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                                   „Co není napsáno, jako by se nestalo.“  

                                                       Autora citátu si nepamatuji. 
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VZDÁLENOSTI 
Tam: 

Praha – Frankfurt nad Mohanem       420 km              

Frankfurt n. M. – San Francisco      9 163 km  

San Francisco – San Diego                   740 km                               

 

Na Havaj: 

San Diego – Honolulu  4 201 km, tj.  8 402 km                                       

 

Zpět: 

San Diego – Chicago                            2 780 km  

Chicago – Frankfurt n. M.                  6 988 km 

Frankfurt n. M. – Praha                         420 km 

 

Celkem nalítáno:  28 931 km 
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Ahoj všichni, 
 

tak posílám první zážitky z cesty, jak jsem vám slíbila. Začátek všichni víte. Brácha chtěl, aby 

za ním Taťka přiletěl do USA a Taťka odporoval, že ve svým věku už nikde nepojede, že na to 

nemá nervy a určitě by tam ani nedoletěl. Ve slabé chvilce jsem prohlásila, že se obětuju a pojedu 

s ním. No, a málem tam Taťka nedoletěl i se mnou. Ale pěkně popořádku. 

 

Ráno nás vezl do Prahy na letiště Karel. A já jsem si myslela, že mám tu nejdramatičtější část 

cesty za sebou, protože nic horšího mě nemůže potkat. Když jsme ze Třebové vyjížděli okolo 

odbočky po panelce na srub, Taťka si jen těžce povzdychl a možná by to vyměnil. A to jsme oba 

nevěděli, co nás čeká. 

 Dorazili jsme v pořádku, dokonce s časovou rezervou. Taky jsme kvůli tomu vstávali ve tři 

ráno. V klidu jsme nechali zafóliovat zavazadla, kdyby náhodou praskly lahve se slivovicí, aby 

nebouchlo letadlo. Vůbec jsme zavazadla měli napěchovaný věcmi, které požadoval Brácha přivézt 

a z nichž většina se do USA dovážet nesměla. Při odbavování jsem si lpěla na sedadlech vedle sebe 

a u okna. Slečna s úsměvem řekla: „Zajisté,“ a dodala, že nám vystaví palubní lístky jen do San 

Francisca, cestu dál si musíme vyřídit až tam. Přibližně desetkrát jsem se jí zeptala, co jim tam mám 

říct a co ukázat. Když ji úsměv přešel, my jsme odešli. Vystáli jsme frontu před celníkama, kde 

jsme si mazaně vybrali tu nejkratší. Ovšem taky nejpomalejší, pan Murphy by měl radost. Příčinu 

jsem pochopila hned po mém úvodním: „Dobrý den.“ Celník začal číst můj pas jako nejnovější 

bestseller. Když po dvou hodinách došel na poslední stránku a konečně se dozvěděl, kdo je vrah, 

začal nevěřícně střídat pohledy na mě a na moji fotku. Uznávám – na fotce jsem blondýna a teď 

mám mahagonový přeliv, na fotce mám dlouhý vlasy, teď jsem na ježka, no a taky fotka je asi osm 

let stará. Celník taktně prohlásil, že vypadám jinak.  

Vtipně jsem se zeptala: „Mladší, žejo?“  

Naštěstí si celník v mém pase dobře početl, takže měl srandovací náladu a došel 

k filosofickému závěru: „Byla by to nuda, kdyby ty ženský byly pořád stejný.“ Ujistila jsem ho, že 

manžel by s ním souhlasil, neboť takto může mít alespoň pocit, že má doma novou místo starý. Tak 

jsem byla milostivě vpuštěna. Taťka musel jenom smeknout čepici. Celník se přesvědčil, že Taťka 

má vlasy pořád stejný, tj. žádný a pustil ho. 

 Chvíli jsme si od kontrol odpočali, než nám přistavili letadlo, a pak jsme šli na rentgen my a 

naše příruční zavazadla. My jsme prošli, ale paní rentgenovnice chtěla vidět, co máme v lahvích. 

Vytáhla jsem naše zásoby pití a dala jí čuchnout k první. To byl čaj. Při otvírání druhé jsem ji 

varovala: „V ní je kafe. Ale utrejch! Nás ty jejich rozpustný curifindy nemůžou uspokojit, tak jsme 

se předzásobili.“ Paní k němu raděj nečuchala. Rozumná ženská, její čichový buňky by to nemusely 

přežít. 

V letadle jsem zjistila, že nemáme sedačky vedle sebe. Pomocí lámané angličtiny a lomení 

ruk se mi podařilo dotyčného němčoura uprosit o výměnu místa. Taťka seděl mezi okýnkem a 

mnou a byl navýsost spokojenej. Hlásil mi celý průběh startu, a tak jsem přesně věděla, kdy odjelo 

vodící auto, kdy vysunuli klapky. 

Sotva jsem stihla sníst servírovanou housku se šunkou a vysvětlit Taťkovi, že si při rozsvícení 

nápisu NO SMOKING nemusí sundávat smoking, kterej stejně nemá, a byli jsme ve Frankfurtu. 

Přestup jsme docela zvládli díky tomu, že jsme na něj měli dvě hodiny času. Já věděla, že musíme 

měnit terminál, ale že měnění budeme provádět nějakou nadzemkou, to mi nesecvaklo ani po pátém 

zeptání. Šestá paní pochopila můj nechápavý pohled a nacpala nás do jakési šaliny s kolejema ve 

vzduchu. Na příslušné bráně nás ze šaliny zase vystrčila a bylo to. Ani nevím, jestli jsem ji v tom 

zmatku řekla Danke nebo Thank you. Nebo Spasíbo.  
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Takže jsme šťastně našli naše další letadlo – obrovský boeing. Taťkovi pořád nedochází, proč 

nemáme první třídu a vždycky, když začnou vyhlašovat nástup, tak se cpe dopředu. Bohužel, 

nejdříve nastupují prvňotříďáci. Navíc první třída taky dostává jídlo ze všech nejdřív a Taťka už 

naštvaně prohlašuje, že si ji příště koupíme taky. Nechci mu brát iluze, kolik důchodů by musel 

přidat. Ale s letadlem byl móc spokojenej. Povídal: „Hmmm, čtyřmotorový. Tak to se vyplatí.“  

Před námi se usadila rodinka japonské vizáže. Jejich asi čtyřletý samuraj začal po sedadle 

okamžitě skákat a najednou zpod jeho sedačky, ale bohužel směrem k nám, vypadla příborová 

kudla. Nerezová, kovová, příborová kudla! S Taťkou jsme střídavě zírali na nůž a na sebe. 

Nechápeme, jak je to po tolika prohlídkách možné. Musí tam být buď schovaná nějakým teroristou 

nebo hodně dlouho. Od útoku na N.Y. se v letadlech jí zásadně příborama umělohmoťákama.  

Taťka šeptal: „Řekneme to letušce.“ 

Vyděsilo mě to: „Zbláznil ses. Naše cesta by skončila ve Frankfurtu na policii. To nám nikdo 

neuvěří.“ Sledovala jsem Taťkův zoufalý pohled a udělala jsem jediné, co mě napadlo – kopla jsem 

kudlu dopředu. Naštěstí nerez klouže po koberci dobře. Letěla dost daleko. A je to! 

 

Vzlétali jsme s půlhodinovým zpožděním. Jakmile jsme nalítli nad oceán, poprosila jsem 

letušku o dvě whisky. Připíjeli jsme si na zdar naší cesty a já, blbec jeden, jsem si vůbec 

nepřipouštěla myšlenku, že je to předčasný. Přelet oceánu je opruz a pro Taťku, který neusne, je to 

superopruz. Ještě než začal účinkovat Kinedryl zapitý whiskou, naučila jsem Taťku alespoň 

překládat nápisy na mapě, která se čas od času objeví na obrazovce a jsou na ní informace o letu. 

Třeba venkovní teplota, jak dlouho letíme, jak dlouho ještě poletíme, nad čím právě letíme. To se 

Taťkovi líbilo víc než film v angličtině, který běžel mezi tím. Dávali Chicago s Richardem Gere a 

mně se líbil i bez zvuku. Richard. 

Po šesti hodinách letu jsme byli dost unavený, a tak jsem se snažila Taťku bavit 

vysvětlováním, proč neletíme po Zeměkouli přímo, ale letíme přes Grónsko, tedy nahoru a dolu. 

Zabili jsme tím asi dvě hodiny, především proto, že to pořádně nechápu ani já. Ale o to víc jsem 

používala od Karla odposlouchaná dlouhá a složitá slova jako: loxodróma a ortodróma. No prostě je 

nahoře Zeměkoule hubenější, tak se letí tamtudy. 

Přes Kanadu už to bylo zajímavější a hlavně nás uklidňovalo, že kdybychom spadli, tak to 

máme k Menšíkom do Calgary kousek. Další hodinku jsme strávili vyplňováním vstupního 

dotazníku, který jsme dostali od letušky. Problém byly malý písmenka, takže jsem na něj pořádně 

neviděla a to, co jsem viděla, bylo psaný anglicky. Naslepo jsem mastila nějaké odpovědi. Aby 

Taťka neměl pocit, že jednám o něm bez něj, občas jsem se zeptala, co tam chce napsat a jestli fakt 

neveze drogy a opravdu není terorista. Na dotazníkovou otázku: „Chcete v USA pracovat?“ Taťka, 

při vzpomínce na frčák, který měl doma před odjezdem, obrátil oči v sloup a povzdychnul: „Ani 

náhodou! Ještě se z toho vzpamatovávám.“ 

Blížilo se San Francisco a naše zpoždění narůstalo. Naříkala jsem, že máme jen hodinu na 

přestup. Taťku to nevyvedlo z míry: „Teď už budeme v Americe, ať si se mnou dělaj, co chtěj.“ To 

neměl říkat! 

 

Do San Francisca jsme přiletěli s tří čtvrtě hodinovou sekerou. V tom byla jediná 

spravedlnost, zpoždění měla i první třída. Jenže nám mělo za deset minut odlétat letadlo do San 

Diega. Protáhla jsem Taťku okolo celé fronty, která začala okamžitě remcat. Vysvětlila jsem jim 

nedostatek času na přestup a všichni měli pochopení a kejvali hlavama a říkali oukej. Tím jsme se 

k úředníkovi dostali jako první. Snad úplně první ten den, protože teprve startoval počítač. Moc mu 

to nešlo a když se dopracoval k zadání hesla, nastala pravá katastrofa. Neustále bušil do klávesnice, 

vystřídal jména celé rozvětvené rodiny a furt nic. S každým dalším zkoušeným jménem nabíralo 

jeho bušení na síle. Já jsem se bála, jak mají nastavený systém a kolik mu dovolí pokusů, než 

zablokuje přístup úplně. Pak se úředník podíval do nějakého tajného notýsku, kde měl tajně napsané 

tajné heslo CAROLINA. Fronta za námi začala povzdychovat. Konečně se tedy přihlásil a vzal si 

můj pas. Bez úsměvu položil pár dotazů, já lámaně odpověděla. Pronesl oukej, pas oštemploval a 

vrátil. Já jsem nesměle poznamenala, že nám za tři minuty odlétá letadlo. Jako by to neslyšel. Pak si 

vzal do parády Taťku. Neustále zadával do počítače jeho jméno, ptal se ho, ke komu jede, na jak 



 5 

dlouho, co tam bude dělat. Já jsem zase odpovídala, Taťka kejval, úředník se čím dál víc mračil a 

fronta čím dál víc povzdychovala. Pak mně řekl, že se mu na Taťkovi něco nelíbí. Po pátém 

zopakování jsem konečně pochopila, že se mu nelíbí vízum. Ptám se proč. A on, že je falešné. 

Musela jsem se fest ovládat, abych nepoužila alespoň jedno ze dvou sprostých anglických slovíček, 

které znám. Do toho fronta remcala tak, že by mohli dabovat stádo šílených krav. Se zaťatýma 

pěstěma a zubama jsem vysvětlovala, že na tohle vízum tady už byl Taťka dvakrát a nikdy neměl 

problém, vízum je platné do roku 2005, tak o co mu jde. Bez rozloučení a hlavně bez oštemplování 

zaklapl pas a řekl nám, že musíme na ňáký second vyšetřování. Nevěděla jsem, kam máme jít, ale 

frontě to bylo jedno, protože naštěstí si vzal úředník do parády dalšího chudáka. K sekáči nás 

nasměrovala lehkým bodyčkem hned další uniforma, když jsem se okolo ní zkoušela proplížit dál 

do haly. 

A tak jsme se ocitli na vyšetřovně. Stáli jsme jako blbci a nevěděli co dělat. Od pultu na nás 

další úřada něco houknul a ukázal na stojan. Při pohledu na ležící štůs dokladů a fůru jejich sedících 

majitelů jsem se rozloučila s letadlem. Taťka se loučil se svobodu a možná i se životem. Zařadili 

jsme se mezi ostatní kriminálníky, kteří všichni byli něčím zajímavý – barvou pleti, oblečením, 

turbanama na hlavě, šikmýma očima. Ale nejvíc se klepal můj naprosto nezajímavej Taťka. Hladila 

jsem ho po ruce a říkala: „To bude dobrý. Počkej, až to budeme vypravovat, to se nasmějeme.“ 

Zatím nám bylo spíš do pláče. Když jsme přišli na řadu, imigrační úředník mě chtěl odehnat, neboť 

to je osobní pohovor mezi čtyřma očima. Počet očí jsem mu nevyvracela, jenom jsem poznamenala, 

že to je můj Tatínek, neumí anglicky a já ho v této těžké chvíli neopustím. Viděl, že se nehnu, a tak 

připustil k jednání i moje oči. První dotaz byl, co se předchozímu úředníkovi na Taťkovi nelíbilo. 

Musela jsem se nadechnout, abych nepoužila obě sprostá slovíčka najednou a schválně jsem řekla: 

„Nevím.“ Ať si nás odhalej sami, magoři. Takže tenhle Magor #2 volal Magora #1. Jenže Magor #1 

nebral telefon. Takže ho letištním rozhlasem nechal vyvolávat. Po třetím hlášení se Magor #1 ozval 

Magorovi #2 a práskl, že se mu nezdálo vízum. Magor #2 chtěl projet Taťkovo vízum jakýmsi 

skenerem, ale počítač mu hlásil chyby. Tloukl do něho statečně, ale pořád ERROR. Viditelně 

používali operační systém Microsoft. Měla jsem na jazyku, že Silicon Valley je odsud jen pár 

kilometrů, jestli by nebylo jednodušší doběhnout tam pro radu. Raděj jsem se do jazyku kousla a 

držela ho za zuby. Magor #2 volal neznámému magorovi-síťařovi. Ten mu asi poradil nějakou 

fintu. Magor #2 bušil fintu do počítače.  

Taťka se na mě obrátil: „Ty s těma počítačema zápasej, co?“  

Jenom jsem zašeptala: „Mlč!“ Cítila jsem někde v hrudníku, že ve mně kvasí záchvat smíchu.  

Konečně povolil Microshit projet Taťkovo vízum, které se ukázalo pravé a nepančované. Jeho 

Veličenstvo Báťuška Magor #2 odmagorovatěl, řekl, že je vše v ólrajtu a dodal: „Welcome to 

America.“ Ještě, že jsem za zubama držela ten jazyk, jinak bych mu plivla do ksichtu – letadlo 

v prdeli, Taťka na infarkt, já na zhroucení, Brácha určitě vyšiluje a on si řekne ólrajt. Magor 

vočíslovanej! 

Další fáze byla akce zavazadla. Naštěstí na páse kroužil můj zafóliovanej batoh a Taťkův 

zafóliovanej kufr. Popadli jsme je a vypadli. Já jsem se musela furt smát, záchvat vykvasil. V ten 

okamžik jsme procházeli opruzákama, kterých jsem se původně bála nejvíc – potravinová kontrola. 

Nad kuframa se slivovicí, čokoládou, knedlíkama v prášku, polívkama, sušenkama a lovečákem 

jsem se smála jako debil a potravinová kontrolnice vznášela dotazy: „Vezete nějaké jídlo?“  

Já: „Ne, hahaha.“  

Paní: „Nevezete salámy?“ Asi má zkušenosti se samozásobivýma Čechama.  

Já: „Ne, hahaha.“  

Pak proběhly stejně dotazy a odpovědi na alkohol, zeleninu, ovoce. Taťka naštěstí nevěděl, na 

co se nás ptá, tak se nestihl bát a jenom si pro sebe šeptal: „Zlatej srub! Co my tady děláme?!“ 

Nevím, co si paní myslela o mé inteligenci, nebo spíše demenci, ale pustila nás. 

 Takže jsme došli k přepážce, kde nás před hodinou měli odbavit do San Diega. Vybrala jsem 

si starší paní s tím, že bude mít pochopení pro nás, osoby v letech. Měla! Doplnila nám chybějící 

odbavení, našla nám nový letadlo s odletem za hodinu a na můj drzý požadavek dokonce zajistila 

místa u okýnka a vedle sebe. Velká zavazadla poslala po pásu někam do dáli a my jsme mysleli, že 

máme vyhráno. A zase jsme chválili den před večeří. 
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 S veselou jsme došli k odbavení na vnitřní lety. Tam mě zarazilo, že nám sebrali pasy a 

letenky a borec si je nechal u sebe. Borec #2 nám poručil zout a dát boty do krabičky, která jela 

rentgenem stejně, jako naše příruční baťůžky. Takhle to zní jednoduše, ale musel mně to třikrát 

opakovat a pak i naznačit, než jsem uvěřila, že myslí vážně, abych se po dvaceti hodinách v letadle 

zula na veřejnosti. Pak jsem škodolibě koukala, jestli jim mocná síla z našich bot ten rentgen nějak 

nezdivočí. Nestihla jsem dokoukat, protože to už nás držel Borec #3. Teda držel Taťku a poručil mu 

sundat sako a položit na pult. Pak chtěl něco a pořád ukazoval Taťkovi na kalhoty. Vidět tyhle 

posunky někde ve městě, tak si řeknu, že Borec #3 po Taťkovi jede. Nakonec Borcovi #3 došla 

trpělivost a začal Taťkovi vytahovat pásek z kalhot. Jenže Taťka měl na sobě oblek, který má úzký 

poutka a do nich narval široký pásek od riflí s tím, že ho pak předělá, aby nevozil dva pásky. 

