě 

vysypala mince a vyžadovala známku se savcem, které sbírá můj pardubický strejda. Všichni 

zaměstnanci hledali a nabízeli mi leccos: „Podívej ten motýl na týhle známce, jaký má krásný 

barvy.“ Já zatvrzele lpěla na savci a zajásala jsem, až při spatření velryby. To se zase divili oni, 

protože mysleli, že velryba je jen veleryba jako Majčina Karolínka, jenže té je pět. S úlovkem 

velrybího ocasu na poštovní známce jsem mazala k odbavení a tam mi řekli, že je nově zaveden 

letištní poplatek 25 dolarů. Proklela jsem jako mnohokrát film Pán prstenů, protože ten udělal 

z Nového Zélandu cíl mnoha turistů a z novozélanďanů vydřiduchy, spíš vydřituristy. Ale i o 

tom je cestování a i za to děkuji. Jen nevím komu. Kdybych věřila v Boha... 
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P.S. 2 

Ještě jeden cestovní poznatek. 

Věřte mi, na celičkém široširém Světě neexistuje místo, kde bychom mohli být automaticky 

šťastni. Měli bychom se zařídit tak, abychom mohli být šťastní tam, KDE JSME. Kdo věří 

v Boha, má to jednodušší. 

 

 

 

 

červen - červenec 2017 

 

KIMBERLEY 2017 podle Peldiných jedovatých zápisků  
(neobsahují popis přírodních krás, kterých jsme si na cestě bohatě užili, což popsal moc hezky 

František, ale jsou to poznámky z momentů, které by zapadly, a to by bylo škoda. Snad vám 

budou připomínat to, co je kořením každého cestování.) 

 

účastníci: 

Auto Děda  = Franta a Vilka z Adelaide 

Auto Štefan = Štefan z Andamooky, Věra z Prahy 

Auto Budka = Petr Čermák ze Sydney, Lea z Melbourne 

Auto Pepa = Pepa od Melbourne, Pelda z Gold Coastu 

Auto Péťa = Péťa ze South West Rocks 

 

 

 

My opravdu nemáme v těch stovkách 

fotek jedinou, na které bychom byli 

všichni. 

 

 

 

 

 

1. den - sraz Adelaide 

1.6.2017 čtvrtek 

Já přilétám z Gold Coastu, autem s budkou přijíždí Petr Čermák, Pepovým autem Pepa s Leou. 

Večer nás Franta bere na procházku centrem Adelaide. Franta nechodí, Franta při procházce 

utíká a já za nimi vlaju. Když náhodou dostanu bláznivý nápad fotit, tak je pak půl kilometru 

dobíhám. Jéžišikriste, to bude výlet! 

 

2. den -  odjezd (snad) Adelaide - Andamooka 

2.6.2017 pátek 

Pepa zjišťuje na autě prasklý dekl u filtru, Lea zjišťuje, jestli nacpe věci do budky k Petrovi. Lea 

je úspěšná, ale dekl pro naše auto není v celé Adelaidě. Nevím, jestli mám svoje věci vůbec k 

Pepovi stěhovat, nebo jestli naše cesta končí, aniž začala. Nastupují zlaté české ručičky a Pepa 

vyrábí dekl z čehosi, co František vyhrabal v kůlně. Hurá jedeme! 

Připojuje se Štefan s Věrou, která včera přiletěla z Čech. Štefan při pohledu na Petrovu budku 

vrtí hlavou a pochybuje, že projede. No asi ví proč, neboť Štefan je jediný, který ví, kam vlastně 

jedeme. 
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Takže čtyři auta vyrážíme do Andamooky. Já s Pepou se ztrácíme za Port Augusta, teda všichni 

si myslí, že se ztrácíme, ale my míříme správně na Coober Pedy. Na odbočce k Andamooce se 

ztrácí Petr s Leou, kteří sice taky pokračují na Coober Pedy, ale teď už to není správně. Vilce a 

Frantovi se podařilo bloudit až v Andamooce neb je tma a pouliční osvětlení žádný, protože tady 

nejsou žádný ulice. Docházíme k závěru, že by asi bylo dobrý nějak naladit ty vysílačky, co 

máme všichni v autách. 

Přes tyto drobné zádrhele a po 600 km dojíždíme k Štefanovu podzemnímu domu. Diana 

dodělává večeři a dozdobuje stůl jak na Vánoce, Štefan nás rozděluje na nocleh po manželských 

párech. Trochu ho zaskočí, že jediný manželský pár jsou tady Franta s Vilkou. Takže kromě 

nich, spíme všichni hromadně v jedné podzemní místnosti a je to fakt paráda. Hlavně když venku 

mrzne. 

Konečně Štefan vytahuje mapu a odhaluje tajemství, kam vlastně jedeme - Drysdale River 

National Park. Ale tahle vědomost je nám na prd, protože tam nikdo stejně nebyl a článek v mém 

průvodci Lonely Planet je velice strohý a říká jen, že tam nevedou žádné cesty. Hurá, 

dobrodružství začíná!  

 

3. den Andamooka - William Creek 

3.6.2017 sobota 

Odjezd je posunut, protože Štefan má pohřeb. Ne svůj, ale rozloučení s kolegou. Jelikož mimo 

jiných mnoha funkcí má v Andamooce i roli hrobníka, na dalších pět týdnů bude muset vyhlásit 

zákaz umírání. Franta využívá času a opravuje rezervu. Zbylý čas strávíme prohlídkou 

andamoockého hřbitova, abychom si uvědomili, do čeho se Štefanem jdeme. 

Jasně že nevyrážíme po silnici, to by pro tyhle dobrodruhy bylo potupné, takže jedeme 

„zkratkou“. Terény jsou náročný, Pepa chce, ať natáčím na kameru, ale mám strach, že si 

vyrazím zuby. 

Dojíždíme k jižnímu cípu Lake Eyre, ale od obzoru k obzoru vidíme jen sůl. 

Dál pokračujeme podle značek na WC. Chvíli nám s Pepou trvalo, než jsme pochopili, že nejsme 

„v hajzlu“, ale že to znamená William Creek. 

SPANÍ: U starého nádraží, kde v minulém století jezdil vlak Ghan. Místo se jmenuje 

Curdimurka a trvá nám asi dvě vteřiny, než jí přidáme háček nad C. 

Ptáme se Štefana, v kolik je ráno budíček. Prý o půl, maximálně ve tři čtvrtě. Sice neřekl na 

kolik, ale mně je to fuk, stejně nemám hodinky. Začíná pravidelné večerní rozložení - Štefan spí 

ve swagu, Věra v ministanu na péro, Pepa v autě, já ve stanu, Franta s Vilkou v autě a Petr s Leu 

v budce na kolech. 

 

4. den William Creek - Marla 

4.6.2017 neděle 

Vybíhám ze stanu s prvními paprsky slunce. Až venku zjišťuju, že to nebyly paprsky, ale že 

Franta přiložil na oheň, když šel čůrat. Ovšem už jsem venku a dělám si tím oko u Štefana, který 

vstává hned po mně. Asi už je půl. To jsem ranní ptáče. Dokonce fotím východ slunce za 

nádražím.  

František vyžaduje k snídani paštiku, neboť je neděle. To dá rozum. 

Cestou přes koleje a podobnýma zpestřeníma dojíždíme ke starému železničnímu mostu, kam 

Petr s budkou dojíždí na třech pneumatikách. Ta čtvrtá je na maděru. Nastupuje tým mechaniků 

a vyměňuje kolo. Vidět je někdo od F1, tak můžou hned nastoupit. Petr zjišťuje, že při braní 

nafty v Port Augustě zapomněl na benzince klíče. Ne úplně jsem pochopila, od čeho všeho klíče 

jsou, ale vím, že mezi tím byly docela užitečné věci jako druhé rezervní kolo. 

Tím pádem zastavujeme v Oodnadattě v růžovém roadhousu, kde Petrovi ulevují od 350 dolarů 

za opravu kola. Jelikož další rezervu má Petr pečlivě zajištěnou a tím pádem nedostupnou, je 

rozhodnuto neriskovat další cestu terénama na Finke, ale namíříme to nejbližší cestou k asfaltu. 

Za Marlou je průzkumný tým Auto Děda vyslán do terénu k najití místa na přespání. Nachází 

skvělý flek, takže je zase oheň, Vilka vaří a v táboře vládne pohoda. Dokud Franta nezačne řešit, 
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jestli se kuře vylíhne ze žloutku nebo z bílku. Rozpoutá se vědecká diskuze, obvolávají se známí 

veterináři, uzavírají se sázky. V rámci volání kamaráda na telefonu tj. Míry, Pepa zjišťuje, že 

tady nemá signál na telefonu z Aldi, do kterého ho Míra uvrtal. Takže Míru nejen vyslechne, jak 

to je s kuřetem, ale taky řádně sprdne ze Štefanovýho telefonu, jehož Telstra tady signál má. No 

zato mu Míra tvrdí, co mu už Pepův pes provedl, požral a pos*ral. A to ho hlídá teprve čtvrtý 

den. Jo, není nad to mít dobrého kamaráda. 

SPANÍ: 2 km za Marlou, krásný plac na červeném písku v keřích, oheň 

 

5. den Marla - Alice Springs 

5.6.2017 pondělí 

Přejíždíme z Jižní Austrálie do Severního Teritoria. Ale naštěstí žádný posun času a žádná 

kontrola. Bude hůř. 

V Alice Springs nejdříve šupeme na ANZAC HILL, z kterého je vidět kol dokola. A kol dokola 

není nic, jen město. Takže honem do prodejny pilek Štilek, nákup a zajistit plac v karavan parku. 

Máme asi poslední místa, protože ve městě je závod motorek a aut a kemp je plný lidí, strojů a 

nadšení. Sídlíme hezky u plotu a musíme se obejít bez ohně. Škoda, protože je zima jak morně. 

Nedbám posměchu a vytahuju gumovou ohřívací láhev, které Pepa říká Vašek.  

Konečně mám signál, takže volám Davidovi. Abych se zahřála, pochoduju při tom setmělým 

karavan parkem. Když Davidovi nadšeně vylíčím naše dobrodružství a místní aktuální teplotu, 

nabádá mě, ať jdu zítra spát do motelu. Nabádá tak důsledně, že pro jeho klid mu to 

odsouhlasím. Kdyby chudák věděl, že zatím co mě přesvědčoval, tak jsem se už kompletně 

zamotala. Takže ukončuju hovor ztracená v karavan parku a po delší době se mně pomocí 

Jižního kříže, plotu a dalších ukazatelů podaří najít kamarády a hlavně můj stan. 

V noci si jdu Vaška ještě dvakrát přihřívat do kempové kuchyně, kde je varná konvice. 

SPANÍ: Alice Spring, karavan park G´Day Mate Tourist Park. 

 

6. den Alice Springs - Tennant Creek 

6.6.2017 úterý 

V noci byly mínus dva stupně, díky Vašku. 

Ráno je v našem táboře rozruch. Pepa líčí svůj zážitek - v noci ho v autě ze spánku vyrušilo 

štrachání na předním sedadle. Myslel, že to jsem já nebo někdo z nás cosi hledá. Takže na nás 

začal mluvit česky, co jako potřebujeme. No, a když se dotyčná osoba otočila, byl to černý 

obličej. Pepa po něm chtěl hrdinně skočit, ale uváznul ve spacím pytli. Noční bubák utekl a vzal 

s sebou i měřák na baterii, který měl Pepa v přihrádce. Byl v pěkné taštičce a Bubák asi bude 

zklamán, že to není peněženka. Ostatně, ta i se všema Pepovýma dokladama ležela hned vedle. 

Kdyby vzal tu, tak jsme mohli jet domů a ke všemu neštěstí bych musela řídit já. Ještě v noci prý 

Pepa vzburcoval Frantu, který měl spoustu věcí volně ložených kolem auta, no a Štefanovo auto, 

to bylo úplně otevřené jako pozvánka. Naši andělé strážní se asi při té noční službě nadřeli, ale 

fakt to odnesl jen ten měřák, který si Bubák odnesl. Jelikož můj stan byl za Pepovým autem, 

nejspíš usoudil, že spíme ve stanu a auto je k dispozici zlodějům.  

Pepa si šel stěžovat na recepci, kde se dozvěděl velmi zajímavou novinu, že si má své věci 

hlídat.  

Dokupujeme zásoby a poprvé se mně v Austrálii stává, že musím platit na záchodě. Jen 50 centů, 

takže když mě zastaví hajzlbába, je překvapení větší než útrata. 

Děláme si přestávku v Aileron, kde fotíme obří sochu aboridžinské ženy s dítětem a goanou a na 

kopci ještě obrovitější sochu aboridžinského muže. Pepa si pod fousy brblá: „Nejsem já debil?! 

V noci mě okrade, a teď si ho fotím.“ 

Další stop je u Devils Marbles, kde vyplácáme další megabajty na fotky Ďáblových koulí. 

Ovšem přilehlý kemp nejprojde cenzurou, plný prachu a hlavně lidí, takže hybaj dál. 

SPANÍ: Výzvědná skupina Auto Děda objevuje nádherné místo na jakési farmě mezi velkými 

termitišti. Franta hned zakládá oheň, Vilka vaří, já stavím stan... klasická večerní akce číslo 

jedna. Teda podvečerní, ona tma padá už před šestou a padá hodně rychle. Pak už jen sedíme u 
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ohně a kecáme, dokud nenastane večerní akce č. 2 - Štefan jde spát v osm, Franta ve čtvrt na 

devět a já o půl deváté. A Pepa nadává, že takovouhle partu, co chodí do hajan po večerníčku, 

ještě na cestě nezažil. Zbývá mu Lea a pivo. 

 

7. den Tennant Creek - Mataranka 

7.6.2017 středa 

V noci je vítr jako blázen, stanem to mlátí a já myslím na Davida, jak je přesvědčený, že se 

válím v motelu. Stan chráněný termitištěm vydržel do rána. A otepluje se, dokonce spím bez 

Vaška, ovšem stále v kulichu. 

Na tenhle den máme dávku dalších šest stovek kilometrů, takže jsme rádi, když dorazíme do cíle 

- Mataranka. Svlíkáme se do trika, dokonce i já, a jdeme na večeři. Konečně má Vilka volno od 

vaření. 

SPANÍ: Mataranka karavan park 

 

8. den Mataranka 

8.6.2017 čtvrtek 

První den volna. Ale to jen proto, že čekáme, až dorazí Péťa ze South West Rocks. Má to chudák 

přes tři tisíce kilometrů, takže když se navečer objevuje, jsme rádi my i on.  

Horké prameny, koupání, chlastání. Prohlídka usedlosti z knihy We of the Never Never. 

SPANÍ: Mataranka karavan park,  

 

9. den Mataranka - Katherine - Kanunurra 

9.6.2017 pátek 

Vstáváme přesně o půl. Jen nováček Péťa je zaskočen ranním chaosem, takže nestíhá a nadává.  

V Katherine nákup a návštěvnické centrum a valíme valíme. 

Před hranicemi se Západní Austrálií je stále diskuze, co se může převážet a co ne. Franta pro 

jistotu balí veškerou zeleninu a med do swagu, my maskujeme česnek, ostatní kroutí hlavou. 

Ovšem jen do té doby, než na nás vletí zeleninoví celníci a začnou šacovat auta. Petrovi sebrali 

česnek a další zeleniny, Péťovi med, který navíc dobrovolně přiznal. U nás celník nejenže 

neobjevil česnek, ale ani ty šuplíky, ve kterých byl. No a Franta se snažil vypadat nápomocně, 

takže swag vyhodil z auta, aby se panu kontrolorovi auto lépe prohrabávalo. Že je všechno v tom 

swagu, by napadlo jen Čecha. Připadám si, jako bych se vrátila v čase a právě přejížděla hranice 

NDR – ČSSR a pašovala dederonky a podprsenku. 

Nejen že nás probrali zemědělský inkvizitoři, ale ještě si musíme posunout hodiny o hodinu a 

půl. To jsme sice pochopili, ale nemůžeme se dohodnout, kterým směrem. Ne, že by na tom 

záleželo, stejně vstáváme o půl. 

V Kununuře máme málo času a hodně úkolů, takže aby to bylo zajímavé, většina z nás se ztrácí 

už při vjezdu do města, zbytek po vystoupení z auta. Záludnost je v tom, že se ztrácíme pěšky, 

takže vysílačky v autě jsou nám k ničemu. Je odpoledne a musíme před zavřením vyřídit pasy do 

národního parku Kimberley. To se nakonec chlapům daří, dokonce i vyplnit formulář za 

ztraceného Péťu a to vše bez brýlí. Jen znovunalezený Péťa nám další hodinu tvrdí, že je s námi 

domluva jako s kozou na ledě. S žádným zvířetem jsem na ledě nikdy nemluvila, ale asi nebude 

daleko od pravdy. 