Zkrátka nešel vytáhnout. Borec #3 tahal za přezku a Taťka se točil jako jojo, k Borcoj a od Borce, 

k Borcoj a od Borce ... Můj záchvat smíchu opět propukal v plné síle. Pásek se podařilo vyrvat 

včetně několika poutek. Taťka si chytil kalhoty a Borec #3 předal pásek Borcovi #4, který stál za 

pultem. Pro dokreslení situace – já jsem celou dobu seděla bez bot na židli, v rohu stál Borec #1 a 

držel jako rukojmí naše pasy a letenky, zpoza pultu nás jistil Borec #4. Jenže pak přišlo to nejhorší. 

Borec #3, kterej byl teď po vytažení pásku slavnej, poručil Taťkovi, že se musí rozkročit a rozpažit. 

Taťka ho poslechl a v ten okamžik mu začaly padat ničím nejištěné kalhoty. Pod nima se 

odhalovaly bleděmodré, kytičkované trenky. Taťka vypadal jako vlk z filmu Jen počkej zajíci a já 

jsem vypadala jako naprostý idiot, protože jsem se držela za břicho, aby mně neprasklo smíchy. 

Nejraděj bych se držela úplně jinde, protože jsem měla strach, že se počůrám. Borec #3 Taťku 

osahal od holé lebky až po nohy v ponožkách. Skoro to vypadalo, že je trochu jinak orientovanej. 

Ale usmíval se na mě a vzhledem k tomu, že byl hezkej, mladej, urostlej, říkala jsem si, že tato 

procedura bude vcelku příjemná. Sundala jsem si sako, vypnula hruď a stavěla jsem se do fronty za 

Taťku. Chyba lávky! Borec #3 pokrčil směrem ke mně rameny a prohlásil, že on ženský nesmí 

ojíždět a že musím počkat. Taťka si sednul a já toužebně koukala, kdo přijde. Přišel. Borec #5 – 

tlustá černoška. Honem jsem si sama dobrovolně vyndala pásek z riflí, roznožila, rozpažila, zavřela 

jsem oči a dusila smích. Pocit nic moc. Pak jsem si sedla vedle Taťky, který neustále opakoval: 

„Takhle mě nikdy nikdo neprohlížel, to si ani komunisti nedovolili!“  

Za pultem nastala další část letištní šou. Borec # (kurňa, já nevím kterej, už sem se do těch 

čísel zacyklovala, no ten co stál za pultem) začal prohlížet naše saka, pásky a příruční baťůžky. 

Musí to dělat tak, aby mu majitel tj. my, mohl sledovat ruce, že mu nic neukradne. Trochu 

připomínal kouzelníka. Z mého baťůžku ovšem nevytáhl králíka, ale postupně tři zápisníky, pět 

propisek, svetr, nepoužitý teplý ponožky, kus toaletního papíru, taky nepoužitýho, talisman pro 

štěstí, prázdnou láhev od kafe i s lógrem, slovník, adresář a další tisíce zbytečných nezbytností. 

Když vylovil foťák, byla jsem smířená s tím, že se podívá, co mám nafocené. Ale to asi nemá 

v předpisu. V kapsách mého saka přerovnal všechny posmrkané i neposmrkané kapesníky. Jako 

eskamotér by se neuživil, protože zběžně prošáhl pásek a vůbec neodhalil, že je zevnitř na zapínání, 

za kterým mám ukryto sto dolarů jako kapesné od Karla. To je totiž perfektní pásek z Mexika, 

vhodný do mexické divočiny nebo do divočiny pražských ulic. K tomu jsem se já chechtala a Taťka 

povídal něco o gestapu, STB, SS a KGB.  

Pak nám vrátili věci, mohli jsme se obout a Borec #1 nám vydal pasy a letenky se slovy: 

„Welcome to Amerika.“ Taťka mu na to česky sdělil, kam si má celou Ameriku strčit. 

 

 Takto v pohodě jsme strávili hodinku do odletu letadla. Napadlo mě zavolat Bráchovi, jenže 

ten touhle dobou už byl asi na letišti a čekal. Chudáček! Po cestě k letadlu jsem ukazovala Taťkovi, 

že GATE znamená bránu, na které je naše letadlo, kde je na letence napsané číslo brány, kde ho 

najde napsané na cedulích a tak. Když jsem na závěr vysvětlila: „Abys to věděl, až poletíš příště ...“ 

Taťka se zastavil, vyděšeně se na mě podíval a rezolutně pronesl. „Já už pojedu nejdál na srub,“ a s 

očima v sloup dodal, „ jéžiši, proč to Karel nevzal ráno po panelce!“  

Došli jsme na odletovou bránu právě, když nastupovala první třída. Taťka se tam už zase cpal, 

tak jsem ho strhla na sedačku a teprve jsem se mohla dostatečně vychechtat. Jelikož jsme na naše 

letadlo už viděli, smích nakazil i Taťku. S chechtáním uvažoval: „Ještě, že jsem neposlech Mamku. 
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Chtěla, ať si vezmu starý ponožky a pak je vyhodím. To by tady viděli, co ještě neviděli.“ Tím mně 

moc nepomoch, protože když jsem si představila, jak by tam stál v květovanejch trenkách a 

děravejch ponožkách, tak jsem se svíjela v křeči. Mezi vzlyky, jsem mu připomněla jeho slova, že 

tady už budeme v Americe, ať si s ním dělaj, co chtěj.  

Taťka se rozkuckal: „Copak jsem věděl, že mě budou lustrovat a ošahávat!“  

A to ještě, že jsme ve Frankfurtu tu vypadlou kudlu zakopli pod toho japonskýho spratka. 

Ostatní cestující po nás koukali a uvažovali, jestli si nemají posunout let, protože letět s tímhle, to 

bude o nervy. 

 

 Tož jsme seděli v letadle do San Diega. U okýnka a vedle sebe. Jenomže o hodinu dýl. 

Upozorňovala jsem Taťku na světlé stránky letu: „Vidíš, máš zase okno.“  

Taťka povzdychl: „Já už mám ze všeho úplný okno!“  

Letěli jsme podél pobřeží a já jsem mezi mraky toužebně hledala pobřežní kopce a hlavně 

pobřežní silnici, na které jsem se s Bráchou dohodla a na kterou jsem se těšila. Už doma jsem si 

slíbila, že na letošní dovolené neopustím Tichý oceán ani na chvíli. Mraky byly nemilosrdný a 

viděla jsem prdlajs. Ze všech průvodců i z vlastní zkušenosti vím, že to je část pověstná mlhama. 

Chtěla jsem tuhle cestu prosadit už minule s Karlem, jenže po padesáti kilometrech jízdy na úbočí 

pobřežního srázu, po úzké silnici, v mlze a hustém provozu jsme to vzdali a odbočili do vnitrozemí. 

A stejně jsem zase na Bráchovi vyloudila slib, že pojedeme tudy. Průvodci o ní taky totiž píšou, že 

to je nejkrásnější pobřežní silnice. A pak mám i své osobní důvody, proč chci tady. Ale to je tajný. 

 

 Než jsme se stihli vychechtat, přistávali jsme v San Diegu a v hale nade všema vyčnívala 

Bráchova dlouhá postava. To bylo štěstí! Vzali jsme vozejk, naložili zavazadla a vyrazili k výtahu. 

Cestou jsme Bráchovi líčili naše zážitky a vracel se nám záchvat smíchu. Po nalodění do výtahu 

nám zase vyprávěl Brácha, jak tady lítal a sháněl, kde jsme uvízli. Vyzvídal v kanceláři, jestli jsme 

tím letadlem letěli nebo ne. Tam mu s klidem sdělili, že mají zakázáno prozradit jména cestujících. 

Brácha jim na oplátku tvrdil, že to potřebuje vědět. A vůbec ne v klidu. Jenže rozkaz je rozkaz, nic 

z nich nevyrazil. Takže Brácha nevěděl, kde jsme zůstali a proč. Taky jsme mohli přiletět na jinej 

terminál, takže tady nelítala jenom letadla, ale taky lítal Brácha. Mezi terminálama, mlčenlivejma 

úředníkama, měnil haly, příletové brány a ztrácel nervy.  

Jak si to v tom letištním výtahu všechno vypravujeme, otevřely se dveře. My jsme vystoupili, 

nějaký lidi nastoupili. Ale ještě než odjeli, zjistili jsme, že se stále nacházíme ve stejném patře. 

Brácha přikázal: „Nastupovat! Vy blbci, my jsme nezmáčkli čudlík!“ Tak jsme k těm lidem zase 

přistoupili a to byla poslední kapka, kterou přetekl pohár mé šílenosti a já už jsem se jen smála. 

Připadalo mně srandovní auto, kterým pro nás Brácha přijel, protože to byla obytná dodávka, tady 

zvaná Van, čti Ven, kde nebylo vidět dovnitř, ale Ven jo. Připadalo mně srandovní, jak jedeme, jak 

nemůžeme najít parkovací místo, jak zastavujeme a jak se k Bráchovi do toho kamrlíku vejdeme. 

Kdysi jsem si v rámci zásady, že člověk má zkusit všechno, dala pár čoudů trávy. Tenkrát jsem se 

hodinu chechtala na zip u spacáku. Teď mně to vydrželo mnohem dýl, a ještě k tomu bez jointa. 

 

Alespoň částečně jsme vybalovali kufry, jestli všechno přežilo. Nepřežil jenom Taťkův kufr. 

Látka úplně vyjela za švů a držela ho po kupě síla vůle a fólie. To mně přišlo taky srandovní. 

Brácha furt sledoval, co vytahuju ze svýho bezednýho batohu a samou nervozitou nemohl vydržet. 

Nalil všem panáka na uvítanou a to neměl dělat. Jak jsem tak vytahovala ty dárky, tak mě napadlo:  

„Brácha, my už jsme tolik let nezažili společný Vánoce. Ty když přijedeš, tak v létě a u 

stromečku jsme s našima sami. Vyhlašuju na 24. června Štědrý den!“  

Brácha s Taťkou přestali konzumovat whisku a užasle na mě civěli.  

Ale neustoupila jsem: „No co koukáte, červen je stejně dobrej jako prosinec, je to v půlce 

roku a vůbec, je jenom předsudek, že musej bejt Vánoce v zimě. Tím pádem ti teď nic nedám.“  

Brácha protáhl obličej, popotáhl sopel a vytáhl trumf: „To já vám musím dát dárek už dnes.“ 

A vytáhl z ledničky šunku. Ale jakou! Celou prasečí šunku jako když svini urveš stehno. I s kostí. 

Taťkovi se rozzářila očička jak halogenový žárovky. 
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Přestali jsme vybalovat, dali jsme si šunku a dalšího panáka a rozešli jsme se spát. Brácha se 

rozešel spát do toho obytnýho Vena, Taťka padnul na zem a já pro sebe měla celou postel 

v komoře. 

 

 Teď je druhý den ráno, pátek 20. června. Máme čtyři dny do Vánic, Brácha je v práci a my si 

s Taťkou srovnáváme časovej posun. Posnídali jsme šunku a já jsem se jenom prošla k oceánu. Do 

hučení vln jsem řvala: „Ahoj Pacifiku! Jsem tady a měsíc mě máš na krku!“ V duchu jsem dodala: 

„A Brácha taky.“ Ještě že to je od Bráchy k vodě asi 100 metrů, zpátky už jsem se plížila. Můžu se 

uzívat.  

Z posledních sil vám píšu maila a asi si pudu před obědem schrupnout. Tak se tam všichni 

opatrujte, kluci v práci nezlobte Martinu a snad se zase brzo ozvu ... áááááá  

Peldááááá 

 

 

Hojte lidičky, 
 

máme tady neděli večer a já se teprve dostávám k psaní. Brácha byl o víkendu doma, tak nás 

honil za poznáním a nebyl čas mailovat. 

 

V pátek jsme navečer zajeli pouze do obchoďáku. Taťka si vytkl jako hlavní úkol pobytu 

sehnat náhradní díly - ojnici a odtrhy k motorové pile Homelitce. Řeže s ní na srubu už patnáct let. 

Předtím s ní patnáct let řezal šerif, který ji zakoupil v Tuzexu za vyšmelené bony. A teď dosloužila. 

Ovšem zlaté české ručičky, Taťkovy a jeho kamaráda, pilu rozebraly a dávají dohromady. Prodavač 

byl velice ochotný, ale když mu Taťka sdělil rok výroby, koukal na něj jako na správce muzea. 

Taky jsme nikdo nevěděl, jak se anglicky řekne odtrh. Já jsem navíc neměla ani tušení, co takovej 

odtrh může na pile odtrhávat. Takže snad specializovaná prodejna. 

Večer jsme byli u kamaráda Mirka. Přijelo tam dalších šest Čechů, kteří si od Mirka půjčí 

auto a pojedou nahoru přes Státy do Kanady, kde se připojí k ostatním českým trampíkům na 

sjíždění Yukonu. Mirek tam za nima přiletí a pak pojede zase dolů on svým autem. Mají to hezky 

vymyšleno, chtějí najezdit 28 000 mil a zatím jsou v pohodě. Zítra je Mirek veze do Mexika, aby 

taky poznali teplý moře. V San Diegu se jim to nepovede. Tady je kosa jak v morně. Mamka nám 

zakázala teplé oblečení jakožto do Kalifornie nevhodné, a tak máme s Taťkou jenom trika. Museli 

jsme si půjčit oblečení hostitelů. Taťka chodí v Bráchově mikině, já v Petřiným roláku, svetru, 

kalhotách, bundě, čepici a dalších deseti vrstvách. Naštěstí je švagrová na dva měsíce v Čechách, 

jinak by neměla co na sebe. Ještě k té návštěvě u Mirka – středem pozornosti byl Taťka. Líčil naše 

peripetie na letištích a všichni mu obdivně naslouchali. Jak jsem říkala, když už se na to vzpomíná, 

je to sranda. A jen tak na závěr, když si spočítáte Magory a Borce, kteří se na nás vystřídali, 

pochopíte, že se USA zase tak moc nezaměstnanosti bát nemusí. 

 Po návratu od Mirka byl jediný problém parkování. To je totiž problém každý večer. Na ulici 

jsou místa buď obsazená, nebo zakázaná. A ta zakázaná časně ráno objíždějí policajti a kasírují. 

Takže to znamená kroužit vždy okolo Bráchova apartmánu ve stále se rozšiřujících kružnicích a 

čekat, jak daleko to dopadne. Taťka, zvyklý na teploučkou garáž, to těžce nese. 

 

 V sobotu jsme jeli do Los Angeles. Po cestě mě upoutávalo množství vlajek a všelijakých 

hesel na autech, domech, oblečení ... prostě všude. Vždyť Den nezávislosti je až za dva týdny. 

Brácha nám vysvětlil, že tím dávají Američané najevo svoji radost z vpádu jejich vojsk do Iráku. 

Divila jsem se. Brácha vysvětloval dál, že tady byla obrovská mediální kampaň, jak USA 

zachraňují celý svět. Bohužel Amíci nejsou samostatně uvažující osobnosti, za ně myslí novináři a 
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televize, a těm to zase vtloukají do hlavy politici. Netýká se to jenom války, ale všeho a stejně 

funguje systém výchovy a výuky – nejdřív je USA a jeho obyvatelé, výrobky, činy, prostě všechno 

Made In USA, pak je dlouho nic, zase nic a až někde v dálce bezcenný zbytek světa. Trochu jim tu 

hrdost závidím, ale víc se jí bojím. V manipulaci s lidma by se komunisti mohli od Amíků dost učit. 

Hodně transparentů bylo s nápisem „UNITED WE STAND“ a já ho moc nechápala. Brácha se 

snažil o překlad, asi čtvrt hodiny hledal vhodná slova a poté to uzavřel: „To je něco jako Se 

Sovětským Svazem na věčné časy.“  

Byli jsme v obrovském akváriu Tichého oceánu. Mají to udělané moc pěkně. Jednotlivé úseky 

jsou podle částí oceánu. Takže tam je část tropického Pacifiku, část aljašského Pacifiku, havajská 

část tichomoří, novozélandská, australská, jasně že kalifornská, no a u toho v akváriích příslušní 

živočichové. Dokonce takoví živočichové, do kterých bych vůbec neřekla, že to živočichové jsou. 

Barevných rybiček nepočítaně, ale mně se nejvíc líbili medúzy a mořští koníci. Já blbec, jsem 

půjčila Bráchovi kameru, abych mohla fotit. Ten ji při vstupu zapnul a snad až při odchodu vypnul. 

Ačkoli jsem ho okřikovala, že nenatáčí pro National Geographic, budu mít na kazetě každou 

ploutev. Taky vám důvěrně prozradím, jak Češi šetří na vstupenkách. Ale nikomu ani muk!!! Do 

akvária jsem šla já s Taťkou. Ten to měl jako senior levnější. Já jsem za chvíli vyšla ven s tím, že 

musím pro něco do auta. Jako vrácenku jsem dostala razítko na ruku. To jsem ještě za mokra 

obtiskla čekajícímu Bráchovi a už jsme byli všichni. Jenom s Bráchou jsme venku za keřem 

vypadali, jako když se bratří Vinetou s Old Shatterhandem. Ovšem patnáct doláčů je patnáct doláčů. 

 Potom nás Brácha vyhnal na jeden z největších parníků dvacátého století Queen Mary. Kotví 

v přístavu blízko akvária a ve dvacátých letech minulého století na ní musel cestovat každý, kdo 

měl nějaké místo nebo postavení ve společnosti. Při zjištění ceny vstupenky se Brácha vyvrátil a 

řek, že na nás počká v autě. Už tam kdysi byl a místo 29 dolarů si schrupne v našem Venu. Na lodi 

nedávali vrácenky. 

 Byla nám podezřelá cena, ale ještě podezřelejší mně byly nápisy, kterými nás při vstupu vítal 

duch lodi. Částečně jsme pochopili při úvodní řeči průvodce. Na lodi došlo k několika neštěstím a 

duchové těch mrtvých stále straší. Myslela jsem si, že to jsou kecy jako u nás na hradě o Bílé paní. 

Najednou zhaslo světlo, podlaha se pod námi začala třást a já se začala třást taky. Chytla jsem se 

Taťky za ruku, ale ten na tom se svojí klaustrofóbií nebyl o moc líp. Pak to přestalo, průvodce se 

omluvil a šli jsme na prohlídku podpalubí. Dorazili jsme k nádhernému bazénu. Představte si na 

lodi vnitřní bazén, skoro jako je u nás ve městě. Když začal průvodce hovořit o tom, že se tam 

utopila ženská, pohasla světla a ozývalo se ženské naříkání. Ve strojovně, to vypadalo hrůzostrašně 

i bez duchů, všude pavučiny, brrr! Pak se ozvala rána a ze stěn začala prosakovat voda. Průvodce se 

nám snažil namluvit, že loď jde ke dnu a zavelel k ústupu. Ovšem na ústupové cestě okolo nás 

běhaly stíny krys a odevšad se ozývalo krysí pištění. Nojo, krysy opouštějí potápějící se loď. Bylo 

to dost hnusný. Docela jsme si oddechli, když jsme skončili na nepohyblivé, čisté a slunné palubě. 

Dál už jsme si všechno mohli prohlížet bez doprovodu průvodce a duchů. Studovali jsme s Taťkou 

fotky nejváženějších pasažérů a objevili jsme Winstona Churchilla, Spencera Tracyho a další 

politiky, hérce a hérečky. Nás si nikdo fotit nechtěl, tak jsme prozkoumali kuchyň, nemocnici, 

jídelnu, obchody ... O velikosti lodi svědčí i  to, že jsme dvakrát zabloudili na první palubě, třikrát 

na druhý palubě a na další jsme se zamotali mezi fotící se svatebčany. Jakmile jsme uviděli východ, 

nabrali jsme přímý směr, jinak bychom tam bloudili ještě dnes a byly by z nás duchové. 

 

Na vedle parkující ruskou ponorku nám už nezbyla síla, tak jsme ji omrkli jen z venku a 

šťastně zapadli k Bráchovi do Venouše. Ještě bylo světlo a my se dohodli, že pojedeme na západ 

slunce do Beverly Hills. Projížděli jsme po kopcích milionářské čtvrtě a neviděli jsme ani 

milionáře, ani jejich domečky. Chránily je vysoké ploty. Na chodnících prodávali bezdomovci 

mapky s adresama populárních osobností. Brácha ale rozhodl, že nejsme paparaziové a nedovolil ji 

koupit. Jmenoval známé obyvatele, mezi kterými mě upoutal Richard Gere. Měla jsem ho ještě 

v živé paměti z letadlového filmu. Jenže bez zakázané mapky jsme věděli prd. Zastavili jsme u 

známého hotelu a šli se projít. U hotelu jsme se fotili a já zjistila, že nemám krytku na objektiv. To 

je klasika! Nevím, jak to ty Japonci vymejšleli, ale mně tam prostě ta krytka nedrží. Byla jsem 

trochu rozhozená, že mě čeká výdaj hned na začátku dovolené. Nezajímaly mě ani krásné 
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bungalovy v okolí. Když jsme se po půl hodině vrátili k Venoušovi, krytka ležela na chodníku. 

Brácha tvrdil, že milionář by se kvůli takové blbosti neohejbal. Taťka to vysvětloval tím, že tady 

nikdo nechodí pěšky. Pravdu měli asi oba, ale hlavně já jsem měla krytku. 

 Pak jsem na Bráchovi vyloudila, že mě zaveze k Čínskému divadlu, kde jsou v chodníku 

hvězdy a jména hvězd. Taťka si povzdechnul, protože měl ještě v živé paměti od minule, jaké tam 

bylo živo. Sjeli jsme po Sunset Boulevard na Hollywood Boulevard a začali jsme ho systematicky 

objíždět a hledat místo na parkování. Po páté okružní jízdě se mě Taťka s nadějí v hlase ptal, jestli 

si na tom chodníku opravdu trvám. Trvala. Tak jsme vystřihli ještě pár koleček a Brácha rozhodl 

zastavit u rychlého občerstvení, on si dá něco rychlého k jídlu a my se rychle podíváme. 

Zaparkovali jsme Vénu mezi ochrankou parkoviště a cedulí, která povolovala parkování půl hodiny. 

První část vyměřeného času jsme strávili tím, že jsme vyrazili na opačnou stranu, další část 

vracením a prodíráním se mezi lidmi. K divadlu jsme dorazili už za tmy. Na chodníku byly fakt 

hvězdy a jména. Vyfotila jsem hvězdu a podpis Mickey Mouse s bleskem tak nablízko, že to bude 

přesvícený a Čínské divadlo bez blesku tak zdaleka, že to nebude osvícený vůbec. A už jsme pádili 

zpátky k Bráchovi, který v pohodě popíjel kafe.  

Systémem losangelských nadjezdů, podjezdů, přejezdů, který chápal jenom Brácha, jsme se 

vymotali z města a v noci domotali domů. Po deseti omotání okolních ulic, jsme zaparkovali a už se 

těšili na postel (já, Taťka na podlahu a Brácha na Vénu).  

 

 V neděli ráno Brácha zavelel k odjezdu do městečka Julian. Posnídali jsme šunku, 

kterou máme k snídani, k obědu, k večeři i k oběma svačinám. Ještě se nám nepřejedla. S sebou na 

cestu vždycky nachystám chleby, abychom se pak nezdržovali. Poznámka pro Karla: ten chleba už 

je nakrájenej z obchodu, aby sis nemyslel, že zase dělám krajíce tlustý a křivý jako zarážka pod 

vagóny. Šunka je taky tak šikovně naplátkovaná, stačí ji odříznout od kosti a je prostřeno. 

Julian je v horách, ve státním parku Cuyamaca Rancho State Park, rostou tam stromy, 

potažmo borovice, potažmo by se hodily na vánoční stromek. Potažmo jsme vzali pilku. Brácha má 

jen takovou svítivě žlutou, metr dlouhou zubatku. Smrdělo to průserem. 

S Taťkou, s pilkou a chlebama se šunkou jsme vyrazili k Venouškovi. Brácha nás došel a 

směroval nás k nějakému stříbrnému pickapu.  

Taťka ukazoval na Vénu: „Támhleto je naše.“  

Brácha ukázal na sříbrňáka: „Tohle je taky naše.“  

Viděla jsem jen o kousek dál zaparkovaný Bráchův stařičký Volkswagen jetta, tak jsem 

podotkla: „Na týhle ulici je každý druhý auto naše.“ 

 Bohužel stříbrný Chevrolet Beauville měl dvě normální sedačky a vzadu jenom takové 

provizorní odklopné sedátko. Logicky vyšlo na mě. Byla jsem tam namotaná jako hadí žena. Držela 

jsem pilu a doufala, že mě nepřeřízne. Brácha vysvětloval, že tohle auto mu zbylo po Liborovi, 

který odjel do Čech a Bráchu pověřil prodejem. Taťka se zálibně díval na zadní ložnou plochu: „Já 

ho koupím. Tam by se vozilo dřevo ze srubu!“ A už vepředu s Bráchou špekulovali, po kom by ho 

poslali do Čech kontejnerem. 

 Dojeli jsme do parku a u prvních boroviček Brácha vyhlásil akci SOSNA. Rozmotala jsem 

svoje údy ztuhlé dlouhým pobytem v poloze stočené krajty a rozkoukala jsem se po okolí. Byli jsme 

ještě dost nízko, kde je teplo a borovičky byly takový chudinky nedomrlý. Bylo mně jich líto. Prošli 

jsme se alespoň kusem lesa a louky, a když se Bráchovi nezakousl do lýtka žádný jedovatý had, 

zklamaně nás nabádal k odjezdu.  

 Ptala jsem se Bráchy, jakej normálně mívají stromek na Vánoce. „Poslední Vánoce jsme si 

koupili živou borovičku v květináči. Na Silvestra jsme ji vzali s sebou k Mirkovi na chatu a tam 

jsme ji zasadili v lese.“ Zajásala jsem: „Tak pro ni pojedeme!“ Bohužel cyklující stromek neprošel, 

je to moc daleko. Zato jsme se dozvěděli o častém výskytu jedovatého dubu poison oak. Stačí, když 

se ho dotkneš a osypeš se, naskáčou ti puchýře, strupy a jiná kosmetická vylepšení. Po mém 

požadavku na upřesnění výskytu jsem se dozvěděla – všude. 
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Takže jsme bez stromku dojeli až do městečka Julian. Je to staré městečko, v jeho okolí bylo 

1869 nalezeno zlato. Prohlídli jsme si starou radnici, starou pekárnu pověstných jablkových koláčů, 

staré obchody. Pak nás Brácha nahnal do starého fotoateliéru a že si necháme udělat starou fotku. 

Právě probíhalo focení rodinky s malou holčičkou. Fotograf na rodinu navlékal dobové oblečení a 

my jsme si zatím prohlíželi fotky spokojených zákazníků. Mohli jsme si vybrat, jak chceme 

nahastrošit. Já jsem znechuceně otáčela stránky s ženskejma v dlouhejch šatech, s límcema až 

k uším a vzdychala jsem, že tady si nevyberu. Až najednou - model Arizonská pěnice alias 

Dawsonská barová poběhlice. Sukně sice také dlouhá, ale jen vzadu, vepředu rozparek až do pasu, 

z rozparku koukaly nohy s podvazkem a z podvazku koukal dámský remington ráže 45 mm. 

Šněrovačka se výstřihem v pase potkávala s rozparkem sukně, klobouk jak přistávací plocha pro 

boeingy a v ruce cigáro. Při objednávce jsem zrušila jen cigáro, to by mně, zatvrzelému nekuřákovi, 

nikdo nevěřil. Brácha si vybral zálesáka a Taťka byl tak odevzdanej, že mu to bylo jedno. Fotograf 

mně vydal oblečení a poslal do kabinky. S Bráchou a Taťkou byl hotovej hnedka. Měl to totiž už 

promakaný tak, že třeba vesta nebyla na oblékání, ale jenom se tak zepředu do ní vlezlo, opasky 

byly na suchý zipy a podobná urychlení. Taťkovi přidělil fotograf vzor Bankéř. Když jsem vylezla 

z kabinky a uviděla ho, musela jsem zalézt zpátky, abych nerozchechtala celou naši zápaďáckou 

skupinu. Taťka se svým bříškem byl naprosto přesnej. Brácha se svojí dlouhou postavou v kabátě 

olejáku taky. Mezi ně jsem se vpasovala já s vystrčenou holou nožkou. Taťka ještě dostal do ruky 

doutník, Brácha winchestrovku a já, nevím proč, láhev whisky. Upozorňovala jsem, že si lpím na 

deringerovi za podvazkem. Fotografa udivilo, že znám značku zbraně a hned mně ho tam strčil. 

Deringer za podvazek. Pozadí začouzeného baru za námi dokreslovalo celkovou atmosféru. 

Soustředila jsem se na to, abych postřehla, jak fotograf udělá zahnědlou, starou fotku. Měl starý 

foťák s měchem, fotil fakt na desky, pak zalezl do komory a za dvě minuty byl venku s fotkou. A já 

věděla kulový. Nejdřív jsme chtěli dvě fotky, a pak Taťka změnil objednávku na tři. Fotograf 

založil desku, blejsknul, odešel a nedovřel dveře. Natáčela jsem svůj žirafí krk, ale viděla jsem 

jenom, že z fotky sloupnul něco jako fólii. To by svědčilo na polaroid. Ale s měchem? Prostě 

nechápu. Zato když nám ukázal fotky, chápala jsem hned – to je poslední výlet, na kterej mě Karel 

pustil. Celková situace vyzněla tak, že se bankéř – Taťka přišel rozšoupnout do baru s vychrtlou 

štětkou – s prominutím já a vzal si s sebou ozbrojenej doprovod – Bráchu. S největším 

sebeovládáním jsem se převlékla do civilu a vypotácela z fotoateliéru. Ale venku to už nešlo 

zadržet. Sedla jsem si na obrubník a chechtala se jako blázen. Taťka se smál opřen o zeď a Brácha 

se svíjel omotanej o starej kandelábr. Když vidíte titulní stránku knížky, chápete. 

Abychom přišli na jiný myšlenky, vydali jsme se na starý hřbitov. Byly tam staré náhrobky ze 

začátku osidlování Julianu. Moc dlouhého věku se tenkrát nedožívali. Většinou to bylo - narozen 

někde v Evropě a ve čtyřiceti letech zemřel v Julianu. V pochmurných myšlenkách jsme se vrátili 

k autu. Já jsem uviděla fotku a bylo to tady zase. Břicho mě od smíchu bolelo a musela jsem se jít 

do koláčového baru vyčůrat. Po mém návratu se Taťka s Bráchou ještě kochali fotkou a Brácha 

říkal Taťkovi: „Se na sebe podívej! Už chápeš, proč tě sem nechtěli pustit?“ 

Při nastupování Taťka obcházel Chevroleta a mně bylo jasno - odkrokovával nákladní 

pickapovou plochu, aby věděl, na jakou dýlku musí řezat dříví. A že ho mám prokouknutýho 

potvrdil hned vzápětí dotazem na Bráchu: „Kolik za něj Libor chce?“  

 

Zbýval ještě nesplněný úkol SOSNA. Cestou z městečka jsme koukali okolo cesty, až jsme 

měli oči jako šneci. Já jsem se trochu bála, mám svoje špatné zkušenosti s americkejma 

policajtama, kteří nejdřív střílí a pak se ptají. Brácha se bál víc. Ten má zkušenosti i s policajtama, 

kteří střílí a pak se vůbec neptají. Jenom Taťka byl spokojenej v blahé nevědomosti. Všude se nám 

zdálo, že je moc vidět, nebo jsou borovičky malý, nebo křivý. Přitom jsme pořád sjížděli z hor dolů, 

až jsme se dostali pod hranici boroviček. Taťka se to snažil ukecat na umělej stromek. Já jsem byla 

ochotna připustit jenom větev.  

Ale Brácha zařval: „Když Vánoce, tak stromeček, když stromeček, tak borovička, když 

borovička, tak celá!“  

Smykem otočil Chevroleta, až se mně utáhly uzly na zamotaných končetinách. Vrátili jsme se 

a při prvním výskytu boroviček zastavili. Brácha nás kvůli jedovatýmu dubu hned při vystupování 
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varoval, ať nesaháme na podezřelý stromy. Taťka odpověděl, že mu tady připadá všechno 

podezřelý. Vyrazili jsme hrdinně po cestě do lesa a dostali jsme se ke stanici strážců parku. Jelikož 

jim končila směna, kecali venku na sluníčku. To vyměknul i Brácha. Jako spořádaní turisté jsme se 

vrátili do auta. Chevrolet byl snad s rančerama domluvenej, nešla zařadit jednička. Brácha se 

rozjížděl na zpátečku. 

Ani jsem se nestihla smotat a Brácha zastavil na dalším parkovišti. Kdo, když ne my! Teď 

nebo nikdy! Kdo se bojí, nesmí do lesa! Tak dlouho se chodí se džbánem ...kuš! Vzala jsem pilku 

pod mikinu, jelikož mikina byla Bráchova a já ji měla po kolena. Pilku taky. Vyrazili jsme! Taťkovi 

šlo naše taktizování na nervy a neustále nás upozorňoval na vhodné kandidátky. Procházeli jsme 

lesní trávou a já úplně zapomněla na nebezpečné chřestýše, nebezpečné pavouky, nebezpečná 

klíšťata. Pro mě v tu chvíli byli nejnebezpečnější rančeři. Taťka opakoval, jak jim vysvětlí, že když 

se uřízne vršek borovičky, ona klidně roste dál. Nevyvraceli jsme mu to a hledali stromek dál od 

silnice. Jenže tam už byla samá vyžlata, tak jsme šli se zatajeným dechem zpátky. U silnice Taťka 

zahlíd urostlou borovičku a potemnělým hlasem pronesl: „Šedesát let kradu stromky, tak si ho 

ukradnu i letos.“ Vytrhl mně pilku tak prudce, že mi málem amputoval levé ňadro, a vrhnul se na 

nebohej strom. Skoro ve stejnej okamžik jsme se vrhli my s Bráchou na Taťku a strhli ho do 

příkopu. Po silnici profrčelo auto rančerů. Taťka zase opakoval, že se uřízne vršek a ten řez se 

zamaže hlínou ...  

Brácha to nezvlád a okřikl ho: „Už nic neříkej, nebo tě Ségra práskne na životní prostředí!“  

Ale poznali jsme, že dýl Taťku napínat nemůžeme. Já zůstala na silnici a hlídala, Brácha 

z příkopu fikal stromek rychlostí motorovky a Taťka se v houští modlil. I po přefiknutí jsem zůstala 

na svém místě, stromek ležel v příkopu a Brácha šel s Taťkou pro auto. Dojeli ke mně a já doufala 

v rychlé naskočení. Zapomněla jsem, že se musím dozadu smotat a ještě k tomu se stromem. 

Borovička mě pomstychtivě píchala do každého kousku těla a ve mně se zase probouzel záchvat. 

Jestli nás chytěj, můžou dát tu fotku zrovna na zatykače. Chechtala jsem se jen do chvíle, než se za 

námi objevilo rančerské auto. Všichni jsme ztichli a umírali hrůzou. Já jsem mezi slovy andělíčku 

můj strážníčku uvažovala: „Jak nás viděli?“  

Brácha měl jasno: „Ani bych se nedivil, kdyby v každý borovičce měli čip.“ Ty vole! ... mou 

dušičku. 