Nádherný kemp pod skalou je zavrhnut ortodoxní trampskou sekcí jako masňácký, takže už za 

tmy vyjíždíme z města. Abychom se nenudili, tak se zase ztrácíme, ale s funkčíma vysílačkama 

ve všech autech už to není takový vzrůšo. Jenom zase v éteru slyšíme podobenství o koze. 

SPANÍ: Po několika neúspěšných pokusech Auta Dědy bereme za vděk kraví farmou kousek od 

silnice. Zem je od krav ušlapaná, nejdou mně zatlouct kolíky od stanu a fouká. Pro jistotu si 

nechávám sekeru ve stanu, kdybych v noci překolíkovávala, a jdu spát brzo, dnes to bylo 

náročný. 
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10. den Kanunurra - Drysdale River Station 

10.6.2017 sobota 

V noci mě budí ponocující Pepa a Lea s dotazem jestli jsem ve stanu a jestli jsem živá a 

nepoužitá. Prý se někdo potloukal kolem mého příbytku a vypadlo to, že z něj vylejzá. 

Kontroluju sebe i stan, vše nepoškozeno, ale vylejzám i se sekerou. Pepa mně vysvětluje, že od 

mého stanu někdo šel a ladně přeskočil tu bránu za námi. Za ní už je jen křoví. Snažíme se ho 

prosvítit baterkou, já pevně svírám sekeru. Najednou ze křoví do světelného kuželu vejde 

mužská postava a briskně přeskočí bránu směrem k nám. Ha, sekera bude mít práci! Naštěstí na 

nás postava promluví československy: „To se nemůžu ani v klidu vysrať?!“ A teprve teď 

poznáváme Štefana s toaleťákem v ruce. Štefan to teda přežil, ale já už nemůžu usnout, fouká, 

stan rachotí a ta sekera ve spacáku studí. 

Po náročné noci je opět rychlá snídaně a rychlý odjezd. Péťa nestíhá, takže odjíždíme každý 

zvlášť a Štefan jen volá, že máme uhnout na Halls Creek a počkat u velké řeky. Auta Pepa, Děda 

a Budka jsme minuli všechny dvě odbočky a vesele pokračujeme úplně blbě na Wyndham. Když 

to zjistíme, otáčíme, ovšem Budka, která asi ještě nezapla vysílačku, pokračuje. Auto Děda se 

otáčí podruhé a dává se do stíhání. No a mezi tím někde vzadu Péťa vzorně podle rozkazu 

odbočil na první křižovatce, jenže rozkaz byl špatnej, křižovatka taky špatná a velká řeka nikde. 

Mělo se odbočit až na druhé a to na El Questro. Za Péťou se dává do stíhání Štefan, má to 

náročnější, protože Péťa je děsně rychlej. Když se všichni konečně scházíme na Gibb River Road 

u velký řeky Pentecost River, která se musí projet vodou, vypadá to, že pro tenhle den by toho 

ztrácení opravdu už stačilo. Že jsme opět připodobněni k rohatému zvířeti na kluzišti nemusím 

podotýkat. 

Řeku všichni zdárně projíždíme, Franta dokonce dvakrát a to hodně rychle, aby si to opravdu 

užil a fotící Vilku opravdu zkropil. Pepa to komentuje: „A tomu člověku je šedesát sedm.“ 

Pánbůh ho za to hned potrestá a ztrácíme anténu od vysílačky. 

Naštěstí nás čeká dvě stě kilometrů bez možnosti odbočení. Ovšem cesta stojí zato. Šílená 

polňačka a pole žádný. Do toho Petr opět hlásí prázdnou pneumatiku. Montážní četa nastupuje 

do akce a používá tu jedinou rezervu, na kterou se Petr dostane.  

Na první křižovatce, kdy opouštíme Gibb River Road a zatáčíme na sever po Kalumburu Road, 

na sebe všichni vzorně čekáme. Takže po šedesáti kilácích společně přijíždíme po ještě šílenější 

cestě typu roleta do Drysdale River Station. Hned valíme s žíznivýma autama k pumpě. Ta je s 

obsluhou, kterou provádí dvojník kamaráda Mňam Mňama. Ovšem za tu cenu benzínu by tady 

měla být obsluha dámská a nahoře, a snad i dole bez -  2,15 baků za litr benzínu. Naftu si 

nepamatuju. Česky nazýváme Mňam Mňama zlodějem, on nám anglicky vysvětluje, že je z 

Holandska.  

Petra stála nová pneumatika už 450 dolarů. Nejde jen o peníze, ale Pepa nechápe, jak by Petr při 

své spotřebě pneumatik mohl dál do divočiny pokračovat jen s jednou rezervou. A tak s pomocí 

cizího dobrovolníka z kempu přeřezávají systém, kterým má Petr zajištěnou rezervu proti 

ukradnutí. No, ukradnout by opravdu nešla, protože jim to trvalo dost dlouho a stálo je to dost sil 

a to dobrovolník měl vercajk na řezání kovů. 

SPANÍ: Drysdale River Station kemp, máme oheň a pohodu. Dokud se někdo nezeptá, kdy se 

bude vstávat a Štefan místo svého oblíbeného o půl řekne: „S rozedněním.“ Nato Pepa protočí 

oči a prohlásí: „To abychom se nasnídali už večer.“ 

 

11.den Drysdale River Station - Kalumburu - Drysdale River National Park 

11.6.2017 neděle 

Ráno už stíhá dokonce i Péťa, a ještě zvládne všechny upozornit, jestli si vzali prášky, svým 

optimistickým zvoláním: „Medication time!“ František má „paštika time“, je přece neděle. 

Jedem opět šílenou cestou, která se postupně stává ještě šílenější. Po jednom z vodních přejezdů, 

Péťa do vysílačky hlásí, že mu svítí kontrolka oleje. Za chvíli hlásí, že zhasla. Takže nám cesta 

do vesnice Kalumburu vesele ubíhá díky Péťovu hlášení „Svítí.“ „Nesvítí.“ „Svítí.“ „Nesvítí.“ 

„Svítí.“ „Nesvítí.“ Přesně, jak ten policajt, který kontroloval, jestli jim funguje maják na autě. 
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Ve vesnici potřebujeme povolení od aboridžinské komunity ke vjezdu na jejich území, kde je 

národní park. Je neděle, což znamená nejen, že měl Franta k snídani paštiku, ale hlavně že ve vsi 

nikde nikdo. Až v okolí Centrelinku objevujeme postavu, která sem přišla asi ze zvyku. Alespoň 

přibližně ukazuje Štefanovi, kde sídlí náčelník. Nejdřív vyburcujeme ze spánku někoho úplně 

jinýho, až o barák vedle budíme náčelníka, který po rozvážné pauze k přemýšlení a asi i 

telepatické diskuzi s duchy národního parku odsouhlasí, že tam můžeme jet, ale po cestě zpátky 

se musíme zase stavit a zaplatit 50 dolarů za každé auto. Jak po cestě zpátky?! Dyť ta odbočka je 

někde zpátky po té děsné cestě, kterou bychom museli jet v tom případě 4x. No nenervujme se 

předčasně, ještě jsme tu odbočku nenašli.  

Taky že to dává Pepovi a Štefanovi pořádnou fachu. Cesta je zarostlá, takových blbců, kteří by 

se sem trmáceli, moc není. Ale cesta nalezena a jedeme. 

U řeky Carson potkáváme auto s aboridžinci. Ten největší nás zastavuje a tvrdí, že je majitel 

tohoto pozemku on a tím pádem musíme zaplatit tu padesátku jemu. A jmenuje se Augustýn. 

Snažíme se z toho nějak vykroutit, ale jako největší diplomat se projevuje Péťa, který vytáhne 

pivo pro Augustýna i jeho parťáka. Tím pádem se dovídáme, že máme šťastný den a můžeme 

pokračovat. V celém Kimberley je totiž „suchá oblast“, takže domorodci nemohou koupit 

alkohol. Augustýn má mimořádně šťastný den. 

A my asi taky, protože dojíždíme k naší vytoužené řece Drysdale. Jen brňákovi Péťovi dlužíme 

pár „škopků“. 

SPANÍ: v základním táboře u řeky Drysdale a vidíme těsně nad obzorem Velký vůz, teda někteří 

si myslí, že ho vidí, třeba já, a někteří tvrdí, že je to blbost. 

 

12. den jednodenní pochod 

12.6.2017 pondělí 

Franta, Vilka, Štefan, Věra, Pepa, Péťa a já vyrážíme na túru podél řeky. Prý jdeme proti proudu 

hledat, kde by se dala přejít. Moc tomu nerozumím, podle mě je brod u našeho kempu. Ale já 

tady nejsem od toho, abych něčemu rozuměla. Péťa nás záhy opouští a vrací se na základnu k 

Petrovi a Lee. 

Šlapeme pískem a kamením, řeka je nádherná, okolí taky. Franta jde většinou jako první 

prošlapávač, proto taky jako první potká černého hada. Zastaví a svolá nás. Fotíme, čumíme, až 

si myslíme, že je had mrtvý. Jen do té doby, než vyskočí a prosmýkne se kolem Frantových bot. 

Franta poskočí taky. 

Po asi šesti kilometrech Štefan hlásí, že budeme pomalu otáčet. Mám toho dost, tak zajásám, ale 

raduju se předčasně. Pomalé otáčení nám zabírá další tři kilometry. 

Večer Vilka vaří výbornou čočku. Zítra nás čeká dlouhý pochod, tak abychom měli zásoby 

bioplynu. 

SPANÍ: v základním táboře u řeky Drysdale, zase diskutujeme nad Velkým vozejkem, dokud ho 

neodtáhnou koně na druhou polokouli 

 

13. den pochoďák směr Drysdale River National Park 

13.6.2017 úterý 

Brodíme řeku hned u kempu, Věra dokonce dvakrát, protože zapomněla ponožky. Pak už na 

druhé straně pokračujeme kravíma stezičkama. Franta jde první, z báglu mu koukají rybářské 

pruty, takže občas očeše nějaké stromy, občas odrbe pruty. Je vedro jako prase. Pijeme vodu z 

řeky. Rychlá přestávka na oběd a zase cestou necestou, spíš tou necestou. 

Štefan zjišťuje, že má sice GPS, ale nemá brejle. Ty mám naštěstí já. Pár kilometrů nám ještě 

funguje spojení vysílačkou do tábora, pak už jsme opravdu sami. V základním táboře mají 

Petrové a Lea rozkaz čekat tři dny, když se neozveme, udělají přes Petrův satelitní telefon 

poplach. 

Navečer zakempováváme u obrovského vývratu. Všichni vypadají dost zmoženě a vyřízeně. Do 

té doby, než Pepa nahodí udici a hned vzápětí chytí rybu. Na to svižně vyskakuje i Štefan a 
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Franta a chytají jak zběsilí. Vilka ryby za živa přivazuje na provázek a nechává je ve vodě. 

Vypadá, jako že je pase na vodítku.  

Když zjistíme, že za těma rybama sem připlouvají i krokodýli, vyskakuju křepce i já. Chlapi 

chytají nejdřív na párky, potom na kousky ryb a je to - co nahození, to ryba. Okolo krouží 

sladkovodní krokodýli, jednoho Franta trefuje háčkem s kusem ryby do hlavy. Přemýšlím, jestli 

tady můžou být i slanovodní, ale nahlas to neventiluju. 

V noci je v řece vidět několik párů očí a Štefan mně vysvětluje, že podle vzdálenosti mezi očima 

poznám, jak je krokodýl veliký. No zatím to vypadá jen na sladkovodní prcky. Ale když je vidím 

na břehu žrát zbytky z čištění ryb, měním názor. Někteří „prckové“ můžou mít i přes dva metry. 

Když jdu k řece pro vodu, dupu jak stádo splašených koní, abych krokodýly vyplašila.  

Raději spím blízko ohně. Taky je mně zima, v noci běhám s baterkou po okolí a sháním dřevo a 

na krokodýly si ani nevzdechnu.  

SPANÍ: v divočině pod vývratem u řeky Drysdale 

 

14. den kluci pochoďák, ženské udržují oheň 

14.6.2017 středa 

Chlapi mají pánskou jízdu a vyrážejí na túru s tím, že budou v poledne doma. Pár dní se 

Štefanem už nás naučilo nedůvěře, a tak Pepa mně svěřuje: „Beru si baterku, až budeme večer 

bloudit, budu za hvězdu.“ 

Věra peče ryby na kameni, odpočíváme, kecáme. Povídáme si o českých zákuscích, což je určitý 

druh masochismu na vlastních osobách. Čím dýl se chlapi nevrací, tím jsme raději, že jsme s 

nimi nešly.  

Po druhé hodině odpoledne mírně znervózňujeme a Vilka odchází kontrolovat ručník na stromě, 

který má sloužit jako orientační bod, aby vůbec náš kemp našli. 

Přichází kolem třetí hodiny, utahaní. Prý ušli aspoň 20 km, k začátkům útesů kolem řeky se tak 

nějak sotva přiblížili. A to by měl být začátek národního parku. Jak přesně daleko ovšem neví, 

protože GPS zapomněli tady. 

Dnes ryby neberou, je to nuda. Pořád kolem rybářů skáču s foťákem a kamerou a nic. Při setmění 

to vzdávám to a rozhoduju čas vyplnit užitečnější činností. Odejdu s toaleťákem asi kilometr od 

tábora, vyhrabu si důlek, pohodlně si dřepnu... A v tom slyším řvaní: „Krokodýl! Kameru! Kde 

je Pelda?“ Jéžiši, oni snad chytli krokodýla a já to proseru. Urychluju proces a utíkám k táboru, v 

letu popadnu kameru a už tahají krokodýla z vody. Chudák, má háček zaseklý v čelisti. Z vody 

se mu nechce a nahlas naříká. Musíme ho zachránit. Takže je vytažen z vody, statečným 

Štefanem znehybněn a háček mu je kleštěma vyoperován. Štefan ho odvážně zvedá a drží za 

čumák, Vilka mu stejně odvážně drží ocas (krokodýlovi), všichni si ho pohladíme a už maže 

zpátky do řeky. To byla akce. Sice krokodýlek měl jen tak do metru a půl, ale zuby jako jehličky. 

Tentokrát jsem si celý den nosila dřevo na noc, takže v noci přikládám a jsem v poho, až mně 

Vilka závidí. 

SPANÍ: v divočině pod vývratem u řeky Drysdale 

15. den návrat z pochoďáku 

15.6.2017 čtvrtek 

Uprostřed tmavé noci mě budí nějaké vzrůšo ve Vilčině a Frantově stanu. Svítí se tam. Myslím 

si, že je Vilce zima a dělám jí místo u ohně. Až když začínají stan bourat, s hrůzou zjišťuju, že se 

vstává a bude odchod. To si snad dělají blázna, uprostřed noci?! Franta vysvětluje, že aspoň 

nepůjdeme ve vedru, což má svoji logiku. Pepa hudrá, že jsme celý večer čekali, až vyjde měsíc 

a sotva vyšel, tak vstáváme. 

Makáme kravíma cestama zpátky. Po asi deseti kilometrech a po rozednění Štefan začíná 

zkoušet vysílačkou základní tábor. Nejprve se slušně ptá, jestli už jsou vzhůru. Po dalších 

kilometrech se slušně ptá, jestli nás slyší a takhle ještě párkrát. Ale odpověď žádná. Pak už do 

toho stroje Štefan jen zoufale řve: „Kurva ozvěte se.“ Nakonec se ozývá Petr a my jásáme.  

Polední siestu bereme jako snad poslední zastávku a užíváme si ji každý po svém - Franta se 

vrhá mezi krokodýly a zkouší, jestli bychom nemohli přebrodit tady, jen tak pro změnu, když 



Marta Pelikánová - Posbírané na cestě 

 62 

zatím nemáme žádné ztráty, Pepa nabírá vodu v řece bez ohledu na spoustu krokodýlích stop a 

při tom pindá, že tolik vody z řeky nevypil za celý svůj život, Štefan si chladí puchejř… 

Po dalších kilometrech je zdolána poslední překážka brod u kempu a už jsme doma. Mohutné 

vítání a jásání. Já jsem šťastná, když vidím svůj stan, jak kdyby to byl ten nejúchvatnější zámek. 