Auto okolo nás profrčelo nezměněnou rychlostí. Já jsem borovičce urovnala zalehlé větve a 

připadala jsem si statečná jak Zoja Kosmoděmjanská. Brácha otřel orosené čelo a Taťka se 

zklamaně ptal, jestli by to bylo i v televizi. Brácha vzdychnul: „To si piš. Dneska by to bylo ve 

zprávách a zítra bys letěl domů. V klepetech.“ Taťku přešlo zklamání, jenom zamrmlal, že by aspoň 

dávali něco jinýho než o válce. Všichni jsme měli velkou radost z prvního vánočního počinu. 

Všichni, kromě Chevroleta, občas nešla zařadit i některá další rychlost. A když jsme ještě párkrát u 

silnice viděli v odstavném pruhu auto stejné značky, Taťka začal pochybovat o výhodnosti nákupu. 

 

Na oslavu zastavil Brácha u mexickýho rychlýho obžerstvení. Abychom poznali ve Státech 

taky něco jinýho než šunku. To vjedeš autem na parkoviště, na začátku si prohlídneš nabídku, z 

auta, pak ji někomu řekneš, z auta, pak se pro ni jen natáhneš k okýnku, z auta. My jsme nebyli 

takoví shniláci, vylezli jsme a celou proceduru absolvovali pěšky. Především proto, že to, co jsem já 

potřebovala nejvíc, se z auta dělat nedalo. Brácha zatím objednal pro každého jiný burritos. Je to 

nakrájený maso, drůbeží, hovězí, vepřový, podle výběru, osmažené, okořeněné, k tomu se přidá 

zelenina a celý se to zaruluje do kukuřičný placky. Mně to děsně chutná především proto, že u 

burrita je poměr maso : placka ve prospěch masa. U nás je vždycky skóre maso : příloha, jako 

kdyby příloha kopala za domácí.  

Taťkovi taky šmakovalo a pomlaskával: „To je první jídlo, který mně ve Státech chutná.“  

Tím potvrdil můj poznatek, že ve Státech jsou poživatelná jenom mexická, italská, 

francouzská, česká ... no prostě každá jiná jídla než americká. Pro mě i Taťku je nejhorším zážitkem 

maso, většinou kuřecí, v takovém sladkém, červeném blemcu. Pokud si takovej hnus nedovedete 

ani představit, dejte si na upečené kuře marmeládu a je to skoro ono. Zvracet povoleno. 

Do San Diega jsme přijeli se soumrakem a na dvojku. Nic jinýho už nefungovalo. Všechna 

auta nás předjížděla, ale když nás předjelo odtahové auto a na plošině mělo Chevroleta, tak se 
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Taťka definitivně rozhodl: „Já ho nechci. Zlatá stodvacítka!“ Než jsme našli místo na zaparkování a 

než se mně podařilo slézt bez kvokání z bidýlka, byla úplná tma. Pod její rouškou jsme borovičku 

odnesli do bytu. Provoněla krásně celé 1+1/2. Jediné místo jsme pro ni našli na jediném stole, takže 

Taťka bude spát pod stromečkem jako předčasný dáreček. Zkoušel, jestli se tam vejde, a už nevstal. 

Okamžitě usnul spánkem spravedlivých. Ten lesní pych ho vyčerpal. 

 

My jsme si s Bráchou a s šunkou prohlíželi fotky z Austrálie a kecali. Pak i Brácha odpadl do 

Vendy. Já tady ponocuju s počítačem a vzpomínám na vás. Tím jsem vám to všechno prozradila a 

doufám, že nás nenapráskáte FBI nebo CIA. Kdyby se přede dveřma objevili chlapi v kožeňácích, 

bylo by mi jasné, čí to je práce. 

Tak pá  

Peldá 

 

 

Příjemné prožití svátků vánočních! 
 

 S Taťkou balíme dárečky, Brácha je v práci. Ty potvory kapitalistický nedali Bráchovi volno 

ani na Vánoce. (Po pravdě – jsem docela ráda, už jsem si potřebovala odpočinout, on nás furt někde 

prohání.) Takže jste pochopili - je úterý 24. června. V poledne pro nás Brácha přijede a zaveze nás 

do Balboa parku, kde jsou každé úterý některá muzea zdarma. Dnes je to automobilové a letecké, 

Taťka se těší. 

 

Včera dopoledne jsem dělala ze šunky zapečené brambory. Brácha nás furt nutí, že ji musíme 

rychle sníst. Nevím, co straší, když má dobu trvanlivosti ještě dva týdny. Jediný zádrhel jsem měla 

s troubou. Dala jsem ji na 200 stupňů a čekala a čekala a čekala a čekala bych tam ještě teď, kdyby 

mně geniálně nedošlo, že to mají Amíci ve Fahrenheitech. Přidala jsem fárnhouše o sto víc a už to 

vonělo. Brácha mě po příchodu z práce dokonce pochválil. Přijel totiž dřív, nějak to udělal, že 

makal i o polední přestávce. Brzy odpoledne jsme museli vyrazit na střelnici. Bylo to 

zkoordinováno tak, že my se zastavíme pro Kváču, s ním přijedeme k Tomášovi, tam přesedneme 

do jeho terénního auta a zbytek střelců dorazí s Liborovým teréňákem (to je jinej Libor, než co mu 

patří ten chromej Chevrolet). 

Objížděli jsme obytný blok zbohatlíků, kde bydlí Kváča. Ale už jen pár dní, stěhuje se do 

ještě víc zbohatlickýho. Byly to krásné apartmány s krásnými balkóny, okolo krásná úprava, jenom 

Kváča nikde. Brácha zastavil na parkovišti a rozhodli jsme se deset minut počkat. Ty byty neměly 

nikde zvonky. Já bych to vyřešila jednoduše, běhala bych okolo a řvala bych: „Kváčo! Kváčo!“ Ale 

na sedačce v autě mě zadržela obrovská cedule křičící ze zdi: ‚All Suspicious persons and activities 

are immediately reported to our Scheriff’s Department.‘ Podle obrázku lupiče s maskou bych to 

pochopila i beze slov, ale z dlouhé chvíle jsem poprosila Bráchu o překlad. 

 „Všechny podezřelý činnosti a osoby jsou hned hlášený obvodnímu šerifovi,“ a překlad 

Brácha ukončil otočením na Taťku, „ty ani nevylejzej.“ 

Deset minut pryč, Kváča nikde. Z nejbližší telefonní budky jsme volali a zjistili, že ho práce 

nepustila. Má limuzínovou firmu, vozí lidi, z letiště, na konference a podobně kam tak pracháči 

jezděj. A chudák Kváča musí být k dispozici. U Tomáše jsme se snažili dohnat zpoždění rychlým 

přesunem našich těl, zásob a zbraní do druhého auta. 

 

Jedeme. Jedeme půl hodiny. Jedeme hodinu. To už Taťka nevydržel a vyzvídal, jak to je 

daleko.  

„Asi sto kiláků.“  

Taťka se nestačil divit: „To si jedete takovou dálku jen tak zastřílet?“  
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Držela jsem ho vzadu za ruku: „Tati, tady je všechno jinak.“ A společně jsme vzpomínali na 

Karla, který má střelnici patnáct kiláků od domu a ještě remcá. 

Dojeli jsme. O funkci střelnice svědčily jenom zašlapané hylzny. Jinak je to pustina mezi 

kopcema na jih od San Diega směrem do pouště k Mexickejm hranicím. Hned se pozná, že sem 

nedosáhne studená pařáta oceánu, poprvé ve slunné Kalifornii jsme se svlékli do trika. Brácha se i 

namazal. 

 Chvíli po nás dorazil Pavel s Liborem a přestřelka mohla začít. Jenom nikdo nevzal terče. To 

by se Karlovi stát nemohlo. Chlapi smažili mauserovkama někam do kopce, kam si předtím 

nainstalovali nalezené polystyreny a prázdné krabice. Provizorní terče zůstávaly většinou 

neposkvrněné. To by se Karlovi stát nemohlo II. Nechala jsem chlapy jejich hrátkám, bylo mi líto 

plýtvat patronama, když mě doma vezme Karel na střelnici, kdy budu chtít. A tak jsem z dlouhé 

chvíle hledala po okolí chřestýše, odvalovala balvany, ale život žádnej. Spíš se mi zdálo, že slyším 

život z kopce, který je terčem. Chvíli jsem to považovala za halucinace, ozvěnu nebo fatu morgánu. 

Jenže halucinace neustupovaly, spíš se přibližovaly. Odvážila jsem se sdělit svoje dojmy ostatním. 

Chlapi na mě divně koukali, ale sundali střelecké tlumiče a zaposlouchali se. Fakt, hlasy. Libor šel 

pro dalekohled a po bližším průzkumu hlásil: „Jdou nám terče.“ Pro mě a Taťku dodal: „Mexický 

uprchlíci. Snaží se dostat do Kalifornie a riskují přitom smrt žízní ve vyprahlých horách. Každej rok 

jich tady dost umře.“ Skoro jsem čekala, že vydá rozkaz ke střelbě, aby zkrátili jejich trápení.  

Do toho se vložil Pavel: „Nezavoláme policajty?“  

Brácha se na něj neurvale utrhl: „Jak by bylo tobě, když si zdrhal a nějakej Rakušák by na 

tebe zavolal poldy?“ Jenže to už jsme za druhým kopcem viděli majáček policejního auta. Holt, 

konec střílení, nevíme, ke komu se přidat.  

 Hraniční policie vyčkávala ukryta za pahrbkem v autě s nápisem Border Patrol. Zatím se 

hejno Mexičanů množilo a dalekohledem jsme viděli, že tam jde všechno – děti, ženský, chlapi, 

zřejmě celé rodiny na útěku. Když se dostali na úpatí kopce, ozvala se houkačka bordelové patroly a 

několik aut vjelo do míst, kam jsme ještě před chvíli pražili flintama a kde se teď za keřema 

ukrývali emigranti. Bylo mi jich líto. Auta je obklíčila, policajti je vytahali zpoza houští a někteří 

při pohledu na kanystry s vodou vylejzali dobrovolně. Libor měl pravdu. Pak je poliši narvali do 

antonů a odvezli. Máme po terčích! A takový to mohly bejt hezký asfaltový holuby! Libor 

uvažoval, jestli ti první nebyli ti, co už mají zelené karty a chtěli svézt do San Diega. Teď po 

odjezdu poldů  teprve začnou chodit opravdoví emigranti. Ale tak daleko to Mexičani nedomysleli, 

nikdo nešel, a tak se střílelo dál. 

 

 

 Když kluci dostříleli, posbírali po sobě odpadky, nábojnice a mrtvé Mexičany, přejeli jsme 

dalších asi třicet kiláků. Uhnuli jsme z hlavní silnice na polní cestu. Oprava – na skalní cestu. 

Zpočátku jsem se terénní jízdě zvesela smála, neboť to byla cesta vytesaná pro potřeby vysílače na 

vrcholku. Ale když jsme vysílač objeli, cesta zmizela a my pokračovali mezi skalama a balvanama, 

prdlajs po skalách a po balvanech, veselost mě přešla. I Taťku. Já jsem se vzadu držela Bráchy za 

ruku, Taťka se vepředu neustále divil, že jsme ještě živí. Trochu mě uklidňovalo, že se Tomáš smál. 

Když se přestal smát a začal přemýšlet, co mu to auto vydává za divné zvuky, začala jsem divné 

zvuky vydávat i já. Dojeli jsme na konec necesty a zastavili s nadějí, že se Tomovo auto 

vzpamatuje. Všichni šli na výpravu do hor a já zůstala s Taťkou. Hluboce jsme dýchali, procházeli 

se okolo a nabírali síly na zpáteční cestu.  

Taťka opakoval: „Tady by škodovka neujela ani sto metrů.“   

Rozebíral se mnou, jak je možné, že všichni takhle vyrazí jenom se projet a zařádit ve 

skalách. Taťkovi, když lesáci rozčurdí cestu na srub a on tam musí projet, tak z toho tejden nespí. 

Přestávka fakt pomohla i autu a cesta zpátky byla bez problémů. Neberu jako problém to, že jsem 

neustále oscilovala mezi sedačkou a stropem. 

 

Vraceli jsme se do San Diega. V jednom místě má stanici hraniční policie a kontroluje auta, 

jestli nepřeváží mexikány. Nejsou to přímo hranice, ale jen kontrola osob.  
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Brácha tvrdil: „To bude v pohodě, jen zpomalíme, kouknou, že nevypadáme mexicky a 

jedem.“  

Ještě se dohodli, že případnou konverzaci povede Tomáš, který je ve Státech od dvou let a 

mluví tedy jako rodilý Amík. Tomáš zabrzdil, hraničář k nám ležérně přistoupil a ležérně se 

s Tomášem pozdravili. Hraničář se ležérně ptal, koho Tom veze, ten ležérně odpověděl, že 

kamarády a hraničář ležérně vytáhl baterku a ležérně prosvěcoval vnitřek auta. Když dopadl kužel 

světla na Taťku, hraničáře přešla veškerá ležérnost a stroze vyštěkl: „A to je kdo!?“ Tomáš začal 

říkat, že otec kamaráda, Brácha se do toho vložil, že kamarád je on a otec je jeho ... Nic platno. 

Hraničář zaštěkal a ukázal na odstavný pruh. Já jsem si říkala, dokud štěká hraničář a ne samopal, je 

to dobrý. Takže předložit všechny pasy, ukázat, co je pod sedačkama a když šli do kufru, kterej byl 

vystlanej puškama a patronama, s Taťkou jsme se objímali v domnění, že se už víckrát neuvidíme. 

Ale hraničář byl cvičenej jenom na lidi. Vrátil nám pasy, zasalutoval a propustil.  

Brácha se obrátil na Taťku: „Oni tam musej někde mít tvoji fotku. A vždycky zjišťujou - Je to 

Calvera, není to Calvera.“ Já se začala zase svíjet. Smích byl tak neovladatelnej, že jsem ani rudě 

zbarvenou oblohu nevyfotila. A to je co říct!  

 

 Rychlé rozloučení s Tomášem, přesednutí do našeho Venouška a domů. Taťka zase vzdychal 

při představě hledání parkovacího místa. Brácha ho uklidnil, že dnes nás čeká ještě představení 

navíc. S autama, nejen že není kde zaparkovat, ale ještě se na stejném místě nesmí parkovat moc 

dlouho. Snad není určeno, kolik moc je už dlouho, ale po pár dnech stání na jednom místě, přijde 

poukázka na odklizení auta za tolik a tolik dolarů. Normálně to není problém, protože Brácha jezdí 

do práce Venoušem a Petra jettou, takže v týdnu na jednom místě dlouho nestojí. Jenže teď k tomu 

přibyl Liborův Chevrolet a s jettou jsme my tři nikde nebyli. Neviděla jsem v tom nic složitýho, 

zaparkujeme Vénu místo džety a každovečerní kolečka okolo obydlí budeme dnes provádět s ní. 

Chyba! Mít dvě prkna, možná by šla džeta zaparkovat přímo do Venouše. Když jsme vyjeli 

s džetou, bylo každému jasné, že tam Vendu nenašlapem. Tím pádem jsme dnes pro změnu hledali 

parkovací místa dvě. Pane Bože, ještě že jsme včera provětrali Chevroleta! Až dojde některý večer 

na škatule, škatule hejbejte se se všema autama, tak si Taťka vyrve poslední zbytek vlasů. 

 Po cestě ke vchodu jsem se ptala Bráchy: „A jak ráno víš, kde který auto parkuješ?“  

Brácha pokrčil rameny: „No, někdy to ani nevím.“ 

 A tak jsme v pondělí večer přijeli domů, Brácha okamžitě začal hledat vánoční ozdoby, Taťka 

je začal věšet a já jsem si mnula ruce, jak se hezky chytli. Když na nás padne posmutnělá vánoční 

nálada, podíváme se na fotku z Julianu a je po ní. Brzo bude i po nás.  

 

 No a dnes je teda úterý - Štědrej den. Cukroví jsem zaimprovizovala nakouskovanou 

čokoládou a oříškama, bramborový salát máme koupený, koledy už se točej na cédéčku, stromeček 

ustrojenej, chlebíčky v ledničce. Rybu koupíme čerstvou až odpoledne. Ani jsme s Taťkou nejedli 

šunku, abychom viděli zlatý prasátko. Šunku uděláme zítra s čočkou. Za chvíli bude poledne, 

přijede pro nás Brácha, my půjdeme do muzea, on zpátky do práce a když se neztratíme, tak nás 

zase vyzvedne a pak už bude jenom Jéééžíííšku panááčkůůů já tě budu kolíbati ... Musím vypnout 

počítač a jít se převléct, Taťka dobalil dárky a za chvíli je tu Brácha s jedním ze svých aut. Který 

ráno našel ... 

 Myslete na mě, ať mně toho Ježula hodně nadělí a mějte se tam v Čechách hezky 

Pelda 

 

 

Tak si všichni sedněte, 
 

 abyste neupadli, až vám prozradím, odkud píšu. Už sedíte? ... píšu ... z internetové kavárny ... 

na pobřeží Tichého oceánu ... už seděj i ty vzadu? ... a to pobřeží je ve městě Honolulu! Kterej 
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pitomec z vás neví, kde to je? Přece Havaj, ta sladká Havaj. Ne, já se vám nesměju, já jsem z toho 

taky pořád ještě vydřená a furt se štípu do ruky, že nespím, ale že se fakt procházím po pláži 

Waikiki. 

 

 To bylo totiž tak. Minule jsem skončila někdy v poledne na Štědrý den, co? Pak jsme teda 

skoukli s Taťkou ty muzea. Bylo to skvělý. V leteckém měli postupně expozice od začátku letectví 

až do současnosti. Taťku uchvacovaly vystavené letecké motory, chtěl o nich všechno vědět a já 

nad nimi zuřila. To se totiž nedá vůbec překládat, objem mají v nějakejch kubickéjch inčučůnách, 

rychlosti v mílích za hodinu, spotřebu v galonech na míle, prostě maglajs. Stejný jednotkový chaos 

mě čekal v muzeu automobilů. Ale bylo to tam hezký, ty starý auťáky a motorky! Jenom Taťku 

rozčílilo, že firma Puch jako jeden z muzeálních exponátů vystavovala mopeda mladšího než 

Taťkův Stadion, na kterém ještě dnes jezdí na srub. On ten Stadion je stejně starej jako já. Už jsem 

taky muzeální kousek. 

 V pět pro nás přijel Brácha, jeli jsme do města na rybí polívku, abychom ji nemuseli dělat. 

Byla děsně dobrá a až do kamery Brácha prozradil, že je vlastně uvařená z mušlí. Málem jsme měli 

šavli v přímém přenosu. Na západ slunce jsme šli ke staré plachetnici Star of India, která kdysi 

vozívala čaj z Indie. Já fotila lodičky a Taťka s Bráchou byli neustále přede mnou. Koukám, jak za 

nima jedou kluci s rikšama. Fakt takový kola jako indický rikši. Tak volám: „Bacha Tati, jsou za 

tebou rikšové.“ A cyklo-rikšové na nás: „Ahój.“ Byli to kluci ze Slovenska, kteří si tu přes léto 

budou vydělávat. Za den musí zaplatit 100 dolarů majiteli rikši a zbytek je jejich. 

Zajeli jsme do obchoďáku koupit rybu a my s Taťkou chtěli tu čočku na zítra. Brácha 

luštěniny nikdy nekupoval, nevěděl, kde je mají a od nákupu nás intenzivně zrazoval. My trvali na 

svém, na své čočce. Tak nám jenom řekl, že to je anglicky lentils a rozehnal nás do prostoru hledat 

lentilky. Objevil ji Taťka, čočka byla v sudu a nabírala se lopatičkou do sáčku. Vybrali jsme rybu, 

která se nám zdála nejpodobnější kaprovi a pak se Brácha rozjel. Do vozíku strkal velkou nugetu, 

krabicové mléko, arašídovou pomazánku, několik druhů oříšků (i přes moje varování, že doma ještě 

jsou), zkrátka spoustu věcí. Já jsem říkala, že to jsou zásoby na týden a on mně odsekl: „Já myslím 

na budoucnost.“  

Krátká zastávka ve specializované prodejně na pilky vedla ke stejnému výsledku jako v 

nespecializované – koukali na nás jako na brontosaury. Kdybychom chtěli kyj nebo pazourkový 

úlomek, nedivili by se o nic víc. 

Pak už jsme jeli domů a Brácha schválně zpomalil, jelikož nám chtěl ukázat i stinné stránky 

San Diega – místo, kde ‚bydlí‘ bezdomovci. Podezřívám ho, že hlavní účel byl ten, abychom si 

vážili jeho minibytu. Jak jsme tak projížděli, komentuju to: „Ale tamhleten fousatej, co si čte 

knížku, ten není tak špatnej.“  

Brácha zavyl: „Jéžiši, tejden je bez Karla a už se jí líběj bezdomovci.“ Raděj šlápl na plyn a 

jeli jsme domů. Tentokrát včas, takže jsme i parkovali docela blízko. 

 

Doma nás čekal stromeček. Brácha ho chtěl vylepšit a vytáhl z některého z tisíce úkrytů 

světýlka. Podařilo se mu vyhodit pojistky v celém obytném bloku. Taťka mu řek, že nemá kupovat 

světýlka u Vietnamců. 

Já jsem smažila rybu, Brácha balil dárky, Taťka prostíral a k tomu nám hrály koledy. 

Bráchovi volal Honza Kafka a vypadalo to asi takhle: 

Brácha: „Šťastný a veselý.“ 

Honza: „Co ti je?“ 

Brácha: „No je přeci dvacátýho čtvrtýho?“ A přiloží sluchátko k přehrávači, ze kterého se line 

Nésém vám kóledy póslouchéjte. 

Honza: „Čo ti jebe?“ 

Brácha: „No Vánoce!“ 

Honza briskně: „My židi to neslavíme. Hele já odjíždím, tak já ti brnknu po Silvestru.“ 
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A pak už byla večeře. Ryba sice nebyl kapr, ale byla jako dech a neměla moc kostí. Koupený 

bramborový salát byl skoro jako domácí, jenom Taťkovi se zdál málo slanej. Chtěl jít pro sůl, ale 

Brácha ho okřikl: „Co vstáváš od stolu! Neznáš štědrovečerní zvyky?“  

Konečně zazvonil zvoneček a dorazil Jéžišek s dárkama. Byla jich přehršel a skoro všechny 

tvrdý! Taťka dostal Tequilu, já Balantinku, Brácha slivovici, cedéčka, já krásnou kudlu, Taťka ještě 

krásnější kudlu Smith&Weson i s dárkovou kazetou. Dovolila jsem konečně rozdělat balíček od 

kamarádů z Kanady, kteří nám poslali k Bráchovi kovbojské košile a odznaky s nápisem SHERRIF 

a TEXAS RANGER. Brácha se radoval nad knížkou ode mě, kde jsem popsala naše zážitky 

z Austrálie. Až zjistí, jak ho tam pomlouvám, tak ho radost přejde.  

Já už si všechny dárky ani nepamatuju. Ale jeden jo. Ležel pod stromečkem už skoro osaměle 

a rozbalovala jsem ho já. Byla v něm taková taštička s nápisem HAPPY VACATIONS, tak říkám 

směrem k Bráchovi: „Děkuju Jéžišku, ta taštička je moc hezká ... Ale proč jsou v ní ty papíry? ... 

Jéžiši to sou letenky na Havaj! A na dvacátýho pátýho! Ty vole, to je zítra!“ Poslední věta už byla 

směrem k Taťkovi. Ten když zjistil, že má zase pakovat a letět hned po Vánocích, myslel, že je to 

za trest.  

Brácha se slovy: „To teď bude vaše hymna,“ operativně v přehrávači přehodil sýdýčko. Dal 

tam Kameloty a nastavil jejich hit Letecká linka do ráje, k ostrovům slunné Havaje, nabrala kurs 

vlastní osy, tam holky plavky nenosí ..... Taťka si liboval, že to je lepší než půlnoční. Potom nám 

Brácha na zvykání udělal havajskej koktejl, což je směs kokosovýho mlíka, ananasovýho džusu, 

bílýho rumu a rozmixuje se to s ledem. Myslím, že si zvyknu. 

Před zahájením pakování jsme zavolali Mamce a Karlovi. Když jsme jim přáli krásné 

Vánoce, podezřívali nás, že jsme byli dnes dlouho na sluníčku. 

 

V jedenáct v noci bylo vyhlášeno pakování. Taťkova černá můra každé cesty. Nedovedl si 

představit, jak to zvládne, když na to nemá čtrnáct dní. Tvářil se, že by raději skládal maturitu ve 

škole pro kamikadze. Vzali jsme můj batoh a do něj soukali trička, kraťasy, plavky a krémy na 

opalování. Konečně dojdou použití! Do batohu šlo všechno nakoupené jídlo – teda bez tý čočky, ta 

zůstává doma a bohužel zůstává doma i zbytek šunky. Na Havaj se nesmí vozit čerstvé potraviny. 

Konečně jsme pochopili Bráchův nátlak na snědení šunky, zákaz koupení čočky a slova o 

budoucnosti. Budoucnost je tady! Pak začal Brácha tahat svoje věci, které budeme nutně potřebovat 

– potápěčské brýle, ploutve a šnorchel, trička na potápění, aby se nespálila ramena, mapu Havaje. 

Když dal Taťkovi na hlavu slaměný klobouk typu Marlboro a na oči černé brýle, Taťka se podíval 

do zrcadla a myslel, že se kouká na fotku Al Caponeho v životní velikosti. Jenom zavzdychal: „To 

zase bude průser!“ 

 Já jsem v Petřiným klobouku o velikosti létajícího talíře nevypadala o nic míň podezřele. 

Pakovali jsme skoro do dvou v noci, ale ono to bylo jedno. My jsme s Taťkou stejně nemohli spát, 

střídali jsme se na záchodě a říkali si, kdo je nervóznější. 

 

 Ale vše proběhlo v pohodě. Jenom byla ráno delší fronta na odbavení. Brácha nestíhal do 

práce, a tak šel na letišti telefonovat. Přišel s úsměvem: „Brala to majitelka. Musel jsem si vymyslet 

jinou výmluvu. Jí je 72 roků a pořád chodí dělat. Vidíš Tati, a českej důchodce jede na Havaj.“ 

 Let trval šest hodin, ono to je taky přes čtyři tisíce kilometrů. Bohužel, dávali zase Chicago. 

Ještě že tam hraje ten Richard. Po vystoupení Taťka kupodivu nadšeně řekl: „Tak to vidíš, a jsme 

zase někde jinde.“ Na letišti jsme trochu zmatkovali. Vyrazili jsme pro batoh dobrým směrem, ale 

když už jsme šli čtvrt hodiny, zdálo se mi nesmyslné, že by Američan udělal tolik kroků a vrátili 

jsme se. Po desátém dotazu a desáté odpovědi, jsme zjistili, že musíme autobusem. Ten nás zavezl 

tam, kam bychom došli za dalších pět minut. Kdybychom nepropadli panice. Bylo to totiž v úplně 

jiné hale. Tam jsme se nějak šikovně přimotali k odletům a málem nás odbavili zpátky do Států. To 

by se Brácha divil! Ale konec dobrý všechno dobré a my se dostali do suterénu, kde kroužil můj 

batoh a ke všemu štěstí tam stál i člobrda s cedulí naší cestovky. Uvítal nás, dal nám okolo krku 

věnec z orchidejí (čestný slovo, z čerstvých orchidejí) a zavedl nás k jejich autobusu. Autobus tam 

sice nestál, ale to nám už bylo vcelku fuk. Zatím jsem s klukem konverzovala, co kde je a kam se 
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máme podívat. Špatná zpráva byla, že je památník Pearl Harbor zavřený. Ani jsem to Taťkovi 

nepřekládala, protože na něj se těšil asi nejvíc z celé Havaje. Udělala jsem Taťkovu první fotku pod 

palmou. V klobouku a černých brýlích a chechtal se i průvodce. Po hodině přijel konečně autobus, 

řidič vyběhl, dal nám stoličku před schůdky a pomohl při nastupování. Buďto jsou tak zdvořilí, a 

nebo jsou zvyklý na staré zazobané milionáře, kteří do autobusu sami nevylezou. 

 Na hotelu jsem dle Bráchových pokynů žádala co nejvyšší patro a výhled na moře. Dostali 

jsme dvacáté patro ze čtyřiceti a výhled na hory. Asi moje žádost neměla zelenou barvu amerického 

dolaru. Za výhled na moře je příplatek 10 $ denně, na což jsme se vykašlali. Půjdeme se na moře 

podívat, co bysme na něj čuměli z okna a ještě k tomu za takový prachy. 

 

 Takhle jsme ve středu ráno opustili Bráchu a šunku a válíme se druhý den na Havaji. Horší je, 

že jsme závislí na mé angličtině, no a ta zrovna nic moc. Zeptejte se Pepy, chodil se mnou na 

všechny čtyři lekce. Zatím to šlo. Včerejšek jako den příletu jsme si nechali na odpočinek a 

rozkoukání. Dnes jdeme k nějaké známé, která se jmenuje Hana a bydlí tady už dlouho. Uvidíme, 

co nám naplánuje a poradí. 

 Kriste pane, já už to smolím tří čtvrtě hodiny a tím pádem jste mě stáli deset dolarů! To je 

konec! Úplnej konec. A Taťka, chudák, čeká pod palmou. Ale nebojte, já na vás ještě nějaké $$ 

obětuju a ozvu se. 

Havajský povaleč  

Pelda 

 

 

Aloha! 
 

 To je havajsky něco jako ahoj, nazdar, vítej, ale říká se to s nadšením, upřímně a od srdce, 

spíš jako Alóóóóha. Jak vidíte, máme za sebou tři dny pobytu a už jsme se lecčemu přiučili. Ale já 

bez vás moc dlouho nevydržela, co? Je pátek a já už zase roztáčím drahocenné dolárky po síti. 

 Výhled z hotelu, který jsme dostali přidělenej zadarmo, je nakonec fajn. Vidíme na hory 

v centru ostrova. Jsou porostlé tropickým pralesem a taky není divu, ždímou všechny mraky, které 

tam od moře přijdou. Taťka sedí u okna, nemůže se vynadívat a opakuje: „Kam já se všude 

nedostanu?!“ I s dvacátým patrem jsme se smířili. Zvláště poté, kdy ve výtahu s námi dal jeden pán 

řeč a záviděl, jak bydlíme vysoko. On mačkal výtahový čudlík s číslem pět. V pokoji máme svoji 

klimatizaci, takže ji při odchodu zapneme a vrátíme se do příjemně vychlazeného. Přiznám se, že 

jsem z vedra měla strach kvůli Taťkovi, ale dá se to vydržet. Na pláž chodíme po ránu, Taťka sedí 

pod palmou, v poledne si jdeme udělat něco k jídlu, schrupnout a pak zase na pláž. Teda tak by to 

bylo, kdybychom nemuseli plnit úkoly od Bráchy: Pearl Harbor, Diamantová hora, Polynéské 

kulturní centrum, šnorchlování, tržnice.  

 Lenošili jsme jen dva dny, které jsme si povolili na aklimatizaci. Chodili jsme se koupat, po 

obchůdcích, po tržnici (to Taťka těžce nese) a každý večer na západ slunce (to nese skoro stejně 

těžce). Fotili jsme se s orchidejovým věncem. Já se s ním nemůžu rozloučit. První den jsme jeli ve 

výtahu s pikolíkem a on ukazoval na věnec, a jestli jsme dnes přijeli a že nás vítá, ať se nám tu líbí. 

Druhý den nás potkal zase a já stále ještě věnec na krku. Pikolík se smál, jestli jsme zase přijeli. 

Teď už můj věneček nevypadá ozdobně, a tak ho zkouším usušit. Stejná sranda i pohoda jako 

s pikolíkem je se všema lidma. Nikdo nespěchá, nenervuje, prostě klídek pohoda džes. Dole 

v recepci jsou informace, střídá se tam obsluha a já se jich chodím stále na něco ptát, A oni trpělivě 

vysvětlují, a že to trvá, než mně něco vysvětlí, usmívají se na nás, ptají se, odkud jsme, jak se nám 

líbí Havaj a pak už nás zdraví jako dobré známé mohutným Alóha. A my odpovídáme jako dobří 

známí Alóha aspoň stejně mohutně. 
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U Hany jsme včera dopadli tak, že nám půjčila mapy, které jsme už stejně měli od Bráchy, a 

jízdní řád, podle kterého autobusy stejně nejezdí. Hana je na neschopence, takže se nám víc nemůže 

věnovat. Nejdůležitější pomoc byla telefonické zjištění, že památník v Pearl Harboru je otevřený. A 

ještě vyjasnění mého dalšího omylu. Když jsme se vrátili ze střílení k Bráchovi a on přehrával 

nahromaděné záznamy, byl mezi nimi i jeden, který začínal: „Ahoj, tady Hana ...“ Brácha ho ihned 

utnul a divně se culil. A já jakožto vnímavá ženská jsem si v duchu říkala: „Sakra! On s tou Hanou 

něco má!“ Měl, ale jenom domluveno, že přijedeme. Hana se chtěla zeptat kdy a Brácha nechtěl, 

aby se to provalilo před Vánoci. Když jsem jí to předevčírem říkala, dost jsme se nasmály.  

 Cestou od Hany jsme nakoupili. Brácha nás sice vyzásobil dost a Taťka prohlásil: „Já budu 

jíst to, co budeš jíst ty.“ Když jsem ale viděla jeho zrychlené polykání při cestě okolo regálů se 

salámama, jeden jsem přihodila do košíku. Chutná jako vysočina a v kombinaci s česnekem to 

Taťkovi připomíná domov. Taky jsme si výhodně koupili litrovku havajského rumu. Za osm dolarů, 

no nekup to! Brácha nám telefonoval, jestli nějak nestrádáme. Vyjmenovala jsem obsah naší 

ledničky, a když jsem začala salámem a skončila rumem, už se Brácha neptal. 

 

Dnes jsme si dali trochu do těla. Ráno jsme vstali v pět, jeli jsme prvním autobusem do Pearl 

Harboru a byli jsme skoro první ve frontě na vstupenky. A než o půl osmý otevřeli, byla fronta 

dlouhá dlouhatánská. To jsme byli fikaný! Taťka držel místo a já jsem zatím podle Haniných 

instrukcí odevzdala baťůžek a tašku od kamery v úschovně. Do památníku se nesmí ani s malinkou 

brašničkou. Od průvodce jsme dostali nějaký lísteček a že nejdříve musíme do divadla. Stále jsem 

čekala, kdy budeme platit a pokladna žádná, tak jsem se před divadlem ptala. Průvodce mi vysvětlil, 

že to je národní památník zadarmo a vyzvídal, odkud jsme. Tak se nás za ty tři dny ptalo asi dvacet 

lidí, ale nikdo nevěděl, kde Česká republika je. Už automaticky říkám: „Czech Republic, Europe.“ 

A on zakýval a že na něj máme počkat. Myslela jsem, že jde pro mapu světa, abych mu ukázala, 

v které divočině to bydlíme. Místo toho přinesl prospekt o památníku – v češtině. Já jsem na něho 

začala chrlit vodopád obdivných slov a že je perfect a wonderful a že je darling. Byl z toho 

potěšenej, všichni koukali a on se naparoval, že byl už o dvě hlavy vyšší než ostatní. Jenže asi 

nejvíc ho dojalo, když si Taťka nasadil brejle, podíval se do prospektu a pak mu česky řekl: „Díky.“  

V divadle k nám měl ještě úvodní řeč a instrukce. Po shlédnutí filmu pojedeme lodí na 

památník Arizony. Je to nejen národní památník, ale i národní hřbitov, takže se tam nesmí jíst, pít, 

mluvit nahlas, zkrátka se chovat důstojně. Já jsem si o tom myslela svoje a čekala jsem nějakou 

americkou atrakci. Kupodivu už film byl působivej. Žádná velkolepá podívaná ala Hollywood. 