Jsem děsně poštípaná. Je to s podivem, protože zatím jsme měli docela štěstí na absenci komárů. 

Ptám se ostatních, ale nikdo si na štípance nestěžuje. Mankote, nemám já už blechy?! No snad to 

budou jen ty svině muchničky, ale i tak beru ručník a mýdlo a lezu do řeky, krokodýlů nedbaje. 

SPANÍ: v základním táboře u řeky Drysdale, jelikož jsem večer s baterkou viděla několik párů 

krokodýlích očí v řece i tady a já mám svůj stan na malém poloostrově, dupu jako splašená 

kráva, když jdu v noci čůrat. A spím opět se sekyrou. 

 

16. den odjezd od řeky - Mitchell Falls 

16.6.2017 pátek 

Ráno nám nejde nastartovat auto. Fajn začátek. Pepa zjišťuje, že se na těch necestách vytloukly 

šrouby u baterky. Pro Pepu opravit brnkačka, ale na nervy nám to zabrnkalo oběma. 

Brňáci Franta a Péťa se zase vytahují na celý svět. Péťa vykřikuje: „Když vy Češi jste ještě 

chodili v kůži, tak my už jsme měli Velkou Moravu.“ Naštěstí je povel k odjezdu, tak mu to 

nevymlouváme. 

Na vracení na sever do Kulumburu kvůli poplatku abošům nemáme ani pomyšlení. Štefan doufá 

vše vyřešit na stanici Theda, která je po cestě. Ale tam jsou bílí farmáři a tudíž nevyřešíme nic.  

Jedeme společně na jih až k odbočce na Mitchell Falls. Tam si Petr s budkou netroufá, takže 

pokračuje dál a bude nás čekat u Mňam Mňama. Tím pádem Lea přestupuje k Péťovi a tím 

pádem si Péťa musí uklidit v autě, aby se tam vešla. No a my najíždíme na západ a na cestu, 

která je ještě horší než ty šílené. 

Vyklepaní dojíždíme do kempu kousek od vodopádů. Nemáme sice oheň, ale jako dobrá zábava 

funguje sledování Lei a Péti, jak staví pro Leu stan. 

SPANÍ: Mitchell Falls kemp 

 

17.den Mitchell Falls - Drysdale River Station 

17.6.2017 sobota 

Vyrážíme na úžasné vodopády. Většina pěšky, Lea helikoptérou. Když prolézáme strže v okolí 

vodopádů je mně jasné, že se dlouho po kupě neudržíme a volám za ostatními: „Sraz na lavičce u 

helikoptér.“ Tam se setkávám jen s Věrou a Štefanem a po asi půlhodině čekání to vzdáváme a 

vyrážíme do kempu. Ostatní už tam jsou, vodopády prolezli jinudy, vrátili se jinudy, i řeku 

brodili jinudy. No už je mně jasné, jak se před dvěma roky ztratili.  

Zase tou superšílenou cestou na rozcestí, kde začne „jenom“ roleta. Tam Franta hlásí, že je 

předjelo jejich vlastní kolo. Zastavujeme a vidím Vilku, jak asi 100 metrů v buši tlačí jejich 

zadní kolo. Naštěstí ho duchapřítomně sledovala, kam si to samostatně namířilo. Technická četa 

v akci, Franta bere z každého kola jeden šroub a přidělává to upadlé. Šikovní kluci vše opravují.  

To že nám posléze něco rachotí pod autem a je to uvolněný plech, který původně chrání 

plynovou nádrž, to už téměř nikoho nevzruší. Dokonce ani Pepu, prý už se mu to stalo dvakrát a 

vždycky se vrátil z cesty s plechem místo pod autem, tak na autě. Mrskne s ním vztekle do buše. 

Františkovi to nedá, sebere ho a určitě přes Vilčiny protesty ho nacpe do jejich už tak přecpaného 

auta. (O pár dní později, Pepa odevzdaně přidělává plech na střechu a volá domů mechanikovi, 

který se minule dušoval, že už nikdy neupadne. To „nikdy“ právě nastalo.) 

Do toho s Pepou od včera řešíme problém s vysílačkou, neslyšíme nikoho, nikdo neslyší nás, 

vysílačka jen škvrčí. Myslíme, že je to tou ztracenou anténou. Pepa tam zkouší přidělat 

plechovku od piva. Nepomáhá. Už v Čechách na vojně platilo Bez spojení není velení. 

Navíc zatmíváme a po roletě valíme už za tmy. Jedeme několik hodin, v duchu se bojím, že jsme 

stanici minuli V tom prachu a tmě by nebylo divu, není vidět vůbec nic. Nemáme se koho zeptat, 

spojení není. Naštěstí už úplně na doraz se silama i nervama vidíme bílý plot Drysdale River 
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Station. Zjišťujeme že, Mňam Mňam má zavřeno, ceny nezměnil, ale čeká nás tady Petr s 

budkou a sprcha.  

SPANÍ: Drysdale River Station, kemp 

 

18. den Drysdale River Station - baobab 

18.6.2017 neděle 

Snídáme všichni paštiku, je přece neděle. Tak nás dokázal Franta zblbnout. 

Pepa objevuje, že máme na vysílačce nastavený špatný kanál. Spojení funguje. Svět je hned 

veselejší, i když nás dnes čeká velká náruč kilometrů. Jenže se neraduju dlouho, něco nám svítí 

na palubní desce a ani řidič a vlastník auta neví, co to je a proč to je. Vytahuju zpod sedadla 

tisícistránkový manuál k autu a mám rozkaz najít příčinu. Dalších skoro dvě stě kilometrů držím 

na klíně dvoukilovou knihu, kde je vše o opravách auta, ale nic základního. Už vím zpaměti, jak 

vyměnit tu zkurvenou přístrojovou desku, kolik má šroubů... ale co jaký světýlko na ní znamená, 

tam prostě není. Raději náš problém neventiluju do vysílačky, protože nechci bavit ostatní naším 

„Svítí“ „Svítí“ „Svítí“ 

Jedeme celý den po Gibb River Road, tentokrát na jih, zastavujeme jen v Mount Barnett 

Roadhouse. Teprve tam Pepa svolí, že se potupně zeptáme Petra Čermáka, který je starší než my 

a ví toho víc než my. No jasně, Petr na to koukne a na Pepu houkne: „Máš zapnutý...“ A Pepa si 

nadává, že to měl vědět sám a dávno a že je to úplně jasný... No mně to není jasný ani teď, něco 

s řízením off road. 

Pepa kupuje nějaké dobroty a hlavně pro oba kafe kapučíno, díííky. Kousek za touhle skvělou 

přestávkou si dáváme procházku do soutěsky Galvans Gorge a už zase skáčeme do aut a prášíme 

dál. 

Užíváme si baobabů podle cesty. Ale po stovkách kilometrů nás už ani to nebaví. Vidím na 

Pepovi, jak je unavený. Vzadu v autě, kam došáhnu, jsou musli tyčinky. Nabízím: „Chceš 

tyčinku?“ Odpovědí je nevrlé Ne. S odstupem půl hodin to zkouším ještě několikrát, až Pepovi 

dojde trpělivost a ptá se o jakých tyčinkách to pořád melu. „No ty musli tyčinky, co jsi koupil.“ 

„Jo ty myslíš musli barrs, tos měla říct zrovna.“ Dva Češi a nedomluvíme se. 

Projíždíme krásným pohořím King Leopold Range a v jednom místě zakempujeme. Věře se plní 

sen - má stan pod baobabem. 

SPANÍ: pod baobabem s ohněm. 

 

19. den baobab - Windjana Gorge - Tunnel Creek - Broome 

19.6.2017 pondělí 

Po nějakých šedesáti km uhýbáme z hlavní necesty a jedeme do Windjana Gorge. Nádherná 

soutěska s řekou a krokodýlama. S Pepou jdeme až na konec soutěsky. Fotíme krokodýly na 

druhém břehu řeky, než nás napadne podívat se taky na ten náš. Kousek pod našima nohama se 

válí další parádní kousky. Jsme to ale blbci.  

Tunnel Creek - podzemní jeskyně, brodíme potokem a na druhé straně nás čekají jako odměna 

aboridžinské malby na skále. 

Teď už je jen naším cílem dojet k benzínové pumpě. Jelikož to je 178 km a my máme sotva na 

dně, nastávají nervy. Franta je na tom podobně. Takže i když se dostáváme na hlavní necestu 

směrem k Derby a po čase dokonce najíždíme na asfalt, jedeme úsporným režimem tj. 70 km v 

hodině. Franta to samé. Péťa jede pomalu s námi ze solidarity a jako pojistka, kdybychom 

nedojeli, tak bude vyslán s kanystrama vpřed. Štefan jede tajně někde za námi a mlčí. Petr s 

budkou už jeli napřed, do Tunelu se jim nechtělo a čekají u známého vězeňského baobabu. Po 

čase s Pepou i vypínáme klimatizaci, abychom ušetřili každou kapku. Co si musí myslet 

předjíždějící řidiči o čtyřech pitomcích, kteří jsou konečně na asfaltu a všichni jedou jak šneci. 

Ale to neřešíme, mám svých starostí dost.  

Takže zpocení a vynervovaní, ale k baobabu dojíždíme a to už je k pumpě do Derby kousek. 

Baobab je prý přes tisíc let starý, má obvod 14 metrů a dřív k němu přivazovali vězně po cestě 
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do lapáku. Všichni se u něho kolektivně fotíme... ale my už raděj chceme k pumpě. Je 

domluveno, že Petr s Leou pojedou rovnou do Broomu zamluvit kemp. 

Na pumpě jim nefunguje záchod, prodavačka mně ukazuje asi 100 metrů vzdálený veřejný 

záchod v parku a nemůže pochopit, že těch sto metrů jít nemůžu, protože by na mě ostatní 

nepočkali. Kroutí hlavou ještě po mém odchodu. Naskakuju do auta a ve vysílačce se ozývá 

Franta: „Kde jste, oni na vás čekají, pohněte.“ To by opravdu paní nepochopila.  

Je tma, takže Auto Děda, kterému nesvítí světla, zakempovává někde v divočině a my po tmě 

dojíždíme do Broomu. Tam nás vítá telefon od Lei, že je kemp plný, takže máme jet do jiného. 

Trocha bloudění a už stavím stan v kempu pár metrů od silnice do průmyslového přístavu. 

Odměňujeme se aspoň návštěvou hospody. 

SPANÍ: Kemp Vacation Village, u silnice 

 

20. den Broome 

20.6.2017 úterý 

Ráno se stěhujeme do kempu na Cable Beach. Paráda. 

S Pepou mejem auto, protože tady ve městě už se za něj stydíme. 

Večer je předoslava Péťových sedmdesátin v restauraci s výhledem na západ slunce. 

SPANÍ: karavan park Cable Beach 

 

21. den Broome 

21.6.2017 středa 

Jdu zaplatit do recepce další noc v kempu. Paní mně dává zákeřnou otázku, jaké číslo má naše 

kempovací místo, což nevím. Pokládá teda otázku, na jaké jméno je místo zapsáno. Tahle otázka 

se ukazuje ještě zákeřnější a já vypadám jako úplný kretén, ale včera to zajišťoval Pepa a já si po 

třech týdnech společného cestování nepamatuju jeho příjmení. Vím jen, že mně připomíná párky. 

Tak to zkouším a říkám paní: „No, zní to jako Kranski.“ A ona fakt to Koutsky našla, ani si 

nezaťukala na čelo.   

Mytí auta se ukázalo jako předčasné, neboť následujeme Štefana na projížďku na pláž. Uvedl to 

tím, že nás vezme někam, kde jsme nikdy nebyli a kam už nikdy nebudeme chtít. Dokud byl 

písek, tak jsme si to užívali. Ale když začala skaliska a mezi nimi prolákliny s vodou, takže se 

těžko odhadovalo, jestli tam zapadne celé kolo nebo celé auto, tak jsme si to užívat přestali.  

Po projížďce jsme museli umýt z auta slanou vodu a tím pádem zjišťujeme ruplý výfuk. Pepa má 

zase co dělat. 

Péťa má dnes hlavní oslavu. Ale oslava neoslava, vyrážíme s Pepou na západ slunce a teprve 

potom pomáháme s chlebíčkama a zapíjením. Hodně štěstí, Péťo! Ať je všechno ve zlatě!!! 

SPANÍ: karavan park Cable Beach 

 

22. den Broome - Fitzroy Crossing 

22.6.2017 čtvrtek 

Dnes naposledy vstáváme o půl. Ne že by byla revoluce, ale Štefan a Věra se s námi loučí. 

Spěchají do Adelaidy, aby Věra stihla za pár dní letadlo na rodnou hroudu. Je to smutné loučení, 

ale hřeje nás pomyšlení, že podle Štefana mělo být už před pár dny. Jen díky Věřině nátlakové 

diplomacii, Štefan povolil ještě výlet do Broomu. 

Nás zbytek po asfaltu a po čtyřech stovkách kilometrů v pohodě dojíždí do Fitzroy Crossing, kde 

díky Péťově organizačním schopnostem stíháme vyjížďku lodí do soutěsky Geikie. Nádherná 

řeka, skaliska, krokodýli. Franta říká, že ho už ty ještěrky nebaví. Je fakt, že tolik krokoušů jsem 

ještě na žádné své cestě neviděla. Ale já si je užívám a fotím každého jednotlivě. 

SPANÍ: u řeky před Fitzroy Crossing, Péťa spadnul do vody a tak při tom řval, že jsem myslela, 

že ho krokodýl tahá za nohu. On chce Péťa pořád někam házet čučku, tak místo toho hodil do 

řeky rybičku. Bohužel se tam s ním vykoupal i mobil. Vilka mu radí, dát ho do rýže a ta že 

vytáhne vlhkost. Takže chudák Vilka vaří večeři a ještě musí obětovat rýži na Péťův aparát. 
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23. den Fitzroy Crossing - Halls Creek - Bungle Bungle 

23.6.2017 pátek 

Ráno Péťa zjištuje, že rizoto telefonu moc nepomohlo. Zastavujeme se hodit čučkut na hospodu 

Crossing In, kterou znám z knížky Standy Moce. Ve městě v informačním centru si Péťa cosi 

kupuje, a když platí z peněženky i peněz mu kape voda. 

Na dalších skoro 300 km po asfaltu do Halls Creek se nudím, a tak mně Pepa dává jeho GPS, 

kterou má od začátku sice přidělanou na palubní desce ale nepoužitou. Prý na ní není vidět a 

celkově je dost k ničemu. Já si furt říkala, jestli ji tam vozí pro parádu, ale bála jsem se zeptat. A 

tak se do ní s vervou pouštím. Po prvních sto kilometrech se mně podaří, že GPS mluví. Po další 

stovce na nás dokonce mluví česky hlasem Terezky. Ale vidět na ní je v tom australském slunci 

opravdu prdlajs. Pepa ji prý hodlá po návratu reklamovat, tak se snažím Terezku moc neodřít. Je 

to ovšem paráda, vědět kam jedeme, jak to je daleko, kdy tam budeme. My kteréni, co bychom si 

ušetřili bloudění, zprovoznit ji na začátku. Ale byla by to nuda, co?  

Odbočujeme na prašnou cestu k národnímu parku Bungle Bungle, ale první karavan park opět 

neprošel trampským sítem, takže někde v národním parku prostě sjíždíme z cesty a jedeme 

travou, keřema a jinýma radovánkama, až zakempujeme. Jediný ústupek národnímu parku je, že 

neděláme oheň. 

SPANÍ: na černo v národním parku  

 

24. den Bungle Bungle, Echidna Chasm 

24.6.2017 sobota 

Petrovi u budky upadly řetězy, které tam vlastně tu budku drží. 

Procházka na Ježuří soutěsku Echidna Chasm. Chládek! 

Večer na západ slunce. V tom nejlepším jede kolem auto a práší tak, že bychom neviděli zapadat 

ani atomovku. 

SPANÍ: Bungle Bungle, Kurrajong kemp, večer tam smrdí záchody 

 

25. den Bungle Bungle, Cathedral Gorge 

25.6.2017 Franta snídá paštiku, takže je neděle. 

Taky tvrdí, že jediný zvuk, který nemá ozvěnu, je kačena. 

Jdeme do nádherné rokle zvané Katedrála. Je neděle, mohli bychom se tam pomodlit. Uvnitř 

Franta houká a zkouší ozvěnu, a pak se ke mně obrací: „A teď kdyby tady byla kačena, tak nic.“ 

Vidět tyhle pruhované kopce je můj splněný sen a jsem za to kamarádům fakt vděčná. Ani mě 

nenapadlo, že se sem někdy dostanu. S Davidem a naším autem určitě ne. 

SPANÍ: Bungle Bungle, Kurrajong kemp, proč ty záchody smrdí jen večer? 

 

26. den Bungle Bungle - někde za Halls Creek 

26.7.2017 pondělí 

Kluci přidělávají Petrovi budku pásama. Vypadá jako převázaný dort, jako by si Petr koupil 

zvlášť auto a zvlášť budku a doma si to jen tak přepásal. Hlavně se všichni modlíme, aby to dojel 

na asfalt, což je z kempu šedesát kiláků po dost špatné terénovce s pár brodama přes vodu. 

Jedeme pomalu, aby to budkou moc nehoupalo a abychom si všichni stačili vzpomenout na slova 

Otčenáše. Budka drží!!!  

Zato Vilka s Frantou urvali v brodu z jejich auta poznávací značku BRNO 88. No není divu, 

Franta to projíždí jako blázen a taky Brno, taková díra, dyť to nic nevydrží. :-) 

Na odbočce k asfaltu dáváme oslavný a rozlučkový oběd. Petr s Leou pojednou na sever směr 

Katherine a pak dolů směr výrobce těchto geniálních budek prý že do terénu. No a hlavně 

pojednou už jen po asfaltu. 

My si směrem na jih chvíli užíváme pohody na asfaltu, kdy je klid, všechno nám funguje, ani 

písničky moc neškvrčí. Já a Pepa ale s tím Otčenášem nepřestáváme, protože nám dochází 

benzín a při přepnutí auta na plyn, kterého by podle ukazatele mělo být hafo, to vypadá, že je 

tam prd. Takže dojíždíme na benzínové výpary k pumpě v  Halls Creeku. Nádrž na plyn byla 



Marta Pelikánová - Posbírané na cestě 

 66 

opravdu prázdná a kontrolka nejspíš dojebaná těma terénama, takže neukazuje nic, čemu by se 

dalo věřit. 

Doplňujeme zásoby. Naše GPS - Terezka nám říká, že to do cíle máme 600 km. Jo s GPS je 

člověk opravdu v obraze a může plánovat. Ještě kdybych ten obraz viděla a nemusela na ní 

mžourat ve stínu a na vzdálenost 10 cm. 

 Takže s Pepou plánujeme dopředu a ptáme v informačním centru, jestli je po cestě do Top 

Springs benzínová stanice. Baba neví, kde je Top Springs, stále nám vnucuje Palm Springs a 

když už začínám být vzteklá a moje věty ostřejší a úsečné, její kolegyně najde na Googlu, že tam 

opravdu na těch šesti stech kilometrech pumpa není. Když odcházím, ještě zaslechnu, jak se naše 

původní baba ptá kolegyně: „Jak jsi to našla?“ Opět se utvrzuju ve svém poznatku, že v Austrálii 

se nemá cenu ptát na informace v informačním centru. 

Takže Pepa rozhoduje naplnit i kanystry na střeše a tato akce znamená sehnat Péťu, od něj půjčit 

žebřík, Pepa vylézt nahoru... no prostě opruz.  

Na oplátku si od nás Péťa  půjčuje flešku s písničkama, protože ve svém Land Roveru Defenderu 

má dokonce USB zdířku na přehrávání. Tedy soudě podle rachotu auta, je to USB jediné, co se 

na tomhle typu auta od druhé světové války vylepšilo. Někdy to zní jako kombajn, když vjíždí 

do lánu pšenice. Ale když to řeknu Péťovi, jen mávne rukou, že mu tam rachotí hrnce.   

Pak už nás Terezka naviguje východním směrem na Duncan Road, což je opět prašná cesta, která 

vede po červeném, nekonečném pískovišti. 

Pepa, který předtím nezastavoval u nádherných přírodních úkazů, najednou zastavuje u krav 

podél silnice. Dokonce si je natáčí na kameru. Je měsíc z domu, a už se mu líbí každá kráva. 

Okolo je jen písek, ale co je horší, je porostlý ostrou, vysokou a suchou trávou. Trochu mě mrazí 

při pomyšlení, jak na těch žiletkách stavím můj milovaný příbytek. 

Se soumrakem je vyslána osvědčená výzvědná skupina Auto Děda. A oni fakt našli nemožné. 

Uprostřed té ostřice objevují rovný, holý plac jak na tenisové kurty. No věřili byste tomu?! Taky 

je tak tvrdý. Takže kolíky ke stanu nechám v pytlíku a přivazuju ho dvěma špagáty k autu a 

dvěma k termitišti. Máme i táborák, pohodu, mňamku od Vilky a jako překvapení zmrzlinu. 

SPANÍ: na Duncan Road, 54 km před křižovatkou s Buntine 

 

27. den červené tenisové kurty - Top Springs 

27.6.2017 úterý 

Po těch 54 kilometrech Duncan Road zahýbá na sever, ale my pokračujeme rovně, takže jsme 

plynule přejeli na Buntine Highway. Slovo dálnice by pro tuhle cestu možná mohl použít můj 

slepý strejda. A to ani ten ne, protože to, že se mu zadek naklepává jak flákota na řízky, by cítil i 

on. Poznat to opravdu není na ničem - stále červené pískoviště, ostřice a krávy. 

Jenom za tou křižovatkou opouštíme Západní Austrálii a vracíme se do Severního Teritoria. Péťa 

do vysílačky hantecově nadává, že tady není žádná kontrola, a kdybychom tudy jeli předtím, tak 

mu nikdo med nesebral. No to by nás ten jeho med přišel draho. 

Těšíme se do Top Springs neb Péťa slibuje horké prameny a koupání. Koupání už potřebujeme, 

ať horké nebo studené. Měli jsme jenom provizorní sprchu, kterou pro nás František obětavě 

instaloval v Bungle kempu. Někdo večer vykládal, že každodenní sprchování není zdravé, takže 

s tím naším mytím jednou za týden žijeme opravdu zdravě. 

Zatím dojíždíme do aboridžinské vesnice Dagunagu/Kalkarindji, kde přes náves vede dokonce 

asfalt. V záplavě černých obličejů se nám jako fata morgána zjevuje čerpací stanice. Co nám to 

ta babice v informačním centru nakecala?! 

Zastavujeme a zjišťujeme, že umolousaný, špinavý a otlučený stojan funguje jen na karty. No 

sem bych svoji kreditku nestrčila, ani kdybychom měli jít domů pěšky. Ale prý si můžeme za 

padesát dolarů koupit jakousi kartu v obchodě, což taky děláme. Ale ať ji strkáme do stojanu 

všema možnejma i nemožnejma způsobama, nic nefunguje. Voláme prodavače. Strká kartu 

úplně stejně možnejma a nemožnejma způsobama a nic. Takže voláme vedoucího. Konečně bílý 

obličej, snad je za ním i mozek. Vedoucí s mozkem strká kartu úplně stejně tj. 

možnejma/nemožnejma způsobama. Nic nezabírá, přestože při některých pokusech do stojanu 
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kope, při některých se křižuje a při dalších modlí. Ale ani on nevyloudí z pumpy kapku benzínu. 

No aspoň nám vrací peníze a my jsme rádi za ty dva kanystry na střeše auta. Kdyby něco. Zatím 

nic. 

Navečer po příjezdu do Top Springs zjišťujeme dvě zprávy. Bohužel obě špatné. První - Koupat 

se tady sice dá, ale jen v řece s krokodýlama. Druhá - Benzín sice mají, ale nejdražší co kdy 

spatřilo naše oko 2,20 dolaru za litr!? Pepa zvažuje mezi opruzem sundávání kanystrů a opruzem 

sáhnout hlouběji do peněženky. Jenže v mezičase Péťa hodil čučku do kempu a zjistil, že palírna 

(hospoda, překlad z hantecu) je otevřená, takže neztrácíme čas s kanystrama, platíme majlant za 

benzín, ubytováváme se v kempu a valíme do knajpy. Tady chápeme, že Péťa sice sliboval horké 

prameny, ale šlo mu hlavně o studený škopek. 

Konečně sprcha! Užívám si horkou vodu. Kouknu pod sebe a vidím, že voda je kalná, asi tady 

do sprch používají recyklovanou nebo říční. Až když se po chvíli voda vyčeří a teče ze mě 

krásná čistá křišťálová, docvaklo mně, že to byla ta směs špíny, rudého písku, prachu, potu... 

SPANÍ: Top Spring, kemp a po měsíci mám stan luxusně na trávníku, ale zase nemáme oheň 

  

28. den Top Springs - Tennant Creek 

28.6.2017 středa 

Z Top Springs je Buntine už asfaltová silnice, takže po ní nejedeme, abychom nezlenivěli. 

Vyjíždíme po Buchanan Highway, což má taky v názvu slovo dálnice, ale kdybyste v Čechách 

obarvili polní cestu na červeno, tak budete blíž realitě. Jen František si libuje, že se mu práší za 

kočárem, teda autem. Je to prostě taková typická Františkova zkratka - je to sice kapku kratší, ale 

mnóóóhem horší cesta. (Mezi námi, někdy to ani kratší nebylo, ale před Františkem psssst) 

Pepa se projevuje jako rozený indiánský stopař: „Jsou tady hovna, budou krávy.“ A už nám jdou 

přes cestu, podél cesty, krávy všude. Z čeho tady na tom pískovišti žijou, je nám záhadou. 

Všichni v pořádku a mimořádné pohodě najíždíme na asfalt na Stuart Highway, která je opravdu 

regulérní asfaltová dálnice z jihu Austrálie na její sever. Ovšem začíná nejen asfalt, ale i 

nečekaná policejní kontrola - v obci Elliott, uprostřed nikde ničeho nás staví policajti a policajt, 

mimochodem velice příjemný Aboridžinec, dává Pepovi dýchat, druhý bílý sympaťák nám 

ukazuje měřák rychlosti, že jsme právě valili na šedesátce přes sedmdesát a jen varuje, ať si 

dáme bacha, že oni chrání místní komunitu. Jen co se opět rozjedeme, beru vysílačku a chráním 

naši komunitu, hlavně Péťu, který si před chvílí dal škopek na oslavu návratu na pevnou zem. 

Péťa se nijak nesnaží vyhnout, všechno přizná a je s úsměvem propuštěn. Kéž by to tak v pohodě 

šlo i u nás na Gold Coastu. 

V Tennant Creek nakupujeme a po návratu do auta zjišťujeme, že věřit na zázraky se má. Právě 

se totiž jeden stal - naší Terezce se rozsvítilo. Teda celá Terezka svítí, jsou na ní vidět silnice, 

informace jdou přečíst. Nikdo nechápe, něco mezi nebem a zemí. 

Ale hlavně - Pepa mně koupil moje oblíbené mangové pivo, na kterém začínám být závislá. 

Každý večer dám jedno. Péťa, když ochutnal můj mangovej škopek, tak prohlásil: „To je tak 

hnusný, že bych to nedal ani Japoncovi na ANZAC Day.“ Jeho pořekadlo mě pobavilo na dost 

dlouho, i když při jeho brněnském patriotismu bych čekala něco jako, že by to nedal ani 

Pražákovi na výročí Pražského povstání. 

SPANÍ: za Tennant Creek, mělo by se to jmenovat Větrná hůrka, stan mám na betonu, takže 

kolíky nepoužiju, ale ona okolní zem si s betonem tvrdostí vůbec nezadá, takže to je fuk. Ovšem 

máme fajn fajrák, který vítr ještě rozdmychává, už dlouho v Severním Teritoriu nehořelo. No 

nic, já jdu spát, teď co tu není Štefan, chodíme brzo jen já a František a Pepa to komentuje: 

„Nojo, Večerníček už mává čepicí.“ 

 

29. den Tennant Creek - Alice Springs 

29.6.2017 čtvrtek 

V noci byl takový vichr, že si stan občas na mě lehnul. Ne že bych toho moc naspala, ale jsem 

vděčná, že aspoň tyčky nejsou zlomené. Dokonce prý i Pepa si zavřel okýnka u auta. Jo masňáci, 

ty se maj. 
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Při odjezdu už se rachot Péťova Defenderu přestává líbit i Pepovi. Jenže Péťa mávne rukou i nad 

Pepou. Takže kujeme pikle a na zastávce u Ďáblových koulí si František sedá za volant 

Defenderu a Péťa zůstává venku poslouchat. Něco povídá, ale v tom rachotu ho není slyšet. Jen 

podle udiveného pohledu je jasné, že už konečně uvěřil, že ani vojenské auto z druhé světové by 

nemělo dělat kravál, jako když za sebou táhne plnou popelnici. Kluci lezou pod auto a zjišťují 

uvolněný plech v kole (je to něco, co zakrývá brzdy atd, víc tomu nerozumím, ale i moje ženská 

nevzdělanost chápe, že kdyby se plech dostal do kola, byl by to průser). Takže za stálého Péťova 

nevěřícného kroutění hlavou musí plech pryč. Nojo no, Péťo, nemůžeš být jedinej, komu se 

nestalo nic s autem. 

Já plánuju zastávku v Barrow Creek, Pepa a Péťa se přidávají, protože nás tlačí vypité kafe. 

Plánuju se podívat na památník zabitých dvou bílých mužů, s kterými si vyřizovali účty 

aboridžinci. Jenže nejdřív zastavujeme u hospody, postavené v roce 1926 a vypadá to, že tady od 

té doby neuklízeli. Snad jen přidělali zámky na záchody, které jsou nedobytné. Fuj, jedeme dál. 

V Alice Springs je tentokrát všechno jednoduchý, Terezka říká, kam a kudy máme jet. Já jen 

zapnu vysílačku a nechám ji mluvit i pro ostatní. Ne že bychom se tady už nevyznali, ale chceme 

vyjet na další úplně neznámou Františkovu nábližku, směr Chambers Pillar, což má být podle 

Štefana úžasný skalní sloup a náš zítřejší cíl. Jasně že prašnou cestou.  

Mimochodem a jen náhodou zjišťujeme příčinu, proč Terezka svítí/nesvítí. Zjišťujeme sice 

příčinu, ale ne že bychom ji chápali - ona se v Tennant Creeku naším hrabáním s nákupama 

odpojila od šňůry, kterou ji má Pepa napojenou přímo na baterii. A tím pádem se rozsvítila. 

Když ji zase připojím do příslušného čučku, ztmavne a je opět vidět kulový, je v jakémsi 

polospacím režimu, mluví, ale nesvítí. Takže zkouším všelijaké možnosti napojení a nakonec 

skončí v jiné zdířce a je spokojená a svítí. Další popis ani vysvětlení po mně nechtějte, to jsou 

zkrátka nadpřirozené jevy. Něco jako že předtím mluvila jenom ze spaní. 

Před odjezdem z Alice ještě zastavujeme natankovat přesně před naším minulým kempem, kde 

měl Pepa v autě svého nočního kámoše. Pepa čepuje benzín a okolo se stále motá černá 

postavička. Zbaběle se zamykám v autě. Postavička mně ťuká na okno a Pepa zvenku volá: 

„Otevři, on ti chce jen potřást rukou.“ Neotevřu, ne a ne. Jen okýnkem volám na Pepu: „Zeptej 

se ho, jestli nemá na prodej tvůj měřák na baterii.“ Když Pepa nastupuje, vypadá to, že 

postavička nastoupí s ním. Pepa se vykupuje dvoudolarovou mincí a já se ještě půl hodiny 

chechtám, že za to ukradení měřáku ještě zaplatil.  

SPANÍ: Nějakých 30 kiláků za Alicí nachází Auto Děda nádherný kemp v červeném písku. A 

dokonce se záchodem. Sice má záchod vyhlídku kolem dokola a uživatel by byl středem 

pozornosti, ale je vidět, že sem někdo jezdí. V ohni máme superšpalek, ten vydrží do rána. A aby 

toho štěstí nebylo pomálu, máme i signál. Tedy někteří. Takže všichni volají všem a já bez 

signálu jdu spát s Večerníčkem a s kulichem na hlavě. Začíná přituhovat. 

 

30.den  Chambers Pillar - Erldunda 

30.6.2017 pátek 

Včera prý volali Mírovi a chtěli zjistit, jestli opravdu to, co vidíme, je velký vůz. Mírova 

odpověď byla, že v určitém ročním období a v určité část Austrálie je to možné. Ale co je to 

„určité“, to už nevěděl. Tak až doma se zeptáme strejdy Googla.  