Ženský hlas komentoval dokumentární záběry - 7. prosince 1941 japonský operační svaz, jehož 

jádrem bylo šest letadlových lodí, pod velením admirála Naguma provedl překvapivý útok na 

americkou námořní základnu na Havajských ostrovech. Zaútočili svými letadly ve dvou vlnách 

(180 a 170 letadel). Byla to největší letecká síla, jaká kdy vzlétla z palub letadlových lodí. Krátce po 

100 minutách letu v 7.49 vyslal několik mil od Pearl Harboru Fučida rádiem rozkaz: „To, to, to!“ 

(Zaútočte) a vzápětí pak: „Tora, tora, tora!“ (Tygr) znamenající, že moment překvapení se vydařil.  

Za dvě hodiny bylo po všem. Celkem bylo zabito 2403 a zraněno 1178 Američanů a bylo vyřazeno 

8 bitevních lodí - "Oklahoma" se převrátila na bok, "Arizona" vybouchla, "California", "Nevada" a 

"West Virginia" klesly na dno a těžce poškozené "Maryland", "Tennessee" a "Pennsylvania" se 

taktak udržely na hladině. Právě na lodi Arizona zahynulo nejvíce vojáků - více než 1100. Jejich 

těla zůstala pohřbena v potopené lodi. Ženský hlas jenom věcně podotýká, že se jednalo o útok 

zákeřný, bez vyhlášení války. Následný šok vyburcoval americkou veřejnost z pacifismu a způsobil 

vstup USA do války.  

Posmutnělí přecházíme na lodičku, která nás veze k památníku. Omlouvám se za své původní 

představy o americké šou. Vkusná bílá stavba je napříč nad potopenou lodí Arizona. Jelikož vlastně 

leží na dně v přístavu, není to moc hluboko, pod hladinou je vidět její obrysy a v nich se prohánějící 

rybky. V památníku není nic, jen vlajky a na stěně jména všech námořníků, kteří leží v ocelovém 

hrobě pod námi. Je to tak působivé, že někdo brečí. Našli jsme česká jména Dvorak a Kovar. 

Některá příjmení se opakují, zahynulo tu mnoho bratrů, otců a synů. Paradoxem je, že většina 

našich spolunávštěvníků a vůbec turistů na ostrově jsou Japonci. Uvažuju, jak se tak asi cítí. 
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Skoro jsme si oddychli, když nás lodička zase odvezla zpátky. Vyzvedli jsme si batůžek, 

snědli jsme z něho chleba, já se sýrem, Taťka se salámem, a vydali jsme se na další plánovanou 

atrakci – ponorku. Jenže hned u vchodu mě zadržel zřízenec, ukazoval na baťůžek a kroutil hlavou 

že jako ne. Kurňa! Vrátila jsem se do úschovny, odkud jsem si před deseti minutama baťůžek 

vyzvedla. Paní se divila, tak jsem ji vysvětlovala, že chceme na ponorku. Ukázala za sebe na ceduli 

jako kráva, kde bylo napsané, že se zavazadlem se nesmí do památníku, do ponorky a na válečnou 

loď Missouri. Jenom jsem pokrčila rameny a poznamenala: „I’m stupid.“ Paní se smála, ale dva 

dolary jsem musela zaplatit stejně. 

Do ponorky se už platilo a já jsem geniálně pochopila, že když si koupím zrovna lístek i na 

Missoury, bude to levnější. Byla jsem tak spokojena sama se sebou, že když se mě pokladní ještě na 

něco ptala, ani jsem se jí nesnažila rozumět, ale všechno jsem odkejvala. Zkrátka machr až na půdu. 

V ponorce se Taťkovi líbilo i přes jeho klaustrofobii. Jak jsou někde stroje a motory, je 

spokojenej. Prohlídli jsme si, jak se taková ponorka řídí, jak se na ní bydlí, jak se na ní jí, jak se 

chodí s konečnejma produktama, prostě všechno. Prostory jsou stísněné, ale po pěti nebo kolika 

dnech bydlení u Bráchy nám to připadalo jako dobrej bejvák. Na břehu byly ještě vystavené 

raketové střely, z nichž si pamatuju jen Tomahawk.  

 

Takovej příruční autobusek nás dovezl přes most na ostrůvek, u kterého kotví americká 

válečná loď Missouri. Paní u vchodu jsem hrdě ukázala vstupenky a s Taťkou jsme dostali na triko 

samolepící červený puntík. Vystoupali jsme po můstku na loď. Jenže tomuhle hovadu už se snad 

ani loď nedá říkat. To je jezdící panelák. Nejdřív nás chytl lodní fotograf a začal nás rychtovat do 

útvaru s lodí v pozadí. Dvakrát jsem ho zdvořile odmítla, poslechl až po třetím odmítnutí. To už 

bylo nezdvořilý. Pak se na nás zase vrhnul lodní důstojník a cpal nás do nějaký čekací budky. To se 

mi moc nelíbilo, protože začínalo být vedro, Taťka zdrchanej, tak na co čekat. Vysvětlil mi, že 

máme červený puntík a máme tedy zaplacenýho průvodce. Ptala jsem se, jestli je možné jít 

samostatně, že já stejně umím anglicky špatně a Taťka vůbec. Pokýval hlavou, ale divil se, proč si 

platíme průvodce, když neumíme anglicky. Nechtělo se mi opakovat oznamovací větu o mé 

stupiditě. Z trička mně svítil červený puntík, ale měla jsem dostat černý jako úplný idiot. 

Náladu mně zlepšilo, až Taťkovo nadšení. Ze všeho se radoval jak malý děcko. A že bylo 

z čeho! Já tomu moc nerozumím a vím, že vy jste na válečný lodě stejný tupani jako já, ale napíšu 

vám to jako osvětu: výtlak 45 000 tun, spuštěna na vodu v lednu 1944, maximální rychlost 33 uzlů, 

což z ní dělalo jednu z nejrychlejších bitevních lodí, stroje o výkonu více než 200 000 koňských sil 

si vyžádaly dva komíny, celková délka 270,4 m, lodě její třídy byly široké necelých 33 metrů, aby 

byly schopné proplout Panamským průplavem, hlavní výzbroj tvoří devět děl Mark 7 ráže 406 mm, 

která používala dva druhy munice - protipancéřovou a bombardovací a byla schopna ji vystřelit na 

vzdálenost 38 km, sekundární výzbroj tvořilo dvacet děl Mark 12 DP ráže 127 mm. Jednalo se o 

děla dvojího použití - jak proti létajícím cílům, tak pro bombardování pobřeží a ničení plovoucích 

cílů. Ochrana lodi spočívala v mohutném pancéřování, které na některých místech dosahovalo 

tloušťky až 400 mm, trup lodi byl opatřen protitorpédovou obšívkou se systémem přepážek a 

trojitým dnem. Loď pohánělo osm kotlů Babcock&Wilcox se čtyřmi parními turbínami General 

Electric. V květnu 1945 se stala vlajkovou lodí Třetí flotily a na její palubě proběhla 2. září 1945 

ceremonie Japonské kapitulace. Byla jedinou bitevní lodí USA, která byla v činné službě v době 

propuknutí Korejské války. V roce 1991 se účastnila konfliktu v Perském zálivu. V roce 1992 byla 

postavena mimo službu a v roce 1995 byla vyřazena ze Seznamu Amerických Válečných Plavidel. 

Zahrála si ve filmu "Přepadení v Pacifiku" a od roku 1998 je tady, v přístavu Pearl Harbor na 

Havaji. 

Tolik technická data a teď vám to přeložím. Tím dělem bych prolezla jako prd skrz trenky. 

Jídelna pro obyč námořníky byla desetkrát větší než naše závodka, a ani to v ní tak nesmrdělo.  

Klubovna byla pětkrát větší než naše zasedačka a byla tam křesla. To, co z lodi koukalo nad 

hladinu, bylo asi do výšky šestého patra našeho paneláku. Prostě kolos! 
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Snažili jsme se všechno projít a já už jsem u kapitánského můstku nemohla. Z odpočívání mě 

vytrhl fousatý kapitán dotazem, jestli se s ním chci vyfotit. Podezřívala jsem ho, že to bude za 

peníze, a tak jsem řekla, že to mám od manžela zakázaný a raděj jsme z lodi vypadli. 

Na pevnině jsem šla opět do úschovny a paní se ptala: „Fakt už jste byli všude? Abyste zase 

nepřišla! Byli jste i na Missouri?“ Když jsem ji ujistila, že už mě fakt neuvidí, vydala baťůžek.  

 

Tím jsme splnili jeden z úkolů. Musím schovávat vstupenky, kdyby nás Brácha kontroloval. 

Autobusem jsme z posledních sil dojeli na hotel, kde Taťka okamžitě upadnul na postel. Nechávám 

ho prospat a zatím jsem vám šla podat hlášení. Mám totiž v plánu večer ještě Taťku dotáhnout na 

Hula Hula Show v hotelu Hilton. Taťka o tom ještě neví. 

Dneska bude připojení určitě zase za deset dolarů. Doufám, že mně to Martina proplatí 

z fondu. Budu se večer snažit něco očíhnout od místních tanečnic a po příjezdu vám zatančím. 

Pokud mně ten internet neproplatíte, tak se připravte, že budu vybírat. 

Opatrujte se tam a važte si internetového připojení hrazeného zaměstnavatelem 

Pelda 

 

 

Je neděle, 
 

 a my máme za sebou Diamantovou horu a další hory zážitků. Jenom věneček jsem musela 

vyhodit. Místo usušení shnil, takže vám ho ukázat nepřivezu. Ale vy beztak o můj věneček nikdo 

nestojíte. 

 

 V pátek jsem opravdu Taťku na šou dotáhla. Asi byl zklamán, protože se dvakrát ptal, jestli 

na tý hola hola šou, budou domorodé tanečnice. A byly, ale oblečený. Už to asi není, co bejvalo. 

Ovšem představení bylo hezký, měli jsme dobrý místa, i když mimo placenou zónu. Sledovali jsme, 

jak dovnitř proudí davy a bokem jsou vpouštěni uniformovaní a ometálovaní páprdové.  

Taťka si povzdychnul: „Já sem si měl vzít tu zelenou bundokošili, cos mně zakázala, a na ní 

dát odznak Vzorný mistr a Brigáda socialistické práce a mohli jsme chodit taky zadarmo.“  

Já začala řvát smíchy a ostatní diváci se domnívali, že program začíná rozesmávačem, něco 

jako roztleskávač. Tanečnice a tanečníci (taky ustrojený) předváděli domorodé tance a moderátor 

vysvětloval, co představují. Havajani tančí totiž o tom, co žijí. Tancem předvádějí, co dělají, o čem 

přemýšlí, o svých motlitbách, prostě o životě. 

 Šou končila dost pozdě a na závěr byl ohňostroj. Nic ošizenýho, pořádná prskačka. Po 

ohňostroji Taťka pronesl: „A máme za sebou i Silvestra.“ Takže vlastně šou začínala i končila mým 

smíchem. 

 

 Zpátky na hotel se Taťka už sotva vlekl. Byl to náročnej den, ale zase jsem ho kvůli hula hula 

ušetřila západu slunce. V hotelových informacích jsem si nechala vysvětlit cestu na náš zítřejší cíl. 

Zrovna měl službu takovej pěknej domorodec a ptal se, odkud jsme. Po odpovědi mě vzal za ruku a 

ukazoval, jak je moje ruka proti jeho ruce hnědá a že není možné, abych byla z centra Evropy. Stále 

mě držel za ruku, já to sváděla na havajské slunce a on hodil hlavou k nedaleko postávajícímu 

Taťkovi: „Ten je taky z Čech?“ Odpověděla jsem, že to je můj otec a je taky z Čech. Domorodec 

byl nadšen zjištěním, že to není můj manžel, a já myslela, že moje ruka k jeho přirostla. Nebylo to 

tak nepříjemný. Před Karlem ani muk!!! 

Večer jsme s Taťkou na pokoji probírali havajské zážitky a zapíjeli je havajským rumem. 

V noci se mi zdálo o domorodcích. Tančili a drželi mě za ruku. 
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 Pak byla sobota a my zase vstávali v pět hodin. Hrůůůza, to je jako do práce! Před sedmou 

hodinou jsme už čekali na autobus na Diamantovou horu. Bylo půl osmé a my jsme stále čekali. 

Trochu jsem byla nervózní, chtěli jsme vylézt nahoru, ještě za chládku. Včera jsem studovala mapu 

a litovala, že nemáme auto. Parkoviště pro auta je totiž o kus výš než zastávka autobusu. Ušetřilo by 

nám to kus cesty a já jsem doufala někoho stopnout. Zatím jsem tím Taťku nestrašila. Autobus stále 

nejel a já byla stále nervóznější. Už dvakrát jsem se byla ptát v obchodě a ujistili mě, že určitě 

přijede. Ale nikdo neví kdy. Při druhé cestě z obchodu jsem na zemi našla futrál s blokem a 

dokladama. Prostudovali jsme ho, byly tam adresy, fotky, poznámky, ale peníze žádný. Čekali 

jsme, jestli uvidíme někoho zmateně pobíhat. Nic. Tak jsem šla do obchodu potřetí a futrál 

odevzdala s tím, ať dotyčnýmu zavolají.  

A zase jsme čekali. Ale ještě je na světě spravedlnost. Dobrý skutek – dobrá odměna. Před 

osmou u nás zastavil taxikář a jestli jedem na Diamantovou horu. My že ano a on že nás tam sveze. 

Ptám se za kolik a vůbec jsem nepřipouštěla jet taxíkem. A řidič že za tři dolary na osobu, já poulila 

oči a on, že nemá co dělat, ráno není kšeft, a proto ta symbolická cena. Taťka mně stále šeptal: „Já 

mu nevěřím.“ Já jsem mu nevěřila taky, ale riskla jsem to. Taťku jsem za ruku dotáhla k taxíku a 

usadila na bílou koženkou potažená sedadla. To si bylo svezeníčko. Taxikář se obligátně ptal, 

odkud jsme, jak se nám tu líbí a naprosto neobligátně se zeptal, jestli jsme na líbánkách. Tím mě 

rozesmál a Taťku pohoršil. Dozvěděli jsme se, kam se ještě musíme podívat, ale na rozdávání úkolů 

nám stačí Brácha. Taxikář prý zná San Diego, moc se mu líbí, kdysi tam sloužil u vojáků. Takže 

jsme si hezky pokecali, dostali se na nejvyšší možné místo, kam se dalo dojet a fakt jsme zaplatili 

jen tři dolary za každýho. Paráda! 

 

Výstup byl náročný. Místama se šlo ve skále vysekanýma tunelama, do kterých nám naštěstí 

Hana půjčila baterku. Ale ta sladká odměna nahoře! Začalo pršet. To není ta odměna. Krátké spršky 

jsou tady normální, ale po ní se nad mořem objevila nádherná dvojitá duha. Fotili jsme jako blázni, 

nebo spíš jako Japonci. Já fotila Japonce a duhu, Japonci fotili nás a duhu, s Taťkou jsme se fotili 

navzájem a duhu. Na ten pitomej přírodní úkaz padly dva filmy. Diamantová hora je vyhaslá sopka, 

takže ještě pár snímků kráteru. Na vršku je přístupný bunkr, taky pár snímků a naštěstí jsme už šli 

dolů. Neměla jsem ani snímek. 

Uteklo to, nahoře na hoře jsme byli přes hodinu a mezitím se udělalo docela vedro. Koukali 

jsme na zchvácené protijdoucí, které teprve čekal výstup a byli jsme rádi, že to máme za sebou. A 

to všechno za pouhý dolar pro správu parku jménem Diamond Head – Diamantová hlava. Pokřtili ji 

tak první objevitelé, protože se na ní leskly kamínky. Ale chybička se vloudila, byly to jen nějaký 

bezcenný křemeny. My se o hledání pokladů nepokoušíme. Sami jsme zralí na ohledání. Čekáním 

na autobus jsme v poledním žáru strávili příjemnou hodinku a půl.  

Po vytouženém návratu na pokoj jsme uvařili polívku a padli na postel. Byl vyhlášen polední 

klid s hodinovým mikrospánkem. 

Taťka: „A máme Havaj!“ 

Já: „A splněnej další úkol.“ 

Taťka s toužebným výrazem: „Zítra je neděle. Dáme si volno.“ 

Já: „Jasně! Tak dobrou.“ 

 

Ale odpoledne jsme už byli zase na pláži pod naší oblíbenou palmou. Zjistila jsem, že Taťka 

je nejklidnější, když ví, kam jde, kudy jde a kde bude. Je to člověk stereotypů a je v nich šťastný. 

Přestala jsem měnit cesty na pláž a chodíme stále jednou – tou naší. Máme to deset minut naším 

parkem, okolo našeho kokosáku a fazolovníku, chvíli jdeme pod našimi krásně rozkvetlými stromy 

a už jsme u naší palmy. Vedle je půjčovna lehátek a vodních sportovních potřeb. V ní pracuje náš 

známý Čáryfuk. Tak jsme ho pokřtili podle vizáže a klobouku. Taťka sedí ve stínu naší palmy a 

pozoruje Čaryfuka, dalekohledem plující lodě, ostatní turisty a je spokojenej. Má havaj. 

Navečer začali v parku připravovat sedačky a hudbu. Ptala jsem se, co to bude a prý 

ceremoniál s domorodými tanci. Takže jsme frčeli do hotelu něco pojíst a v šest zpátky. Taťka 

mrknul na tlustého chlápka a povídá: „To je farář.“ Mně se na něm nic tak farářovitýho nezdálo, 

domorodci chodí taky v takových kutnách. Ale pak jsme dostali do ruky texty písniček, přinesli kříž 
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a já musela dát Taťkovi za pravdu. Jeho nechuť k náboženství, způsobená přísným školním 

katechetou, zanechala následky. Ale byly tam krásné havajské tanečnice, i když se vlnily do rytmu 

náboženských písní. Hlavně to bylo pod palmama a v pozadí pláž, tak jsem chvíli vydržela fotit.  

Mám i snímek tanečnice v červeno oranžových šatech a v pozadí červeno oranžový západ slunce. 

To bude fotka, budete čumět. 

Někdy v noci volal Brácha a nadával, že nás dva dny nemůže sehnat. To mě teda dožral a 

hučela jsem do telefonu: „Plníme úkoly, nemáme čas se válet na pokoji!“ A měl kliku, že jsem 

vypila jenom jeden rum. 

 

 Taťkova vytoužená neděle. Ráno jsme měli vločky s papajou. Kupujeme si potraviny, které 

jsme ještě nejedli. Papaja byla dobrá a Taťka nad ní zasněně uvažoval: „Ta je sladká. Z tý by se 

dala pálit papájovice.“ Pak jsme razili na pláž. Taťka sledoval Čáryfuka a já jsem studovala 

nasbírané prospekty. V tom českém z Pearl Harboru jsem našla reklamu české cestovní kanceláře, 

která má být tady někde v Honolulu. Stále jsem přemýšlela, jak se dostat někde do ostrovních hor, 

aby Taťka viděl tropický prales. Původně jsem plánovala autobus, ale s jejich jízdním intervalem 

sobího spřežení bychom taky mohli strávit hezký den a poznat jenom několik autobusových 

zastávek. Rozhodla jsem se vyzkoušet tuhle cestovku. 

 Zatím jsme se v jedenáct zašli podívat na pláž u hotelu Hilton, kde byl taky ceremoniál, taky 

křesťanskej, ale víc americkej. Vztyčovala se vlajka a i Taťka musel smeknout čepici. Viditelně se 

bál, kolik má americká hymna slok, aby se mu za tu dobu nespálila lebka. Pak havajané tančili a 

předváděli, co celý den dělaj a jak při tom mají Boha ve svém srdci. Následovali hromadné 

motlitby, kde jsme s naším andělíčku můj strážníčku nestíhali a taky slunce pálilo, prostě jsme 

vypadli. Ochladili jsme se návštěvou bunkru, který je po cestě k pláži. Dříve byl součástí 

havajského opevnění, teď je to muzeum. Plno zbraní, fotek, informací a hlavně klimatizace.  

 Na hotelu jsem se třikrát dovolala někam úplně jinam než do cestovky. V poledne obědváme 

a volala Hana. Poprosila jsem ji, jestli by nebrnkla do té cestovky sama. Ujistila mě že klidně, 

protože zná majitele. Za chvíli volala zpátky, že by nás povozil po ostrově, ale muselo by to být 

dnes odpoledne, neb ve všední den nemá čas. A je po neděli! Taťkovi přestalo chutnat. 

 Ve dvě pro nás přijel až k hotelu sympatický Čech pan Pěnkava a do večera nás vozil po 

pobřeží ostrova, zajeli jsme do hor, na které koukáme, do centra města, dozvěděli jsme se o historii, 

o současnosti, k tomu nějaké drby. A to všechno v češtině! 

 

 Abyste nezůstali nadosmrti 

blbí, podělím se s vámi. 

Souostroví Havaj se skládá ze 

132 ostrovů vzniklých sopečnou 

činností. My jsme na ostrově 

Oahu, v hlavním městě 

Honolulu, ve čtvrti Waikiki. Dřív 

tady byly jenom bažiny, ale pak 

byl vybudován odvodňovací 

kanál, vystavěny hotely a už to 

frčelo. Ještě předtím nějaká irská 

farmářka nevěděla, co 

s prachama a chtěla je tady 

utratit za pozemky. Nabízeli ji za 

50 000 $ celou oblast Honolulu, 

kde v té době bylo prd. Ona 

místo toho koupila za 10 000 $ 

ostrov Niihau, kde je prd dodnes. Aby nevypadala jako úplnej obchodní idiot, odkázala ostrov 

domorodcům a turisti tam nesmí. Do roku 1894 byla Havaj království a bývalých králů si váží 

pořád. Je po nich pojmenovaný kde co. K naší smůle má havajština jenom sedm souhlásek, a tak 
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většinu slova tvoří samohlásky. (Kterej z vás si to nepamatuje za školy? Je to a, e, i, o, u.) No a 

podle toho ty slova vypadaj. Král Kamehameha, který 1795 sjednotil všechny ostrovy, nebo král 

Ka-‘I-i-mamao, případně král Lonoikamakahiki, král Kalaniopu’u, který se svými kněžími uvařil 

kapitána Jamese Cooka, královna Liliuokalani. Ta královna je zajímavá. Za vlády jejího staršího 

bráchy Kalakauy se začali na ostrovech ekonomicky roztahovat Američané, ale Havajci stále spíš 

tíhli k Britům. Brácha umřel a po něm zdědila vládnutí ségra. A ta řekla, že si vystačej a na Amíky 

kašle. Jenže havajským plantážníkům se nelíbilo, že do USA musí platit clo, což by jako jeden za 

států nemuseli. V roce 1893 udělali královně punč, teda puč, dali jí domácí vězení v královským 

paláci. I okna zabílili, aby ji lid neviděl. A pak Spojené státy Havaj anektovali v roce 1959 se stala 

padesátým státem Států. Havajci z toho dodnes nejsou nadšeni a na vlajce si nechali v rohu 

miniaturní britskou vlajku. To sem odbočila, chtěla jsem sdělit naše těžkosti se zapamatováním 

místních názvů. Ukončím to tak, nepamatujeme si je. Musíme si je vždycky počeštit. Všem králům 

Taťka říká obecně Habakuk a královně důvěrně Lili. 

 Teď to spíš vypadá, že Havaj anektovali Japonci. Jsou jich všude mraky a ti narození zde se 

dostávají i do vlády a do senátu. Ti, co se zde nenarodili, mám radši, protože umí anglicky stejně 

jako já. Blbě. 

 

 Navečer nás pan Pěnkava vyhodil před hotelem. Zrovna jsem zašla do informací pro plán 

zítřejší cesty. A zase sranda – dnešní paní informátorka je původem z Maďarska. Znám jedinou 

maďarskou písničku a ještě jenom refrén „... azasip azasip akinek a fekete ..“ Je to něco o černých 

očích a oči paní informátorky se zalily slzami. Možná ze vzpomínek, možná z mého zpěvu. Ale v tu 

ránu by mně dala nejen mapy a prospekty, ale celou budku a snad i celej hotel. Kdyby byl její. 

 

 Chtěla jsem Taťku odměnit a vyrazili jsme na večeři. Ovšem nikde jsme podle názvu 

nechápali, co by nám přinesli. Upoutala nás až čínská restaurace, kde měli jídla vystavená ve 

skleněné vitríně. Jenže Taťka, když uviděl plody moře na talíři, otřásl se a se slovy: „Dyť to na mě 

mrká,“ prchnul ven. U Mexičanů jsem koupila burritos v domnění, že budeme vědět, co jíme. To 

jsme sice věděli, ale nenajedli jsme se. Proti tomu u Bráchy, tohle bylo jen burritičko na dvě 

kousnutí. Sklesle se vracíme na hotel a Taťka vzdychá: „Teď by se hodily i ty Bráchovy kuřata 

s povidlím.“ 

 

 Chudák, ještě musí sedět vedle mě a čekat, až se vybuším do klávesnice, abych vám všechno 

vykvákala. Nebudu ho dýl napínat a jdeme se dorazit salámem a rumem. Je přece neděle :-). 

 Mějte se tam hezky a na obědě za mě držte minutu ticha. I kdyby byl mleťák. 

Pelda 

 

 

Konec Havaje :-(( 
 

a opět začne Bráchovo ‚Valím, valím, až se svalím‘. Nastala středa dopoledne, za chvíli pro 

nás přijede autobus Happy Vacations. Taťka je spakovanej už od včerejška a odmítá se hnout 

z hotelu. Nechala jsem ho tedy sedět na recepci se jmenovkou na ruce. Vypadá, jako kdyby čekal na 

transport do lágru. Zaskočila jsem jenom k internetu a musím být do deseti zpátky. 

 

 Neděle, na kterou se Taťka těšil několik dní, mu dala tak pod kopyta, že jsem v noci chodila 

poslouchat, jestli dýchá. Trochu tomu pomohlo i to, že jsem večer propočítávala, kolik rumových 

dávek nám zbývá. Zbývalo hodně, ta litrovka byla asi moc. Taťka v tom neviděl problém a z postele 

mě uklidňoval: „Tak si někdy dáme i ráno.“ Ale stejně jsem měla na orosené lahvi naznačených 

denních dávek víc, než zbývalo dní. Rozhodli jsme se tento deficit okamžitě srovnat. Nechali jsme 
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si příděl na Po + Út a zbytek týdne jsme vypili. Ten rum měl dost voltů a já za hoďku měla pocit, že 

mi za krkem sedí celý opičí ráj. Taťka usnul na přikrývce. Snažila jsem se ji z něho vydolovat, 

abych ho přikryla. Ačkoliv jsem se s tou blbou dekou přetahovala čtvrt hodiny, Taťka se vůbec 

nevzbudil. Asi desetkrát za noc jsem mu kontrolovala dech a puls.  

 

Přestože jsme se večer tak zresetovali, v pondělí ráno Taťka otevřel oči a s úsměvem povídal: 

„To je Havaj.“ Úsměv ho nepřešel, ani když jsem mu sdělila dnešní plnění dalšího bobříka - záliv 

Hanuama Bay a šnorchlování. Takže zase na autobus. Těma autobusama by se dal projezdit celý 

ostrov, kdyby ovšem jízdní řád nebyl odnoží vědecko-fantastické literatury. Dokonce i cena je 

přijatelná, dolar a půl za osobu odkudkoliv kamkoliv. Ale jen do zítřka. Od prvního července bude 

autobus za dolar a tři čtvrtě. Na všech zastávkách jsou o tom velké cedule začínající Aloha.  

Taťku právě jedna upoutala a ptal se mě: „Co přesně znamená to Aloha?“  

Vysvětlila jsem mu, že to je ahoj a Taťka: „Tak voni napíšou Ahoj, zdražili jsme jízdenky. To 

sou teda blbci!“  

Má pravdu, takhle přesně to tam je napsaný. Za tu cenu se ovšem v autobuse ochladíte. Místní 

řidiči mají nastavenou klimatizaci na patnáct stupňů. Pokaždé cestou klepu kosu a pak mně 

venkovních pětatřicet připadá příjemný. Asi to je místní zvyk, i pana Pěnkavu jsem musela v autě 

prosit o zvýšení teploty a když viděl, jak se i přes to zahaluju, vypnul klimatizaci úplně. 

 

Tentokrát taxikář nejel, ale zato jel autobus a my byli za chvíli u vstupu do zálivu. Zjistili 

jsme, že se platí vstupné tři dolary a od zítřka pět. Ještě že odjíždíme. U pokladny byla děsná fronta 

a dovnitř pouštěli po určitých dávkách. Důvod jsme pochopili po vstupu, musí se do divadla. To mě 

rozčílilo. Když už vidím krásně modrou vodu s korálovejma útesama a bílou pláží, tak mě chtějí 

zavřít někde do kina. A ještě musím zase čekat. Šla jsem si stěžovat paní u vchodu. Ne, bez divadla 

nemůžeme jít dál! Kráva! Vytahuji další argument, že Tatínek neumí anglicky vůbec a já špatně, tak 

na co divadlo. Prej rozdávají sluchátka s překladem. Kráva na druhou. Ptám se, jestli i v češtině. A 

víte, co mně řekla?! Že když jedu do Ameriky, mám se naučit anglicky! Kráva na třetí! Tvářila se 

jako Jelena chytrá, ale myslím, že květák má víc závitů než její mozek. Takže když divadlo, tak 

divadlo a hned jsem jí předvedla jednu scénu. Hlasem, který by byl slyšet i v posledních řadách 

Národního, jsem se zeptala, jestli se ona bude učit česky, když pojede do Čech. Ubrala plynu a 

začala mně vysvětlovat, že nás tam bez divadla opravdu nesmí pustit. Ubrala jsem teda plyn i já, ale 

jen proto, že už na představení volali naši várku. Povýšeně jsme přešli rozdavače sluchátek. Celé 

divadlo spočívalo v tom, že nám nejprve řekli, co s námi udělají, když neposlechneme zákazy a pak 

běžel film se zákazama: Nedotýkat se zvířat, Nekrmit zvířata, Neodhazovat odpadky, Neplavat za 

značky zákazu plavání a já nevím, co ještě. Jsou to věci, které nám připadaly samozřejmé, jenže co 

do Američana nenatlučeš, to ho nenapadne.  

Poučeni jsme se konečně dostali na pláž. Cestou jsme naštvaně ignorovali autobus, který by 

nás těch 200 m za dolar zavezl, několik stánků s rychlým občerstvením, s upomínkovejma 

kokotinama a neznaboh Taťka směrem k nebi opakoval prosbu: „Nedej, aby Američani koupili 

Karlštejn. Ty by z toho udělali cirkus.“ Přiznám se, že někdy mám taky hrůzu při představě, že by 

Američani začali zpátky kolonizovat Evropu.  

U vody jsme si oblíkli potápěcí trika, šnorchel, brýle a střídavě jsme se vyfotili, dokud jsme 

byli suchý. Taťka to komentoval: „Vidíš, jedenáct hodin a důkazy pro Bráchu máme nafocený.“ 

Lidi na břehu sledovali, jestli vůbec vlezeme do vody, nebo se jen vyfotíme a zase půjdeme. Ale jó, 

šnorchlovali jsme a byla to paráda. Spousta barevných útesových rybiček, které se vůbec nebály a 

pluly okolo nás. Bylo to jako v akváriu.  

Odpoledne jsme zažili zajímavý úkaz – autobus jel podle jízdního řádu. Než jsme se stihli 

vydivit, byli jsme před hotelem. Razantně jsem rozhodla – napsat pohledy. Koupený je už máme 

týden, podle Taťkova přání z každého pohledu svítí nápis Hawaii, aby adresát pochopil, kde to 

jsme. Jenže napsání odkládáme den ze dne. Taťka, ponořený po pás do ledničky, odpověděl: „Napiš 

je první, já to pak od tebe opíšu.“ Byla to morda ale hotovo a já honem letěla na poštu, kterou těsně 



 26 

za mnou zavřeli. Klika. Koupila jsem známky do Evropy a když jsem je chtěla olizovat, úřednice 

mě zadržela a ukázala, že známky jsou samolepky. Vesničan ve světě. 

 

 Večer jsme stihli další Hula hula show. Zase tance a zase o tom co dělají. Ale režírovaná jako 

průřez historií, takže od dob, kdy na ostrovech žili jen původní obyvatelé až po dnešek. Různá 

doba, různá hudba, různé oblečení, různé tance. Skvěle byla udělaná současnost, kdy Havajané 

vytancovávali, jak píší na počítači, řídí auto, surfují, jedou autobusem ... 

Pondělí jsme zakončili předposlední dávkou rumu a já dávala Taťkovi vybrat zítřejší program 

sestavený z nesplněných úkolů – Polynéské kulturní centrum na druhé straně ostrova by byl 

celodenní výlet (toho se Taťka bál od samého začátku), budhistický klášter v horách, kde může 

pršet a být zima, poslední pro Taťku nejlákavější varianta, vykašlat se na úkoly a v klidu se 

rozloučit s Havají. Dohodli jsme se jen na tom, že se dohodneme ráno. Moudřejší večera. 

 
Ráno jsem vymyslela kompromis. Pojedeme do centra města, kam bychom museli stejně a 

tam se rozhodneme, kam a kterým autobusem budeme pokračovat. Cesta do Down Townu byla 

nekonečná. Tenhle řidič měl klimatizaci snad na deset stupňů. Ale pod nulou. Vylezla jsem jako 

mražená makrela a současně s krví ve mně zmrzlo i nadšení pro další výlety. Prošli jsme a nafotili 

královský palác se sochou krále Kamehamehy, která je dodnes v den jeho narozenin ozdobena 

orchidejovými věnci, že ani není vidět. A to je veliká jako náš Václav i s koněm. Sochu královny 

Lili a její zabílená okna, senát, který je postaven ve tvaru sopky. Taťku jsem vyfotila před sochou 

pátera Damiena. Páter je známý tím, že jako jediný měl odvahu ošetřovat malomocné a socha je 

známá ze seriálu Jake a tlusťoch. Prošli jsme domy, kaple a hřbitov prvních misionářů. To všechno 

jsme udělali a mě ještě pořád zábly nohy. Řekla jsem: „Že se na další cesty můžu ...“ Taťka se 

okamžitě k ... přidal taky a šťastně jsme nastoupili poslední ledovou jízdu autobusem. 

V klidu jsme k obědu likvidovali zbytky a v klidu je šli trávit na pláž. O zábavu se nám 

postaral malý, tlustý, asi desetiletý černoušek. Půjčil si od Čáryfuka surfové prkno, ale nepodařilo 

se mu vrátit včas a neměl peníze na zaplacení přesčasu. Čáryfuk to vyřešil jednoduše, zbytek si 

odpracuje. Pobaveně sledujeme, jak naštvaný černoušek pomáhá uklízet slunečníky, odvážet 

lehátka, rovnat surfy ... nafouklej je tak, že se možná i vznese, ale Čáryfuk nepoleví. 

Večer jsme se šli jenom projít po večerním Waikiki a jako vždy vyfotili západ slunce. 