Pepa je klidnější, protože to vypadá, že se jeho psovi nestýská a má se u Míry jak na zámku.  

Po cestě nám používanost kempu vysvětlují motokrosové značky a dráhy v písku všude okolo 

cesty. A dokonce i cedule Alice Spring Off Road Club. 

Dojíždíme k něčemu, co vypadá trochu vzdáleně jako americké Monument Valley. Jsem vděčná 

za Terezku, protože odbočka vedla domorodou vesnicí, která připomínala socialistický kravín. 

Terezka nás neomylně navigovala mezi záhadnýma budovama se záhadným účelem. 

A cesta zpátky byla úplně v Terezčině režii, protože si zkracujeme cestu k dálnici jakousi kraví 

silnicí. No a trefit odbočku v té spleti cestiček vyježděných teréňákama, motokárama nebo 

vydupaných krávama, to bych asi nedala. Jsem ráda, když slyším Terezčino: „Odbočte doleva.“ 
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Takže opravdu projíždíme i sídlem na mapě uvedeném jako Hugh River, ale barák jsme za 70 

km neviděli ani jeden. 

Zato nám cestu zpestřují brány pro krávy. Aby se jednotlivým farmám nemíchal dobytek, jsou 

tady mimo plotů i brány. A to brány zavřené. Takže vše probíhá tak, že naše Auto Pepa jede 

první, já vyskočím, otevřu bránu, projedeme, pak projede Péťa, který nemá spolujezdce a 

poslední je Auto Děda, kde na zavření brány vyskakuje ten, který zrovna neřídí. (No to vlastně 

nevím, jestli si František dával chrupku, tak možná řídila i vyskakovala Vilka) 

Vím, že se Pepa soustředí na díry a jiné nástrahy v cestě, takže každou bránu oznamuju. Ale 

nechci z něj dělat úplnýho blbce, tak jen nenápadně hlásím: „Brána.“ Před jednou bránou to 

nenápadné šeptnutí nepomáhá, tak opakuji nahlas: „Brána.“ Ale Pepa valí dál. Tak už řvu: 

„Brááááánaaa.“ A Pepa zastavuje tak těsně, že mám co dělat, abych protáhla otvírací řetěz mezi 

bránu a naše auto. Vymlouvá se, že se soustředil na slova písně Slima Dustyho. Ale kurňa že to 

bylo o fous.  

V takovéto pohodě se vracíme na Stuart Highway, kterou jsme v Alice Springs opustili. 

Zastavujeme a dohušťujeme kola. To je totiž celovýletová zábava pro pány - na prašnou cestu 

upustit tlak v pneumatikách, na asfalt dohustit. Ne že bych tomu moc rozuměla, ale má to logiku. 

Po dojezdu do Erldundy, což je odbočka na Uluru, dochází k rozkladu v již tak dost řídkých 

řadách osazenstva, někdo chce na Uluru, někdo ne. Nakonec docházíme ke kompromisu zůstat v 

kempu a ráno zjistit, jestli je možnost vylézt nahoru na Kámen. V tom případě by odsouhlasila 

cestu na Uluru i nesouhlasící skupina. S tímto šalamounským řešením se ubytováváme v kempu 

a jdeme do hospody. Holt zítra uvidíme. 

SPANÍ: Erldunda karavan park, spíme v rohu u plotu, za kterým je příruční zoologická s pár 

klokany, slepicema a kohoutem. V noci jsem se šla vyčůrat úplně k plotu, a když se těsně za 

mnou ozvalo zamlaskání, byla jsem ráda, že už mám kalhoty dole. Blbej klokane, máš chrápat. 

Druhé vylekání bylo, když jsem uviděla světla vepředu našeho auta. Hrůzu, že Pepa zapomněl 

vypnout světla a my zítra neodjedeme, vystřídala úleva, že je to jen vepředu na nárazníku 

položený solární světýlko, který tam Pepa dal, aby z hospody trefili domů. 

 

31. den Erldunda - Coober Pedy 

bacha nastává změna, není to 31.6., jak mám chybně v deníku, ale 1.7.2017, sobota 

Sice jsme řekli, že ráno uvidíme, ale ráno naopak myslím, že už nikdy neuvidím. Mám řasy 

přimrzlé k očím. Všude je jinovatka, kemp vypadá jako po sněžení. V noci bylo prý mínus pět. 

Sice nám s Vaškem bylo ve spacáku teplo, ale dýchat jsem nemohla, snad jsem měla mrazem 

slepené nosní dírky. Ráno musím tuhý stan nejdřív rozmrazit, protože jinak bych ho při skládání 

zlomila. Půl sklenice čaje od večeře je solidně zmrzlé až na dno. Do toho kolem plotu obchází 

kohout, který nezavřel zobák už od tří ráno. Vážně uvažuju o horké polívce z kohouta k snídani. 

Zmrzlý Péťa vylézá ze swagu a komentuje: „Od tří mě budí a ještě si drze přijde somrovat 

chleba.“ Nedostaneš nic a neprovokuj, ve stanu mám sekeru.  

Telefonujeme do informačního centra u Uluru a dozvídáme se, že teď momentálně se lézt 

nemůže, protože je vítr, ale každé dvě hodiny dostávají od rangerů nové informace. Tím pádem 

je nám jasné, že se na horu nelezlo, neleze a nepoleze. Ani nevím, jestli je mně to líto, protože by 

to představovalo další noc v mrazničce. 

Vesele si svištíme po Stuart Highway, hrajeme písničky a užíváme si asfaltu. Pro zasmání říkám 

Pepovi, jak jsem se v noci vylekala, že nechal zapnutý světla. Pepa se ale vůbec nesměje a začne 

nadávat: „Já debil, já ho tam zapomněl! Nojo, ráno nesvítilo a já na něj ani nevzdech.“ Následuje 

ještě pár „do pr...“ a „to mě se...,“ než ho přesvědčím, aby zastavil. A tomu neuvěříte, asi po sto 

kilometrech jízdy tam to světýlko ještě leží tak už jen na samém krajíčku nárazníku. Slavíme 

přísunem tyčinek. 

Po příjezdu do opálového města Coober Pedy zastavujeme nejprve v podzemním kostele. Tam se 

modlím, abych tuhle cestu přežila. A Bůh moje prosby vyslyšel, protože další zastávka je 

podzemní ubytovna a Péťa rozhoduje, že tady chce bydlet. K němu se nadšeně přidávám i já, 

méně nadšeně Pepa. Franta je zásadně proti. Takže my, ostudy trampů, vyfasujeme klíče a kód k 
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podzemnímu bludišti, kde jedna vykutaná díra je pokoj pro Péťu a Pepu, a další pokoj pro mě. 

Dokonce mám dvě postele a lákám Vilku. Ale ta, jako vzorná manželka následuje manžela v 

dobrém i ve zlém. V tomhle případě spíš ve zlém, pojednou kempovat do zimy.  

Ještě s námi společně povečeří. A to jsme zase měli kliku, jen jsme v naší ubytovně v kuchyni 

dokuchtili, dorazila četa, nebo spíš rota či prapor asijských turistů a obsazují kuchyň. Nápis v 

kuchyni taky stojí za fotku „Tvoje máma tady není, takže si po sobě musíš uklidit sám.“ 

Po odjezdu Auta Děda do neznámé zimní krajiny Péťa prohlašuje: „Jde se do štatlu.“ Tím pádem 

vymetáme všechny dvě hospody v Coober Pedy. Jedna je nadzemní a řekla bych, že tam chodí v 

sobotu na večeři ti, kteří celý týden kutají pod zemí, už jen podle toho jak mžourají do světla. 

Druhá je podzemní restaurace a ta má teprve svoje kouzlo. A když nám chorvatský vedoucí se 

slovy, že jsme „braťja“ nechá vykouzlit grilované speciality pro tři za cenu jednoho, to je 

opravdu kouzelné. A při placení je kouzlo dokonáno, protože servírka náš účet místo na Péťovu 

kartu naúčtovala na kartu vedoucího. To je kouzlo podzemí. 

Péťa stále řeší, jestli má jet s námi do Adelaidy nebo se odpojit dřív a střihnout to na východ 

přímo domů na South West Rocks. Po první lahvi se stále ještě bojí zimy v Adelaidě a chce 

odjet, po druhé lahvi nebude trhat partu a pojede s námi, i kdyby měl zmrznout. Po třetí lahvi 

volá Dáše, která mu slíbila na oslavu jeho příjezdu upéct kačenu. A je rozhodnuto. Dáša s 

kačenou vítězí a my zítra přijdeme o Péťu. 

SPANÍ: Coober Pedy Radeka Downunder Underground Motel, Franta a Vilka někde v terénu 

 

32. den Coober Pedy - Adelaide 

2.7.2017 neděle 

V noci mě budí permoníci. Ne v podzemí, ale v hlavě. Včera jsme to s vínem přehnali. Aspoň já 

určitě. Uprostřed noci vstávám a musím si jít z podzemí do kuchyňky, která je stejně jako 

záchody a sprchy nad zemí, pro vodu na zapití prášku. Nevěřícně koukám, že permoníci jsou 

možná živí. Kuchyňka se jimi jen hemží. Pak se probudím trochu víc a koukám, že permoníci 

mají šikmé oči. Kristepane, asijští turisté jsou už zase tady?! Juknu po hodinách na zdi - tři v 

noci! A oni už dělají snídani?! Ti mají horší vojnu než my za Štefana. Ráno zjišťuju, že tady 

zastavují na přespání autobusy po cestě k Uluru. Určitě i proto se Coober Pedy za ty roky 

změnilo k nepoznání. Kšefty se hýbou, ale škoda, ztratilo svého ducha. 

Přijíždí Auto Děda, prý měli ráno všechno omrzlé. Tím jsem za postel ještě vděčnější. Díky 

bolehlavu ani nevnímám, jestli má Franta paštiku. 

Loučíme se s Péťou. A pak už nás Terezka a Stuart Highway vedou 850 kilometrů do Adelaide, 

k Zemanovic domečku, do tepla, do postele, do pr...čic, to jsem ráda, že nemusím stavět stan. 

SPANÍ: v Adelaide u Zemanů v posteli 

 

33. den Adelaide - Victor Harbour - Adelaide 
3.7.2017 pondělí 

V leteckým centru, kde si zařizuju letenku domů, se mně letenková slečna ptá, co mě vede na 

Gold Coast a já říkám: „Teplo, děvenko, teplo.“ Asi ji to nemusím blíže vysvětlovat, protože 

když se zvedne, aby z tiskárny přinesla mojí letenku, vidím na její židli Vaška. Chuděra tady sedí 

na Vaškovi a já už snad zítra budu v teple. 

František nám ve své dobrotě nabízí výlet. Nám - to jsou už jen slabé trosky výpravy - já a Pepa. 

A jako trosky si připadáme. Vyrážíme na Victor Harbour a Granite Island a ještě jedno místo, 

kterého název jsem zapomněla, ale kde musí být nádherně, když neprší, nefouká a není zima. A 

to se nám dnes za celý den nepodařilo. Teda kecám, když jsme se vydali na pochod kolem 

krásného Žulového ostrova, dokonce optimisticky svítilo slunce, aby nás ta zákeřná mrcha 

vylákala, a když jsme byli uprostřed ostrova, tak škodolibě zalezla a poslala na nás vodorovný 

déšť. 

SPANÍ: v Adelaide u Zemanů v posteli 
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33. den Adelaide - Gold Coast 
4.7.2017 úterý 

Ráno ještě za tmy odjíždí Pepa směr Melbourne. Jen co slyšíme jeho auto odjet, spouští se liják. 

Jsem ráda, že má v autě Terezku, která ho určitě i v tom nečase vyvede z města. Žádný problém 

teď, když na závěr výletu GPS mluví i svítí. 

Já s Vilkou a Františkem vytloukáme turistické obchody. Nakupuju trička za pět až osm dolarů a 

později úplně stejná vidím na letišti za dvacet pět. Díky Františku. 

Na letišti nejdřív zjišťuju, že mám moc těžký velký bágl. Takže pár těžkých věcí včetně kolíků 

od stanu a nasbírané kamínky putují do příručního zavazadla. S tím mám zase problém na 

rentgenu, protože to vypadá, že chci stanovýma kolíkama zabít pilota a unést letadlo. Po delší 

diskuzi, procházím já i příruční baťůžek. Ale není všemu trápení konec. Před odletem letadla 

letušky na bránu přitáhnou jakousi mobilní váhu, všechna příruční zavazadla se musí zvážit, 

potom dostanou pásek, že nejsou moc těžká a jen ta mohou do letadla. Je mně jasný, že moje 

příručka by neprošla, takže začíná akce. Knížka do jedné kapsy u bundy, kolíky do druhé, tři 

čokolády, které mně dala Vilka pro Davida, putují do další kapsy. Pán za mnou to komentuje, že 

je možná budu muset sníst. Účel to splnilo, baťůžek prošel jako sedmikilový, má příslušný pásek 

a já do něj věci vracím. Tady teda účel moc nechápu. Navíc, když se podívám na jednu 

spolucestující a ta má o dobrých čtyřicet kilo víc než já… No nic, hlavně ať letím do teplých 

krajin. 

SPANÍ: doma, David je rád a já polomrtvá únavou, rýmou… 

 

34. den a další Gold Coast 

Ráno mě bolí záda. „Já chci zpátky do stanu!“ A když musím autem vyrazit do městského 

provozu, na prvním ucpaným kruháči řvu: „Já chci zpátky do džungle!“ 

Večer volá Pepa, pes u Míry přežil v pohodě, ale prý Pepu ignoruje a pořád chodí jen za 

Mirkovou ženou. Opět se potvrdilo, že pes miluje toho, kdo mu dá nažrat. Je to stejné jako u 

chlapů, jen tam je někdy ta tečka už za slovem dá. 

Na internetu nacházím posudky cestovatelů na ubytování, takže hledám kemp G'DAY MATE v 

Alice Springs. Posílám feedback (hodnocení), protože laxní přístup recepčního na to, že nás v 

jeho kempu okradli, nám připadá nefér. Hodlám varovat budoucí návštěvníky. A víte, co se 

stalo?! To se picnu - správce internetových stránek můj příspěvek odstranil a poslal mně zprávu, 

že byl rasistický. A to jsem vůbec nepoužila slovo černoch, aboridžinec nic takového, čekala 

jsem problém, takže jsem použila výraz „extremely suntanned“ tedy něco jako „mimořádně 

opálený“. 

David si libuje, jak mě Pepa vycvičil, když tankuje benzín, automaticky vyskakuju z auta a 

běžím umýt okna. Někdy jsem tak zblblá, že jdu i platit. Utěšuju se, že to přejde. 

V neděli k Davidovu překvapení snídám paštiku. Snad přejde i to. Ale stýská se mně ukrutně, po 

té partě, po zážitcích, po přírodě, krokodýlech... a to nepřejde. 

 

--------------------------------------------------------------- 
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Vím, že je mapa po cestě umolousaná, mohla bych ji přemalovat, ale pro mě je tahle cennější. 

 

Najeto podle nás 11 223 km, jenže je to z Melbourne, taky se nám vynulovaly kilometry, když 

kiksla baterka a na závěr Pepa přiznává, že má jiná kola, takže rozměr asi nesouhlasí. Tak proč 

se s tím, já blbec, počítám. 

Najeto podle Vilky a podle pravdy 9 376 km, z toho 3 428 km po prašných, a že teda prášily! 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Pepo - díky za bezpečné odšoférování toho šíleného počtu kilometrů na šílených cestách, dík za 

fajn společnost. 

AUTOCZ - díky ti moc a moc za to, že jsi nás nikde nenechalo v průšvihu, že jsi s námi všechno 

vydrželo a neposlalo nás uprostřed brodu do horoucích pekel, i když bychom si to zasloužili. 

Vilko - mámo naše zlatá, díky za nakupování, vaření, praní a vůbec veškerou péči o nás. Ještě že 

nás nemusíš i přebalovat. Zatím. 

Františku - díky za to, že jsi nám tuhle cestu domluvil, za téměř každovečerní přípravu táboráku 

a taky dík za tvoje „zkratky“, které by i z nedělního výletu udělaly dobrodružnou záležitost. 

Štefane - dík za ten nápad jet někam, kam by to normálního člověka ani nenapadlo. 

Věro - tobě jsem vděčná hlavně za přesvědčování mého připosraného Já, že na ten pochod mám 

jít, bez tebe bych nejspíš zůstala v základním táboře a nadávala si do srabů. 

Péťo - díky za přípravu časně ranního kafe, které mě vždycky postavilo na nohy (když jsem ho 

měla čas vypít). 

Petře s Budkou - díky za tvůj klid a rozvahu v každé situaci a smekám před tebou, co sis 

troufnul s Budkou projet a projel. 

Leo - díky, že jsi s Pepou ponocovala a 

nemusel koukat několik hodin mezi 

Večerníčkem a půlnocí sám do plamenů. 

 

Ahojte a snad někdy příště zase 

někde na cestě nebo necestě. 

Už se nemůže dočkat  

Marta Pelda Pelikánová 
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SSiimmppssoonn  ddeesseerrtt  ssaaffaarrii  

2222..99..  --  2299..99..22001177 
 

Jen strohé Peldiny poznámky, protože při přejezdu dun se opravdu zapisovat nedalo, a po 

jejich přejezdu jsme si už zase prd pamatovali. Ale poznali jsme tak zajímavá místa, že by byla 

škoda to nezaznamenat. 

Náš cíl: Simpsonova poušť je rozlehlá a vyprahlá oblast rudého písku a písečných dun ve 

střední Austrálii mezi Severním teritoriem, Queenslandem a Jižní Austrálií. Pod Simpsonovou 

pouští se rozkládá Velká artéská pánev, ohromná zásoba podzemní vody. Tato podzemní voda na 

mnoha místech vyvěrá na povrchu, ať už jako přírodní prameny, nebo skrze umělé vrty sloužící 

k napájení dobytka. Na Simpsonově poušti se rozkládají nejdelší paralelní duny na světě. Táhnou 

se od severu na jih (nebo naopak, kdo ví?) a díky zpevňující roli vegetace jsou poměrně stálé. A 

tyhle duny nejsou jen nějaké terénní vlnky. Na výšku měří od 3 metrů v západní části pouště až 

do 30 metrů v části východní. Největší a nejslavnější duna Nappanerica (nebo lidově Big Red) je 

40 metrů vysoká. A na délku tj. od severu na jih či naopak, každá měří stovky kilometrů. 

No a prý je dun 1200. My pojedeme od západu na východ, takže kolmo přes duny po trase 

známé jako French line a měřící 440 km 

 

Auto číslo 1 - Štefan, Kája 

Auto číslo 2 - Áda, Růženka (původním jménem Rosemary :-) 

Auto číslo 3 - Jirka, Marta (ale auto je Ádovo) 

Auto číslo 4 - Vilka, Franta 

 

To není pořadí důležitosti, ale pořadí v koloně. V průběhu cesty se nejdůležitějším ukázal 

Frantův a Vilčin Troopcarrier zvaný Trupík a náš častý zachránce a vyprošťovací vozidlo. 

 

Pro mě dobrodružství začíná už před cestou. Přilétám z Gold Coastu do Adelaide a před 

letištěm čekám na Františka. Vyhlížím jejich auto a jen si v duchu říkám: „Proč po mně ten 

motorkář tak čumí.“ Jenže pak si motorkář sundá přilbu a já málem omdlím. Franta pro mě přijel 

na motorce! Snažíme se nějak pobrat všechna moje zavazadla. Už nám pomáhá i místní 

ochranka, protože usoudil, že bez pomoci to za těch povolených pět minut na nástup nestihneme. 

Takže malý baťůžek do brašny, velký na záda a taška mezi námi a já po třiceti letech sedím na 

motorce. A to ještě v tom minulém století to byla Java 125 a teď pode mnou bublá síla celého 

stáda koní. 

 

1. den Adelaide - Andamooka 

22.9.2017 pátek 

 

Jedu s Vilkou a Frantou, takže ve třech na dvou předních sedačkách. Inu v nouzi poznáš 

kamaráda, i o sedačku se podělí. Když náhodou máme po cestě signál na mobil, Vilka volá 

Štefanovi, jestli vaří brambory. To je jeho dnešní úkol a Vilka se bojí, že je nad jeho síly.  

Po cestě si s Vilkou notujeme, jak je angličtina těžká a pro naše, ne zrovna nejmladší mozky 

nepochopitelná. Jako příklad uvádím, že jsem se teď před cestou snažila pochopit rozdíl ve 

výslovnosti mezi desert = poušť a dessert = zákusek. Prase aby se v té hotentotštině vyznalo. 

Přijíždíme jako první a zjišťujeme, že Štefan se zhostil svého úkolu na supervýbornou - 

uvařil brambory, osmažil cibulku a slaninu na šťouchané brambory. Je vidět, že při cestování s 

Vilkou už něco pochytil.  

Přijíždějí další a nastává všeobecný zmatek. Snažíme se prostřít stůl s pomocí Štefanovy 

anglicky mluvící manželky Diany. Štefan je zahloubán do mapy Simpsonovy pouště. Diana váhá 

nad malýma, desertníma talířkama a vyruší Štefana dotazem, jestli máme zákusek. My s Vilkou 

říkáme, že ano, protože Vilka udělala Tiramisu. Ale Štefan stále nechápavě kouká a tvrdí, že 
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žádnou poušť jménem Tiramisu nezná. Jak kdyby věděl, o čem jsme se v autě bavili. Zatracená 

angličtina. 

SPANÍ: u Štefana v podzemí 

 

2. den Andamooka - Oodnadatta 

23.9.2017 sobota 

 

Vstává se v půl (viz zápisky z minulé cesty :-). Vyjíždíme, já v autě se Štefanem. Za Roxby 

Downs se loučíme s civilizací, s asfaltem, se signálem na mobil.  

Zastavujeme u suchého, solného jezera Lake Eyre na vyhlídce a potom v Čurdimurce, kde 

jsme kempovali minulou cestu. Jen tak na chvíli pro vzpomínku. Bohužel tady potkáváme 

australský pár, který chrlí informace o hadech. A to vše v angličtině, takže Australanka Rose, pro 

kterou je tahle cesta první cestovatelské dobrodružství, hltá jejich vyprávění s čím dál víc 

vykulenýma očima. Když ten pár blbců líčí, jak byli hadi kolem horkých pramenů všude a byli 

malí jako tahle větvička, takže je nebylo skoro vidět... myslím, že Rosiny oči budeme sbírat v 

písku na zemi. 

Překvapivě nás Štefan vede na malou zajížďku k jezírku s pramenem, který funguje jako 

bublifuk a taky se jmenuje něco jako Bubláč - The Bubbler. Na hladině se dělají obrovské 

bubliny bahna a kolem roste tráva. Takže hned dvě atrakce v jednom. Při zastávce ve Willams 

Creek měníme Štefanovu ucházející pneumatiku a já měním řidiče  - přestupuju k Ádovi.  

Další zastávka je u Algebuckina mostu, kde František obětavě leze do bahna i se Štefanovou 

pneumatikou, aby v té troše vody zjistil, kudy uchází. A můj řidič Áda odchází na střídačku a 

Ádovo auto řídí Karel. Tím pádem dnes mám třetího řidiče. No a když v Oodnadattě necháváme 

Ádu s Kájou v motelu, tak na závěr přestupuju k Jirkovi, kterému už zůstanu na krku po celý 

zbytek cesty. 

V Oodnadattě v Růžovém roadhousu kupujeme pas pro vstup do Národního parku Simpson 

desert. Když po nás chtějí 160 dolarů za auto, jdou na nás mrákoty. Cena nás natolik viditelně 

rozhodila, že se nás prodavačka snaží uklidnit sdělením, že pas platí celý rok. Který blb by jel do 

pouště víckrát za rok?! Navíc Jirka hudrá, že on sem podruhé s Ádovým autem určitě nepojede.  

No nic, s o trochu lehčí peněženkou pokračuje naše část bez Ády a Káji dál. Hned na první 

křižovatce dochází ke zmatení a chvíli nám trvá, než zjistíme, kam odbočit. Je nám jasné, že ráno 

to pro zbylé dva účastníky bude stejně zmatené a nejspíš bychom se už nikdy nesetkali. Takže 

František otáčí a vrací se do motelu upozornit na záludnost cesty Ádu a Káju. My zatím 

nacházíme krásné místo na kempování ve vyschlém korytě potoka, kde všichni postupně 

zapadneme do písku. Dokonce i následně dorazivší František s Vilkou. Pro Rose je to první noc 

stanování v celém jejím životě, ale drží se statečně. Jenom si na každý krok svítí baterkou a pátrá 

po hadech.  

SPANÍ: asi 17 km za Oodnadattou oheň ve vyschlém korytě a opékáme ty úžasný párky od 

Vilky 

 

3. den Oodnadatta - duny 

24.9.2017 neděle 

 

Ještě před snídaní přijíždí ranní ptáčata Áda a Kája. Uznávají, že bez Františka a Vilky, by 

určitě neodbočili, valili by na Hamilton a jejich cesta by skončila ještě dřív, než začala. K snídani 

se podává paštika, je přece neděle. Já jsem zvyklá z minulé cesty, ostatní si musí zvyknout. 

František jinak nedá. 

Chlapi opravují Štefanovu pneumatiku a jen co všechna auta vyhrabeme z písku, vyrážíme.  

S Jirkou po pár kilometrech v autě slyšíme syčení. Jéžiši, ona snad Rose měla pravdu, hadi 

jsou všude. Jirka mně uklidňuje, že je to cikáda, ale pro jistotu zastavuje. No nebylo to ani jedno, 

byla to pneumatika. Rychle sahám po vysílačce a volám o pomoc, hlavně Štefana, který je 

vepředu a za chvíli by nás už taky nemusel slyšet. V pneumatice máme díru, jak prohlásil Kája 
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„jak voloj do prdele“, takže oprava. Na utahování kola se dokonce podílí i Rose, která ráno 

vyměnila bílé tenisky za solidní pohorky. Hezky si zvyká. Nebaví mně její anglické jméno, když 

kromě ní tu máme všichni narostlé zobáky česky a překřtívám ji na Růženku. Bude mít nejen 

nové zkušenosti, ale i nové jméno. Po vysvětlení, že Růženka znamená poupátko růže, je s ním 

víc než spokojená.  

Chlapi kolo opravili, díra zacelena, ale pro jistotu od Františka dostáváme jakési udělátko, 

které má čučky na ventilcích a hlavní hlídač je v autě a ukazuje tlak pneumatik. Pokud je tlak 

nevyrovnaný, začne pískat. Mankote, do všeho toho rachotu v našem autě ještě pískání. Naše 

vysílačka totiž nejen že vysílá, ale neustále chrastí. To, že se nám snaží někdo něco říct, 

poznáme jen podle toho, že chrastit přestane, ale abychom slyšeli zprávu, musím ji nalepit přímo 

na ucho. Proto si Jirka libuje, že jedu s ním - řídit a současně sahat po vysílačce se stihnout nedá. 

Ostatně většinou to nestihnu ani já, než ji dám k uchu, rozkazy jsou uděleny a já se musím ptát, 

co se děje. Čert aby to spral, zatracenej krám. Mačkání všech dvou čudlíků nepomáhá. 

Ostatně na to není čas, protože se za chvíli ozývá čím dál rychlejší pípání hlídače pneumatik. 

Zastavení, zjištění že díra je zase díra, lepidlo z ní vylezlo jako červ z hrušky. Dostáváme 

opravenou Štefanovu pneumatiku, což je nejrychlejší řešení, a modlíme se, aby vydržela. Od té 

doby mám k Frantovu udělátku úctu. Utíkající vzduch jsme vůbec neslyšeli, a asi by chvíli 

trvalo, než by byla guma na mraky a my možná taky. 

Vjíždíme do Národního parku Witjira. V tom je právě fígl drahého pasu - celé tohle obří, 

pouštní území, do kterého by se vešla naše rodná hrouda dva a půlkrát, je rozděleno na několik 

národních parků, rezervací nebo chráněných území. A pas platí na všechny, takže si už 

nepřipadáme tak ošizeni.  

Zastavujeme u Dalhousie Homestead Ruins. V době své slávy roku 1889 tady bývala 

pastevecká stanice s pěti tisíci kusy dobytka a více jak stovkou koní plus nějaké ovce. Aby tyhle 

hladové krky uživila na pískových pustinách, potřebovala k tomu rozlohu přes 4 000 km
2
, což je 

rozloha celého mého rodného Pardubického kraje. Z domů už jsou zříceniny, ale pramen s 

jezírkem zůstal. Je srandovní vidět rybník s rákosím na pískové planině. Fotíme se u trosek, 

protože si už tak trochu jako trosky začínáme připadat. 

Konečně delší odpočinková zastávka - Dalhousie Springs. Horké prameny, a když píšu 

horké, míním opravdu horké. Skáčeme do plavek a do vody. Podle cedule má voda 36 
o
C, takže 

okolní vzduch se svými něco přes 30 je krásně chladivý. Voda vlastně vyvěrá z Velké artéské 

pánve, takže plaveme ve vodě staré pár milónů let.  

Naučná cedule taky říká, že tady žije několik endemických ryb, to jest těch, které nežijí nikde 

jinde na světě. Třeba Dalhousie goby se přizpůsobil horké vodě, ale ať čumím do vody jak chci, 

vidím prdlajs. Zato na přilehlých záchodech vidím a hlavně cítím mračna naprosto 

neendemických komárů. Než se převlékneme z plavek, nakrmili jsme jich aspoň stovku.  

Obědváme pod přístřeškem s trochou stínu. A do téhle pohody Kája nenápadně pronese: 

„Tak se mně rozbily v autě skoro všechny vejce.“ S Jirkou okamžitě a jednohlasně zařveme: „V 

kterým autě?“ No jasně že v našem. Takže nastává očišťovací akce umýt chladničku a všechno, 

co je v ní. Ještě že je tady tekoucí voda, i když s hejnama komárů. Jejich kousance skousávám 

jen s vědomím, že pokud všechno neumejeme dneska, zítra budeme smrdět tak, že přilákáme 

všechny dingy z centra Austrálie a odlákáme všechny naše kamarády. Přitom zjišťujeme další 

ekologickou katastrofu - piva v lahvích nevydržela naklepávání a víčka povolila. Ale naštěstí se 

Kája obětovává a všechny čtyři vypije. Tři vejce zachraňujeme, ale už je u sebe raději ukládá do 

bezpečí Vilka. 

Posilněni a odsmraděni pokračujeme přes French Junction k Puri Bore - což je poslední 

oficiální kempoviště s posledním oficiálním záchodem. Po cestě k záchodu potkávám Růženku, 

která říká: „Už jsem pochopila, že musím jít čůrat, ne když potřebuju, ale když mám příležitost.“ 

Učí se rychle. 

Konečně vidíme ceduli Simpson Desert Regional Reserve. Duny jsou vyšší, písek červenější, 

díry hlubší, cesta příšernější. Hurá, jsme tady! V království červeného písku a modré oblohy, 
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dinga, emu a nejjedovatějšího hada světa (inland taipan, česky tajpan menší), v království bez 

krále a bez lidí.   

Před soumrakem vyslaná jednotka Franta-Vilka nachází místo na kempování mezi dunama. 

Sotva zastavíme a František uvidí prudký výjezd na dunu, neudrží ho ani Vilčino zoufalé volání: 

„Aspoň počkej, než vyndáme lednici.“ O dunu se pokoušel dvakrát bezúspěšně a potřetí úspěšně, 

neboť mezitím zjistil, že neměl zapnutý pohon na všechna čtyři kola. Jeho pokusy sice Vilka 

přežila, ale nepřežila dvě ze tří zbylých vajec. Poslední Vejce Hrdina je odloženo na zítra. 

SPANÍ: mezi dunama asi 2 km od Wonga Junction, k večeři nudle s masem 

 

4. den duny - písek - duny 

25.9.2017 pondělí 

 

Ráno, spíš ještě v noci slyším halas u Karlova stanu a probudím se hrůzou. Mám strach, že se 

stalo něco jemu nebo ještě spíš Ádovi, protože Kája aspoň halasí. Než stihnu rozepnout spacák, 

slyším Štefanův dusot, a než stihnu rozepnout stan, slyším Štefanovo nadávání: „Večer mně 

ukecáváš, ať si dneska přispíme a teď tady v pět ráno plašíš.“ Kája spal poprvé ve stanu 

půjčeném od Štefana, nad ránem potřeboval čůrat a nevěděl, jak z něho ven. Nadával tak sprostě 

a hlavně hlasitě, že vzbudil nejen mě. Takže opět vstáváme o půl, a to znamená ještě dřív než 

slunce. 

Ádovi u auta vypověděly službu tlumiče. Jede před námi a je vidět, jak se auto houpá jak 

bárka na rozbouřeném moři. Navíc při výjezdu dun se rozkolíbá tak, že v písku dělá díry, do 

kterých se zahrabe Áda nebo následně my. Ale Áda se drží statečně a každou dunu zvládá 

vyplavat až nahoru. To František za námi neplave, ten zase lítá. Pokud na dunu vedou dvě cesty, 

jednodušší pro normální lidi a druhá strmá pro blázny, my jedeme tou první a je nám jasné, 

kterou pojede Franta. Jenže nahoře se cesty většinou setkávají, takže nikdy nevíme, kdy a kde 

nám z boku přiletí František. 

V celé Simpson desert je oficiální vysílačkový kanál číslo deset. Taky je zde povinné 

vybavení vysoká tyč na autě s oranžovou vlajkou, která má být minimálně tři a půl metru od 

země. Oboje je proto, aby auta v protisměru do sebe na vrcholu duny nebouchla. V naší koloně 

má oranžovou vlajku na autě jen Štefan, takže jede první. Ale vlajka je Frantova, za připravenost 

dostává jedničku jen on. Štefan občas i kontroluje rádiem, jestli někdo nejede v protisměru, což 

není časté. Lepší je překonávat duny ze západu na východ, to proto, jak jsou větrem nafoukané. 

Ale člověk nikdy neví.  Stalo se nám párkrát, že se někdo vysílačkou ohlásil, že jede z východu 

na západ a se Štefanem se domluvili, kde se vyhneme. Oni nebo my, jsme uhnuli z cesty, a 

nechali ostatní projet. Když se to přihodilo poprvé a z vysílačky auta v protisměru se stále 

ozývalo Roger... Roger... Roger, usoudila jsem, že se tak dotyčný jmenuje. A když jsme se 

vyhýbali a zastavili na pokec, slušně pozdravím: „Hi Roger.“ Tomu se Jirka smál do konce 

výletu, protože Roger znamená v rádiové hantýrce něco jako „Ano, rozuměl jsem.“ Od té doby 

je každý protijedoucí řidič Roger. A já se vymlouvám, že prostě z toho našeho škvrčícího rádia 

není nic rozumět, už nás z něj oba bolí uši, ale co naplat - bez spojení není velení. 

Na zavile se tvářící dunu jede vždycky první Štefan, nahoře zastaví a ukáže nám, kterým 

místem máme jet. Takže tím místem projede Áda. Nadělá tam dolíky a my s Jirkou zvažujeme, 

jestli zvolit menší zlo tj, dolíky po Ádovi nebo jet jinou cestou. O Frantu se nikdo nestará, ten 

vždycky odněkud přiletí. Jirka vyčetl v nějaké chytré knížce, že tahle část French line je nejhorší 

a za křižovatkou Colson Junction to už bude lepší. Těšíme se, že snad bude čas i na kochání se 

krajinou. Zatím nic moc.  

Štefan se při jednom nášupu dun, kde na nás nemohl počkat, ptá rádiem Ády a Růženky, jak 

jim to jde vyjet. Áda už poněkolikáté couvá a zkouší dunu zdolat, takže odpovídá Růženka: „No 

moc ne, máme s tím problém, protože je tady hodně písku.“ A Štefan udiveně: „Opravdu? 

Tady?“  

Áda změřil, že naše průměrná rychlost je 10 kilometrů v hodině. To jsme šneci. Když už 

jsme na cestě devět hodin, Štefan má obavy o Ádovu únavu a odbočuje z cesty na zakempování. 
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Ale Áda hlásí do vysílačky: „Ujeli jsme 95 kilometrů, tak to už do té stovky dotáhneme.“ Štefan 

se smykem vrací na cestu, aby si to Áda nerozmyslel. Nakonec dnes zdoláváme 104 kilometry 

než rozděláme kemp a oheň mezi dunama. Obdivuji všechny řidiče. Za odměnu jsou k večeři 

řízky. 

SPANÍ: mezi dunama, Vilce se drncavou jízdou (Františkovou) otevřel a vylil saponát. Kája 

je na tom líp, zjišťuje, že se mu drncavou jízdou otevřel zbytek lahvových piv, takže se je snaží 

upotřebit.  

 

5. den písek - duny - písek 

26.9.2017 úterý 

 

Při snídani Štefan hlásí, že má dvě zprávy. „Špatná je ta, že nás čeká další den plazení a 

drncání a dobrá, že zítra bude sprcha.“ Haha, nikdo se nesměje, ani neraduje. Každý poctivě 

žvýká svůj příděl snídaně, v kterém je i to poslední vejce. Taky nevydrželo, hrdina. 

Ptám se Růženky, jestli si už zvykla spát ve stanu. Usmívá se: „Už spím líp, ale když se v 

noci vzbudím, tak nevím, kde jsem. Sotva si vždycky zvyknu na nějaké místo, zjistím za který 

keř je nejlíp chodit čůrat, tak zase jedeme dál.“ Je opravdu dobrá, její první kempování a ona 

nafňuká, nenaříká. A dokonce už i ona kašle na hady. 

Cesta stále není lepší, jak sliboval Jirka, ale mění se porost. Áda informuje, že se okolním 

stromkům říká Beef wood neboli hovězí dřevo, protože na řezu vypadá barevně jako biftek. 

Divím se, že vůbec postřehne, co je okolo, protože jeho auto bez tlumičů houpá, že máme 

mořskou nemoc i my, kteří jedeme za nimi. Taky když se Štefan ptá Růženky v čase oběda, jestli 

má hlad, odpovídá: „No spíš myslím, že se pozvracím.“ Takže o přestávce za ní Jirka vyráží se 

svojí moravskou medicínou. Ádovi špatně není, ale došel k závěru, že opravdu jen blázen zaplatí 

160 dolarů za to, aby si mohl zhuntovat auto. 

Malou zajížďkou a ještě menším výšlapem dosahujeme vrcholu Approdinna Attora Knolls, 

kde zjišťuji, že knoll je pahorek a z pahorků je rozhled do široka, daleka. A široko daleko poušť. 

Potkáváme skupinu Rogerů ve čtyřech nových autech se všemožným vybavením, co jen ho 

časopisy a reklamy nabízejí. Ale tentokrát setkání neprobíhá podle pohodového scénáře jako 

doposud. Tihle na nás hned spustí, jak to, že všechna auta nemají vlajky, a že nás oznámí, fotí si 

naše poznávací značky na autech. Jsou nadutí, nepříjemní. Loučí se s námi slovy: „A jestli se 

vybouráte, tak nechtějte, abychom pro vás jeli.“ Ani nestihneme odpovědět, že to bychom raději 

došli pěšky, když jedno jejich auto zapadá před vrcholem duny. Zbylí borci se ujmou lopat a my 

si nenecháme tohle představení ujít. Franta nechápe, proč se vzájemně nevytáhnou nebo 

nepoužijí ty podložky do písku, co mají na střeše atd. no prostě to s Frantou hraje, ale má od nás 

přísný zákaz jim jet na pomoc. Chvíli to vypadá, že borci odhází celý kopec, aby se k autu 

dostali. Po víc jak půl hodině se auto pohne a odjíždějí. No jestli jim tohle dalo zabrat, a to už je 

to tady podle Jirky lepší, to bychom rádi viděli, jak projedou zbytek, který my už máme za 

sebou. Jó, Boží mlýny si v tom písku hezky rychle zamlely. 

Přijíždíme na roh, to není ledajaký roh, ale na roh hranic tří státu - Severního teritoria, 

Queenslandu a Jižní Austrálie a jmenuje se Poeppel Corner. Fotíme se u repliky původního 

sloupu zeměměřiče Augusta Poeppela, který tady zeměměřil v roce 1880. Fotíme se a fofrem 

prcháme zpátky do aut. Otepluje se. V autě je líp s klimatizací, a nebo v případě Franty s 

otevřenými okýnky. Ten naměřil 50 
o
C. Ve vysílačce se stále někdo ptá Jirky, kdy to bude lepší. 

Jirka začíná odpovídat: „O půl.“ Už toho tepla asi bylo na naše mozky opravdu hodně. 

Navečer se vždy ochladí na přijatelnou teplotu. Zastavujeme mezi dunama a dřív než 

vypneme motor, dorazí k nám Štefan a diví se, co to máme v autě za kravál. Vysvětlujeme naše 

trable s vysílačkou, které už říkám vysíračka. Štefan na ní šáhne a ona přestává chrastit. Vyčítavě 

se dívám na Jirku, že to jako chlap teda mohl taky spravit už dávno. Ten se snaží zachránit svoji 

pověst voláním na Štefana: „Jak jsi to udělal? Já jsem zkoušel všechno.“ A Štefan rozvážně: „To 

je jako s ženskou, musíš sáhnout na ten správnej čudlík.“ 

SPANÍ: mezi dunama 92 kilometrů před Birdsville 
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6. den duny - písek - duny - Big Red - Birdsville 

27.9.2017 středa 

 

Vstáváme o půl, vyjíždíme v osm a už je 37 stupňů teplíčka. Snad se všichni vyspali dobře, 

dnes nás čeká Big Red. Mně ke štěstí stačí i to, že vysílačka vydává zvuky, jen když má a nesyčí 

na nás bez přestání celý den. Kája nadává, že si postavil stan do pichlavé trávy a je plný bodlin. 

Ostatní to komentují, že ho manželka nepustí ani do postele. S tím Kája souhlasí: „Řekne mně, ty 

starej vole, kdybys radši seděl doma.“ 

Zato Jirka s novým dnem nabral novou energii a jezdí cestama pro blázny a na rovině 

kličkuje. Udiveně se ptám, co vyvádí. „Hraju si na Frantu.“ 

Před obědem se nějaký hladovec ptá do vysílačky, za jak dlouho zastavíme. Štefan: „Za pět 

až sedm kilometrů.“ Hladovec: „Ale jak těch pět až sedm kilometrů bude dlouho trvat?“ Dobrá 

otázka. A to od rána chlapi loudí, že by k večeři mohly být palačinky. Jestli v tomhle vedru 

budeme smažit blbý palačinky, tak asi rezignuju na pomocnou sílu v polní kuchyni. 

Jenže máme v plánu před obědem zdolat Big Red, tu největší a nejobtížnější dunu. Na lačno 

to určitě půjde líp. Konečně se objevuje, opravdu masivní pískový val. Sledujeme cizí auta, která 

se pokouší o zdolání. Neúspěšně. Do toho vyráží František, no jasně, už ho nic neudrží. Ukáže 

jim, že pro jeho Trupíka je Big Red jen hrbolek na cestě, a ještě ho přejede z druhé strany a vrátí 

se k nám. Štefan ovšem rozhoduje neriskovat a vede nás na nějakou objížďku. No doufala, jsem, 

že to tady bude placatější, ale pořád to vypadá vysoký jako Sněžka, jen je pozvolnější nájezd. 

Takže první jede Štefan a taky první zapadnul. Ukazuje Ádovi, ať jede druhou cestou. A Áda 

vyjíždí!!! S Jirkou jásáme a valíme do kopce. Ale jásáme předčasně, zapadáme ještě níž než 

Štefan. Couváme a dáváme tři povolené pokusy. Jenže zůstáváme zahrabaní jak krtek a čekáme 

na spásného Františka. Ten nejprve pomáhá Štefanovi a pak jede na nás. Já šlapu na vrchol s 

foťákem vše dokumentovat. Jelikož visíme níž než Štefan, František musí spojit dvě lana 

dohromady kovovou spojkou. Obě auta se snaží... snaží... snaží... a najednou jedno lano rupne a 

to druhé s kovovou spojkou vymrštěnou jako projektil letí směr okýnko našeho auta. Ani jsem 

nestihla říct do kamery nic sprostého, když kov švihnul do přední kapoty a spadnul do písku. 

Utíkáme k autu. V přední síťce je dolík, jak kdyby tam kopnul kůň. Ale při představě, že by to 

vletělo do okna a zabilo Jirku... fuj, to bych snad i musela řídit. Já děkuji někam nahoru do 

modré oblohy a Jirka couvá dolů. Tentokrát couvá Franta s ním až na rovinu, lano je krátké, 

takže se pokusí vyjet dunu společně tak, že Franta bude táhnout. Obě auta řvou jak raněný bizon, 

kola se protáčí, písek lítá, ale nevyjedou ani tam, kde byli předtím. Štefan si jde sednout k Jirkovi 

s tím, že bude radit a nastává další pokus. Frantův Trupík táhne a Jirka se snaží a už... už... už 

jsou nahoře. Hurááá! Takže Štefanovo radění pomohlo. Později se dozvídáme, že stačila jedna 

rada - aby si Jirka odjistil ruční brzdu :-). Jirka zjistil, že když ho Franta táhl poprvé, tak měl 

zataženou ruční brzdu. Tak to by byl rekord, vyjet Big Red s ruční brzdou.  

Ale nejedeme na rekordy, jsme rádi, že jsme na druhé straně. Teda já určitě. Na tom 

rozpáleném písku, v padesáti stupních ve stínu a stín žádnej se mně začíná dělat mdlo. A to jsem 

ještě musela nabrat na vršku duny písek, musím mít červený písek z Big Red. Hned za dunou 

zastavujeme a dáváme si oběd. A co myslíte, že František udělá po obědě?! Ještě si párkrát 

vyjede Velkýho Červeňáka - Big Red. 

Konečně uháníme k Birdsville a najednou před námi na cestě cosi černého, je to hladké, auto 

neskáče... jéžiši, asfalt! Jenže to už zase Jirka naříká, že musíme dofouknout pneumatiky. Auto 

plave tak, že to cítím pod zadkem i já. Zastavujeme pod stromem a společně s Františkem 

dofukujeme. Ostatní už jsou mimo doslech a cválají k civilizaci. S pneumatikami nahuštěnými 

na plno se nám to taky cválá líp. Jenže ouha, asfalt ze záhadných důvodů skončil, a zase jedeme 

po drncaní. Sakra, Jirko, kdy už to bude lepší?! Ale vydržíme, před „městem“ fotíme ceduli s 

informací: Počet obyvatel 115 (+/- 7000). Těch pohyblivých sedm tisíc přibude jednou za rok na 

koňské závody. 
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První zastávka je u benzínové pumpy. Jirka zjišťuje, že naše auto má dvě nádrže, navíc 

propojené. No vida, další užitečná informace, my se do konce výletu snad i všechno naučíme a 

všechno nám bude fungovat. 

Na recepci v kempu se dozvídám dvě zprávy, klasicky dobrou a špatnou. Špatná je ta, že je 

dnes teplotní rekord. Nikdo nepamatuje, že by na jaře měli 49 stupňů. Zítra prý už bude jen 37 a 

pozítří už pod třicet. No čekat tady nebudeme. Ta dobrá zpráva je, že mají klimatizovanou 

kuchyň, kterou můžeme použít. V tom případě to se těma palačinkama vypadá slibně.  

Trochu nás zaskočí informace na dveřích zamčené sprchy, že se do ní dostaneme jenom za 

deset dolarů. Takže někteří z nás skáčou do přilehlého rybníka, kde je vody po pás. My s Vilkou 

objevujeme sprchu bez zámku a bez informace. To je slast! 

Pak už jsou na programu jen palačinky v kempové kuchyni a pivo v Birdsvillské hospodě. 

Někde mezi tím se Áda s Kájou ubytují v chatce a navíc si Áda objedná opravu tlumičů na 

zítřek.  

Po návratu z hospody zjišťuju, že můj stan leží. Není to vypitým pivem, ale vítr je tak silný, 

že stan polehává, i když ho Štefan přivázal provazama ke stromům. Vzdávám to, balím stan a jdu 

spát do auta. Naštěstí nejsou komáři, takže když nechám otevřené okýnko, můžu si i natáhnout 

nohy. A zbylé provazy použije Jirka na přivázání jeho stanu k autu. 

SPANÍ: Birdsville, karavan park, někdo ve stanu, někdo v chatce, někdo v autě 

 

7. den Birdsville - Marree 

28.9.2017 čtvrtek 

 

Brzo ráno nás opouští Štefan, který jako vždy spěchá. Bere s sebou Káju s tím, že si ho 

vyzvedneme v Marree v hospodě. No to je nápad, zrovna Káju, který i v poušti vypil víc piva než 

vody. No nic, snad ho poznáme.  

Kupodivu automechanik udělal to, co slíbil, a než se nasnídáme, Áda má nové tlumiče a 

vyrážíme na cestu. Tentokrát na jih. Překvapivě nás někde uprostřed zastihuje bouřka a to ve 

chvíli, kdy má František hlad. Takže Vilka vaří v dešti a my hledáme a vytahujeme ze dna 

batohů trička a  bundy. Úspěšný Jirka pronáší: „Tričko bylo kupodivu tam, co jsem si myslel.“ 

Ani auta s tím nejsou moc nadšená a řidiči už vůbec. Na cestě se udělalo krásně klouzavé 

bahýnko. Prosíme vysílačkou vedoucího Frantu, aby přestal lítat a jel jenom 90. František nedbá, 

takže prosím Vilku: „Mohla bys svému manželovi vysvětlit, jak vypadá číslo 90.“ Vilka slibuje, 

že mu zbytek tachometru zalepí. 

I v tom nečase pomáhá František měnit kolo cestovatelům, kteří tady nešťastně uvázli. Při 

téhle přestávce nacházím na cestě krásný černý šutr vážící asi půl kila. Beru ho a ještě uvidím, 

kolik v závěru poberu písku a kamenů, mé obvyklé suvenýry z cest. Už mám kilo písku a jeden 

malý červený kamínek. 

Po levé straně Simpsonovu poušť vystřídala Tirari poušť. Po pravé straně máme Strzeleckiho 

poušť. Přes veškeré nástrahy deště, bahna, průjezdů vodou a podobné radovánky se po 519 km 

dostáváme do městečka Marree. Nacházíme překvapivě střízlivého Káju. V hospodě chtěli za 

jedno pivo devět dolarů, za malé. Ubytováváme se v kempu v chatkách a jen skalní trampové 

Vilka s Františkem spí v autě. Já mám pokoj s Růženkou. 

Ještě před večeří vypakuju, umyju si černý a rudý kámen a nechám je schnout na lavičce před 

dveřmi. 

Pak už jen jdeme na večeři, kterou pořádá majitelka kempu, k tomu nám recepční zpívá 

country písně. Prostě pohoda. 

SPANÍ: Marree, karavanpark 
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8. den Marree - Adelaide 

29.9.2017 pátek 

 

Ráno vstáváme o půl i bez Štefana. Ten nás vycvičil, co?! Nevěřícně koukám na lavičku, kde 

leží jenom červený kámen. Nechápu, kdo mohl v noci ukrást obyčejný, černý šutr. Leda by nebyl 

obyčejný. Do pr.. jestli to byl černý opál, tak sem naštvaná. Co naplat, zase chudá pakuju své 

saky paky a s Jirkou děláme v autě místo pro Káju. 

Sedmička je šťastné číslo a dvě sedmičky superšťastné, takže po 77 kilometrech začíná asfalt 

a už dalších 600 kilometrů až do Adelaide neskočí.  Oběd si dáváme v Pichi Richi, kterou se nám 

podařilo překřtít na Bohatou Pichu. A pátečním provozem před dlouhým víkendem a navíc před 

školníma prázdninama uháníme domů. Při míjení všech těch obřích náklaďáků s láskou 

vzpomínám na divočinu, duny a díry v cestě. Ptám se Jirky, kdy to bude lepší :-). Naštěstí jediný 

zádrhel dopadl dobře pro Ádu, ne tak pro klokana, který mu skočil přímo před auto. 

Blížíme se k Adelaide a ke konci výletu. Vilka do vysílačky říká: „To je hezký, že se máme 

na konci cesty ještě pořád rádi.“ A má pravdu! Za celou dobu nebyl žádný konflikt nebo 

hádky, jenom pohoda, i když byla cesta sebehorší, vedro sebehnusnější a všechno 

sebenáročnější, pořád jsme drželi při sobě. 

 

Já v sobotu zvládnu koupit letenku na neděli večer. Takže máme navíc dva dny pro sebe s 

Vilkou a Františkem.  Před šestou ráno v neděli chceme na tržiště, takže sobotní večer strávíme 

přemýšlením, jestli se dnes v noci posunuje čas. Když vymyslíme, že posunuje, přemýšlíme, 

kterým směrem. Když vymyslíme, kterým směrem a posuneme hodiny, je stejně všechno špatně. 

Ráno mě František budí podle mého mobilu ve 4.30 s tím, že je už půl sedmé a musíme valit, 

jinak nezaparkujeme. Nejspíš takových blbců bylo víc, takže parkujeme v pohodě. 

No a potom jedeme do lesa na houby! Nádhera nádherovitá, po týdnu na pískovišti si opravdu 

užívám borovicový les, i když najdu jen jednu prašivku. A taky i přes to, že jsme zapomněli 

vyzvednout rohlíky v pekárně, takže každý máme párek s párkem.  

Dnešní den je ve znamení zmatku, takže už mě nepřekvapí, že po cestě na letiště je zavřená ta 

úplně nejhlavnější silnice a s Františkem se chvíli motáme v kruhu. Podle šipek ukazujících 

objížďku to vypadá, že bychom objížďku objížděli ještě pár dní, takže se František rozhodne vzít 

to postraníma uličkama. Přijíždíme na letiště včas, i když z úplně jiné strany. 

A pak už jen zbývá ta nejsmutnější část cestování - rozloučení, letiště, frrrrr a domů. Namlouvám 

si, že cestuju proto, abych se o to raději vracela domů, ale někdy mně to namlouvání nejde. 

Obzvlášť když je cesta skvělá, počasí výborné a parta úžasná. A to všechno se nám povedlo. 

Dííííííky všem! 

 

Marta Pelda Pelikánová 

Doslov 

Doma se konečně dívám do brožury, kterou jsme dostali k předraženému pasu - na titulní straně 

je zvýrazněná informace, že vlajky na autě jsou povinné. A uvnitř jsou nejen užitečné rady, ale 

hlavně skvělé mapy. No nic, nechám si to na příště. 

Na zápisky téhle cesty jsem použila sešit z cesty do Kimberley. A ještě tam mám spoustu 

volných stránek. Co ty na to, Františku? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marta Pelikánová - Posbírané na cestě 

 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sturt’s Desert Pea neboli 

Svensona sličná neboli ještě lépe 

po staru Nádhernice úhledná 

Symbol Jižní Austrálie  
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duben 2022 

 

SPLNĚNÝ SEN - NA STARÁ KOLENA, ALE PŘECE 
 

Splnila jsem si sen, na který jsem už ani nemyslela, natož abych doufala v jeho 

uskutečnění. Vždycky mě lákalo být tulákem bez cíle, bez omezení časem a ostatníma lidma. I 

proto jsem tramp a v Čechách to bylo tak jednoduché. Na australském kontinentu jsem si přání 

částečně plnila vlakovýma cestama, ale při obrovitosti tohodle kusu Země pěší tulák s 

hromadnou dopravou nemá moc šancí. A teď... 

 

Ale od začátku. Na všechny divoké expedice, které by manžel nedal, tady v Austrálii 

jezdím s partou a já jsem v autě s kamarádem Pepou, protože má sice staré, ale dobré terénní 

auto. Má ho upravené na spaní jedné osoby, takže já jsem vždycky stavěla stan. Letos v lednu 

Pepa objevil, že se v sousední vesnici prodává terénní auto, podobný typ, ale mnohem novější, 

ve výborném stavu a za tak výhodnou cenu, že Pepa považoval za svoji kamarádskou povinnost 

obvolat známé, aby si ho někdo koupil. Volal i mně a já jeho vzkaz přetlumočila Davidovi. Ten 

naprosto od pasu vystřelil větu: „Ať si ho koupí Pepa a ty si kup to jeho starý.” Netrvalo půl 

hodiny a já se s Pepou dohodla na ceně. David už nemohl couvnout, neb jsme oba svorně tvrdili, 

že to byl přece jeho nápad. 

Problém nastal v tom, že Pepa i auto bydlí ve státě Victoria, tedy na jižním konci 

Austrálie. A David zrovna nemohl odjet, protože byl objednán u doktorů a měl před sebou 

nahrnuté další povinnosti. Já jsem okamžitě lapla příležitost za pačesy! S výmluvou, že nechci 

čekat, až začne zima, vyskočí covidová čísla a zavřou hranice, jsem odletěla do Melbourne. Pepa 

s Janou mě vyzvedli z letiště a dopravili 230 kilometrů do jejich bydliště v podhůří. Když jsem 

objekt svojí touhy uviděla v jejich garáži, sama jsem si vynadala, do čeho se to ženu. Nikdy jsem 

takhle obří auto neřídila, vždycky ho řídil Pepa. Ani vlastně nejsem zkušený dálkový řidič, na 

manželských cestách šoféruje David, já jsem spíš na příměstské popojíždění. Ale Jana s Pepou 

mě ujistili, že můžu jezdit kolem jejich chalupy, pokud nepřejedu kačeny, slepice, papoušky 

nebo někoho z nich dvou. To bylo první den, pak jsme začali courat po okolních vesnicích. Před 

první jízdou do většího města jsem hrůzou skoro nespala. Plánovala jsem u nich být týden, ale 

záplavy na trase domů můj tréninkový pobyt prodloužily na tři týdny. Ovšem užili jsme si je. Já 

se konečně podívala na chatu, kterou stavěla parta melbournských trampů v Australských alpách 

u osady Licola. To byl jeden splněný sen, dostat se tam. Že to bude vlastním autem a navíc, že 

budu řídit, by mě nenapadlo ani při blouznění v kokainovým rauši. Je pravda, že poslední fázi 

cesty, kdy už vlastně cesta není, jen brod přes řeku a pak něco šíleného ve svahu s obříma 

balvanana, tak to odřídil Pepa. A pak bylo vtipný, když se mu kluci smáli, že spí ve stanu, 

protože auto už bylo moje a já oknem poprvé pozorovala hvězdy ze své “postele”. Navíc po 

nočním dešti měl Pepa z karimatky vodní lůžko a já si lebedila v suchu. 

 

No, po třech týdnech jsem konečně odjela. Na první den jsem si dala jen nákup a dojet k 

moři nějakých osmdesát kiláků. Odbočka: S  Pepou jsme s tímhle autem najezdili tisíce 

kilometrů, on se svojí manželkou další desetitisíce a nikdy neměl prázdné kolo, žádný problém s 

kolem nebo pneumatikou. Já jsem byla kilometr od cíle mojí první samostatné cesty a na 

přejezdu přes most jsem píchla. Teda spíš se o něco pneumatika úplně rozřízla. Byla jsem tak na 

dně, že jsem ani neměla sílu brečet. Ale všechno vyřešilo moje pojištění, přijeli dva borci, kolo 

vyměnili. Pak začalo svítit nějaké světýlko na palubce a divně skřípaly dveře. To už jsem byla na 

místě, ukempovaná pár metrů od mořského břehu, dala jsem si panáka darované ořechovky a 

pozvala nevěřícího Pepu i s Janou na druhý den na návštěvu. Přijeli. Pepa opravil dveře, vysvětlil 

světýlko, a pořád nevěřícně kroutil hlavou nad pneumatikou, která může jít do šrotu. Jana mně 

objasnila podstatu všeho dění, že prostě auto od nich nechce, což se mu nikdo nediví, u nich 

stálo v garáži na koberci, u nás bude trpět na slunci a na ulici. Tak jsem si dala dalšího panáka v 

očekávání, co se ještě stane. 
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Ale už byl katastrofám konec. Projely jsme spolu 2 236,3  kilometrů. I přesto, že GPS 

určí vzdálenost od Jany a Pepy k nám domů jako 1 600 km. My dvě nikam nespěchaly. 

Kempovaly jsme, kde se dalo, kde se nám líbilo, kde to vonělo lesem a trávou nebo mořem, kde 

nebyly davy, kde nad námi v noci držel stráž Orion a my se modlily k  Jižnímu kříži. Potkávaly 

jsme zajímavé lidi, pokecaly a jely dál. Velkým městům jsme se velkým obloukem vyhýbaly. 

Když pršelo, v noci bylo ve spacáku sucho a na předních sedáčkách uschlo oblečení, které 

promoklo při mých toulkách ve dne. Vždycky na mě věrně čekala. Zvládly jsme i trochu těžší 

terény, hrabala, ani nenaříkala. Bolestně zakvílela jen jednou, to když jsem při rozjezdu 

zapomněla vypnout ruční brzdu. Ale mnohem víc jsem vynadala já sama sobě. V národních 

parcích nám v noci  po střeše hopkal posum, v dne nás okukovali klokani, o chleba jsme se 

většinou dělily s ptákama, o maso s kukaburou, o polívku se zvědavou ještěrkou, snídaňové 

vločky chutnaly papouškům a zbytek brambor nám snědlo nevíme co. Naštěstí nás nevyhledávali 

hadi.  Fotily jsme se společně u cedulí všech tří států VIC, NSW, QLD a Teritoria hlavního 

města Canberry, které jsme projížděly. Pozorovaly jsme slunce, když si ráno protíralo oči, i když 

se večer chystalo do pelechu. To jsme mu poděkovaly za energii, kterou přes solární panel 

poslalo do záložní baterie. Kempovaly jsme u peřejí a kamenama si značily, kam stoupá voda, 

abychom případně stihly včas ujet. Několik rán a večerů jsme trpělivě čekaly na ptakopyska. Ale 

neukázal se, voda po deštích ještě moc rychle proudila a to on nerad. Celou cestu jsme 

přehrávaly trampské písničky a u zarostlých kolejí vždycky naladily hobousácký vlakovky. 

Nehořekovala, když jsem prudce zabrzdila, protože se nad obzorem vyhouply hory se špičkama 

v mracích a stádem ovcí v popředí. Nedivila se, proč hodinu čumím z vrcholku kopce, proč lezu 

na každou skálu, proč jedeme k polorozpadlému železničnímu mostu. Nevyzvídala, za jak 

dlouho budu zpátky, když jsem pakovala baťůžek a šněrovala pohory. Neptala se už ráno, co 

bude k večeři, věděla, že na benzince dostane plnou nádrž a mně stačí instantní nudle. Když jsem 

jí dávala šutrák za kolo, věděla, že to je pro naše dobro, že jde o držku. Nepokládala otázky jako, 

kolik už mám fotek západů slunce, proč fotím ten palmový háj ze všech stran, jestli si myslím, že 

ten brouk neuteče, když si k focení lehnu a jak dlouho budu ještě fotit tu polorozpadlou 

zlatokopeckou chýši.  Neupozorňovala, že to starý nádraží jsem už fotila včera, jasně, dnes na 

něj přece svítí slunce. Neobracela světla v sloup, když jsem drze zastavila před Zlatou kytarou a 

poprosila kolemjdoucí o vyfocení. Nekroutila blatníkama v předstíraném údivu, že fotím tu 

podzimní alej žlutých topolů proti slunci. Kamenů na památku jsem si mohla nasbírat, co se mně 

pod postel vešlo, a bez poznámek. Nebála se, když jsem za jedné hodně výživné bouřky řešila 

dilema, jestli zůstat zakempovaná pod stromem, který nás sice chránil před krupobitím, ale 

vzhledem k podmáčenému okolí na nás taky mohl padnout. Neťukala si stěračem na čelo, když 

jsem zapomněla zavřít boční okno a všechen kouř z mého ohýnku čuďáčku zaplnil její útroby. 

Necvakala kapotou na znamení nesouhlasu, že odcházím přesně tam, kde je ta výstražná cedule. 

Nikdy jsme se neztratily, jenom jsme občas neplánovaně navštívily nová místa. Za celou dobu 

nekomentovala, že kromě dvou rezervních kol vzadu, veze ještě dvě na střeše, a já nemusela 

vysvětlovat, že ty si obuje do hodně špatného terénu a že další čtyři ještě zůstaly u Pepy. 

Když byl signál, ráno i večer jsme podávaly hlášení Davidovi, který doma pomaloučku 

šedivěl strachem. Konečně jsem využila neomezené volání ve svém telefonu. 

 

Jo, a ona se jmenuje Ruby, protože je krásně červená jako rubín na královské koruně. Ale 

já bych ji ani za ten vzácný šutr, ani za tu zlatou korunu nevyměnila. Ještě nás čeká spousta 

dobrodružství. Třeba pochopit, na co jsou všechny ty čudlíky, jak se řídí v těžkém terénu, v 

písku, po skalách. No a teď zrovna boj s úřadama, abych byla v papírech zapsaná jako její 

majitelka. Ale první krok ustála, technickou kontrolou prošla se zadrženým dechem. 

 

Jani a Pepo, díky za všechno, za to že vás mám a že jste tak skvělí kamarádi. Davidovi 

děkuju za podporu, za to, že mně hned na začátku neřekl: „Ty ses zbláznila!” I když jsem si to 

sama myslela. 
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Zdraví vás velice dvě motorové trampice 

Marta Pelda a Toyota Ruby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