Kupodivu jsme trefili až k Haně, vrátili věci a rozloučili se. Na ulici jsme s obdivem sledovali 

dlouhatánské limuzíny, kterým říkáme housenky. Jsou v délce několika škodovek a zatáčet musí 

tak, že si nadjíždí do protisměru. V ulicích našeho města by jim nepomohlo ani to, zašprajcly by se 

v první křižovatce. Večer rozvážejí pracháče z hotelů do restaurací a kasín. Sledujeme jejich 

neprůhledná skla a můžeme se jen domnívat, jak to vypadá za nimi. 

Nakoupili jsme poslední dárky, dopili poslední rum, dali Havaji poslední dobrou noc a šli 

jsme spát. 

 

Jak jsem psala, Taťka číhá na recepci. Brácha slíbil přesvědčit cestovku, aby pro nás přijeli 

dřív. Taťka se bojí odbavovací procedůry, ostatně já taky, a chceme na ni mít dost času. Abychom 

si ji mohli vychutnat  :-((. 

Dnes je na informacích zase ten, co mě držel za ruku. O to míň se mně odsud chce. Do 

prkýnka, já bych tady zůstala, až bych brečela! Šla jsem si ještě aspoň vyfotit kytky, které celý 

týden obdivuju. Je to nádhera! To, co se u nás prodává za drahé prachy v květinářství, tady roste 

okolo chodníku. Ach jo. Nejkrásnější je Bird of Paradise - Pták z ráje neboli Rajka. A ještě další 

poznatek, jediné co tady nebylo: fousáči a psi. Psy bych oželela. 

Končím psaní za dolary a příště už budu mailovat od Bráchy na jeho útraty. Jestli doletíme. 

Zdraví smutnej  

Pelda. 
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Je pátek a jsme zase tady :-( 
 

 Asi by se spíš hodilo :-), protože jsme to měli opět napnutý. Ale naštěstí jsme všichni 

pohromadě, můžu mailovat zadarmo. Jenže to už není žádný leháro a já jsem se k počítači dostala 

až po dvou dnech. Dnes je pátek - bláznů svátek a já se vám pokusím vylíčit dny předchozí. 

 

Brácha splnil slib, cestovku přesvědčil, že jsme úplný dementi a musí pro nás přijet o dvě 

hodiny dřív než pro normální lidi. Řidič vypadal naštvaně, ale ať si trhne. Na letišti jsme v první 

fázi nezvládli upozornění, že musíme dát batohy na zemědělskou kontrolu. Já viděla cedule, že tak 

musí učinit všichni pasažéři, kteří cestují na Mainland. Ale copak jsem mohla vědět, že to znamená 

pevninu neboli kontinentální část USA! Já byla přesvědčená, že to je nějaká krásná a normální země 

a ještě jsem záviděla těm, co tam jedou a nemusí letět do blbých Států. Takže jsme se z odbavení 

vraceli a nechali projet naše zavazadla i se zbytkama potravin rentgenem. Nevím, co tím 

kontrolujou, když na rentgenu nepoznají ani paličku česneku. Pak jsme odevzdali velkej batoh. Paní 

ho ojela papírkem a ten dala do jakéhosi analyzátoru. Udiveně jsem ji sledovala a usoudila, že 

zjišťují zbytky střelnýho prachu nebo výbušnin. Ještě že s námi batoh nebyl střílet mexikánce. Na 

korály, které se nesmí vyvážet a které jsem zamaskovala do krabice od vloček, jsem si ani 

nevzdechla. 

 Potom už jsme mířili na naši oblíbenou ošmatávačku. Nechtěla jsem se s příručníma 

batůžkama držet a hodlala jsem si vzít vozík. Nedokázala jsem ho vytáhnout z řady. Kurvovala 

jsem docela nahlas, až mi jedna paní poradila, že to je za peníze. Vydřiduši! Letištní vozejk a chtějí 

za to dolar. Taťka zatím spolehlivě držel místo ve frontě. To bylo naše štěstí! Začaly přijíždět 

autobusy cestovek s těma normálníma a fronta se v mžiku nevešla do letiště. Končila někde v dáli 

před letištní budovou. Nahlas jsme s Taťkou blahořečili nepřítomnému Bráchovi. Odbavení 

sestávalo opět ze stejné procedury zouvání, svlékání, šacování. Trvá to šíleně dlouho a prohlížeče 

nezrychlí ani kilometrová fronta. A že ti letí letadlo? Tvůj problém. Stáli jsme tam dobře hodinu, ty 

lidi na konci to nemohli stihnout. Tentokrát bylo ale všechno opačně. Svlékali a šacovali všechny, 

kromě Taťky. Ten šel v tom klobouku Marlboro a černých brýlích a připadl na něj prohledávač asi 

stejného věku, ale poloviční výšky a váhy. Koukal obdivně na Taťku a ptal se, odkud je. Po sdělení 

Czech Republik, se prohlížeč usmál, zasalutoval a pustil Taťku dál. 

 Letištním autobusem jsme našli příslušnou bránu tak, že jsem se ptala řidičky a ona mi slíbila 

dát znamení. Na bráně číslo 31 na mě mrkala tak mohutně, že se chechtali všichni okolo. V klidu a 

včas jsme se posadili k výhledu ranvej. Zrovna přistálo letadlo, kterým jsme měli za hodinu odlétat. 

Nevěřili jsme, že stihnou všechno uklidit, vyměnit, napakovat. Taťka sledoval šrumec a hlásil, kdo 

co dělá. Nakázala jsem mu hlídat, aby naložili zavazadla.  

Taťka odpověděl: „Copak zavazadla. Hlavně aby naložili jídlo!“  

Těsně před odletem přišla mezi cestující uniformovaná paní se psem a ten očuchával všechnu 

příruční bagáž. Když čmuchal k našemu baťůžku, Taťka povídal česky směrem k psovi: „To máš 

štěstí, čokle, že jsme ten česnek nechali ve velkým baťohu.“ A co myslíte, že sem udělala já? Jasně, 

rozchechtala sem se. Pes byl veselá kopa, koukal na mě a vrtěl ohonem. 

 Za hodinu bylo letadlo nachystané, vyvežené záchody, napakované jídlo, zavazadla a 

posádka. Taťka vše komentoval: „To byste ani na nádraží nestihli.“ Pilot byla pilotka a viděli jsme, 

jak si všechno obchází a kontroluje. Bude se nám letět klidněji. Možná Taťka i usne. 

 

 Usnuli jsme oba dva. Po vzbuzení nám bylo podezřelý, že není tma. Taťka si povzdechl: „Furt 

někde lítáme a máme v tom bordel.“ Svatá pravda! Havaj byla posunutá proti Státům o tři hodiny a 

o dvanáct proti Čechám, přesně v půlce. 

 Před dosednutím na přistávací plochu říkám Taťkovi, že musíme vypadat trochu havajsky, 

aby nás Brácha poznal. Nakázala jsem nasadit klobouky a černé brýle. Já na sebe navěšela všechna 

cingrlátka, která jsem koupila pro příbuzné a známé, vzali jsme si žvejkačku a při vystupování jsem 

ještě sebrala v první třídě orchidej. Brácha stál v hale, bavil se s letištním zaměstnancem a sledoval 
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jezdící schody. A teď si představte, že po těch schodech jeli samí normální lidi, u kterých byla 

vrcholem odvázanosti kšiltovka. A mezi nimi jsme sjížděli my, drtíc žvejkačky mezi zuby, chřestíc 

bižuterií, brýle vzor sicilská mafie, v koutku úst orchidej a hlavně ty naše klóbrce. Jenom jsem 

slyšela Bráchu, jak hýknul: „To sou oni!“ Pak se zlomil v pase. Provokativně jsem na něj křikla: 

„Hej porter!“ Což se pořvává na nosiče a mrskla jsem po něm baťůžek. 

 

 Vesele jsme z letiště jeli k Honzovi, kde bylo taky veselo. K večeři udělal Honza rybu, kterou 

vlastnoručně chytil. Sranda přestala, když jsme se vraceli a chtěli parkovat. Brácha viděl, jak Taťka 

začíná při druhém kole trpět a nabídl se, že nás zaveze domů a pojede zaparkovat sám. Taťka 

zašeptal: „Přece tě v tom nenecháme.“ Já už bych se bez večerní atrakce taky neobešla, takže jsme 

opět kroužili v plném počtu. 

 

Včera byl čtvrtek a Brácha v práci. Ale na oddych jsme měli jen dopoledne. Místo oběda nás 

zavezl na Cabrillo National Monument. Jeli jsme malinkou džetou, já seděla vzadu. Bouchla jsem 

se do hlavy při nastupování i vystupování. Nahoře nás vysadil a o dva kilometry níž jsme měli 

navečer sraz. V informačním centru jsem jednou Taťku dotáhla na naučný film – o tom, co žije dole 

na útesech. Místo dalšího šel Taťka dalekohledem pozorovat válečné lodě ve vojenském přístavu. 

Je zde jedna z největších námořních základen. K tomu pozoroval vojenská letadla a odmítl i další 

film. Já jsem tedy odešla poučena o historii národních parků, ta byla hezká, a o historii kolonizace 

zdejšího pobřeží, ta nebyla hezká vůbec. Roku 1542 v tomhle krásném zálivu přistál portugalský 

objevitel Juan Rodriguez de Cabrillo a obsadil jej pro Španělsko. Ostatní znáte z filmů o Vinetuovi. 

Jenže ve zdejším podání to byly všechno hrdinské a záslužné činy křesťanů. A já si říkala, to se 

máte čím chlubit. 

Pro jistotu jsme se koukli, do kolika je útesový přírodní park otevřen a po zjištění, že do šesti, 

jsme se vydali strmou silnicí dolů k útesům. Brácha měl přijet v pět. Cesta byla hnusná, rozpálený 

asfalt a bez chodníku.  

Taťka to komentoval: „Na takový blbce, který choděj pěšky, tady nejsou zařízený.“  

Na útesech to už bylo lepší, chladivý větřík a příboj. Přesvědčovali jsme se, jestli film 

nekecal. Našli jsme inzerované hvězdice, sasanky, škeble, kraby. Nekecal. O páté jsme byli na 

smluveném místě. Byli jsme tam i o půl šesté. Jediný, kdo tam nebyl, byl Brácha. V šest sjíždělo 

dolů auto a Taťka zajásal: „To se neleskne, to bude Brácha.“ A byl. Trochu se zdržel v práci, a taky 

se zavírací dobou to bylo všechno jinak. Byla sice v šest, ale nahoře závoru zavřeli v pět, aby už 

nikdo necoural dolů. Brácha musel nahnat někde rančera, že on by necoural, ale zůstali by mu tam 

courat dva nešťastní courové. Horní rančer byl obezřetnej a volal dolního kolegu. Dolní potvrdil 

hornímu, že tady nějací dva pitomci obšlapují, a tak ten horní zvedl závoru. 

Doma Brácha určil pět minut na umytí, pět minut na odpočinek, pět minut na jídlo a pojede se 

k Pavlovi. On už je z těch Amíků taky nakaženej. Horko těžko jsem ukecala dalších pět minut na 

vyčůrání a pět minut na zatlačení všech čtyř boulí od džety. 

 

U Pavla jsem byla bohatě odměněna. Udělal výborný guláš! A to není jako v Čechách – 

koupím maso, uvařím. Tady musíš vědět, kde takový maso koupit a čím zahustit, aby byl jako 

domácí. Ale byl. Díky Pavle! Pro Taťku měl ještě Pavel nachystaný stetson – pravý, kovbojský, 

stetson světlé barvy z bobřích chlupů. Taťka vypadal jako Džejár, naparoval se a řešil, jak ho 

poveze domů. S Bráchou jsme oba současně zařvali: „No na hlavě!“ Taťka neměl sílu protestovat. 

Pak nám na střídačku Pavel a Brácha vypravovali, jak se žije v Americe. Kde jsou naše 

představy o demokracii, o svobodě, o sociálních jistotách! V ... Například:  

1) Pokud onemocníš a přestaneš se pojišťovně vyplácet, zruší s tebou pojistku. Žádná jiná tě 

ovšem nepojistí, protože marodíš. V nemocnici, pokud nemáš pojistku nebo prachy, nedostaneš nic. 

Ani acylpyrin. Když marodíš, je velký předpoklad, že přijdeš o práci. Když nemáš práci, nemáš 

peníze. A když nemáš peníze v nemocnici nedostaneš ... Možná vám to připomíná jednu pohádku, 

ale tohle nekončí pohádkově. Nikoho nepřekvapí a ani nezajímá, když skončíš na chodníku a tam i 

umřeš.  
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2) Dovolenou dostaneš až po roce zaměstnání u jednoho zaměstnavatele. Upřesňuji - dostaneš 

týden dovolené. Pokud změníš zaměstnavatele, začínáš od začátku. Většina Američanů si stejně 

nevybere ani ten týden. Moje dotazy na zákony a odbory Brácha s Pavlem zahrnují do oblasti sci-fi. 

S Taťkou na sebe vrháme pohledy: „Ty vole, to je Amerika!“ Američtí papaláši nechtějí, aby jejich 

občané moc cestovali a náhodou někde neobkoukali sociální manýry. Proto se jakákoliv akce 

v cizině proti americkému turistovi rozmazává v médiích hodně a hodně dlouho. Mnohokrát Brácha 

s Petrou před svoji cestou slyšeli od Amíků: „Kam to jedete, tam každýho Američana zabijou.“  

3) Další kapitola hodná zaznamenání je daňový úřad - IRS. Není závislý na státu, na vládě, na 

morálce, ani na slušném chování. Už vůbec ne na soucitu nebo lidskosti. Jakmile něco dlužíš, 

okamžitě přijde exekutor a sebere ti cokoliv. Že to je tvoje střecha nad hlavou? Že to je poslední 

oblečení? Že to jsou tvoje umělé zuby? Sem s tím! Stejné praktiky mají různé kreditní společnosti. 

Zvykly Američany utrácet půjčené peníze. Třeba hypotéka na dům vypadá tak, že prvních deset let 

platíš úroky. Opozdíš se se splátkama o měsíc, neboť nemáš peníze, a oni ti ihned zvednou měsíční 

splátku na dvojnásobek. Pokud si předtím neměl na jednu splátku, teď nemáš na tři (za první měsíc 

jedna, za druhý měsíc už 2x) a když mezitím nezbohatneš, čeká tě žlutá páska okolo baráku a můžeš 

jít. Každému je jedno kam. A peníze, které jsi do splácení už nastrkal? Hahaha. To byly úroky.    

4) Samostatná kapitola jsou koncerny. Třeba koncerny na výrobu léků mají takovou moc, že 

nedovolí, aby se jejich pacienti uzdravili. Komu by potom prodávali svoje výrobky, žejo? Na zdejší 

universitě pracoval Japonec na výzkumu léku proti Alzhaimerově chorobě. Měl překvapivě dobré 

výsledky. A jednoho večera ho v bohaté a bezpečné čtvrti zastřelil dosud neznámý odstřelovač. Pro 

jistotu zastřelil i dceru, která se s ním vracela z kina. Na co by koncernu byli zdraví lidi! 

Taťka nemá slov a já se v pauzách, kdy Brácha a Pavel chytají dech, ptám Bráchy: „Proč vy 

jste se z tý Austrálie vraceli?“  

Brácha hekne: „Protože sme blbý.“ Souhlasím. 

V domnění na změnu tématu, začala jsem se bavit o naší další cestě. Líčíli jsme Pavlovi naše 

plány na jízdu okolo pobřeží, návštěvu San Francisca, prohlídku Londonova srubu ... Do toho se 

ozval Brácha: „Když jsem si v práci bral na příští týden dovolenou, svedl jsem to na vás a že chci 

Taťkovi ukázat srub Jacka Londona. Víte, co mně řekli? Prej – A ještě tam bydlí?“ Jsme zase u 

Amíků a stejného tématu. 

Aby se Taťka z vyslechnutých hrůz vzpamatoval, Pavel mu ze své sbírky věnoval starožitné 

hodinky. Stále ještě smutný Taťka na ně koukal: „Ale já se s dvojema hodinkama k Bráchovi do 

bytu nevejdu.“ Já dostala stříbrnou lžičku s Indiánem. To zase bude v Bráchově jedna plus WC to 

celé na druhou narváno! Pak jsem ještě vyděsila sama sebe. Vlezla jsem u Pavla na váhu, abych 

zjistila, jak se na mně podepsalo čtrnáct dní dovolené. Když se ručička přiblížila ke stovce, v hrůze 

jsem seskočila. Až na zemi mi došlo, že to mají librách. 

Loučíme se s Pavlem, přeje nám šťastnou cestu a hlavně aby byl London doma. :-)) 

 

Při návratu jsme ještě, jak na potvoru, hledali parkovací místo extra dlouho. Taťka se obracel 

na Bráchu a zhrublým hlasem do noční tmy vrčel: „Ty už se z tohodle blázince odstěhuj!“ 

Aby to odčinil, nalil Brácha frťany a vyhlásil na zítřek Taťkovy narozeniny. Na můj udivený 

pohled odpověděl: „No co, červenec je stejně dobrej jako srpen.“ A mám to! Kopli jsme do sebe 

prcka na spláchnutí a šli spát. Jenže já jsem slyšela, jak se Taťka v noci na podlaze převracel. Asi se 

mu zdálo, že dostal americké občanství. 

 

 Takže jak jsem začínala, pátek - bláznů svátek. Svátek Dne nezávislosti – 4. července 1776 

slíbila vláda nově ustanovených Spojených států amerických „trvale chránit život, svobodu a úsilí o 

dosažení štěstí“. Vše bylo po odtržení od Anglie zakotveno papírově v Deklaraci nezávislosti, která 

byla ten den podepsána. 

S Taťkou jsme nachystali slavnostní snídani. Brácha přišel z Vény do růžova vyspinkaný a 

my ho uvítali sborovým: „Vidíš, dnes nemusíš do práce!“  

Bráchovi zmrzl úsměv a dodal: „Však za to taky nedostanu peníze.“  
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Taťkovi musel vysvětlit, že žádný, ani tenhle největší svátek v USA, není placený. Žádná 

práce – žádný kačky! Taťka odložil chleba, uložil hlavu do dlaní a zavzdychal: „Ještě že nemusíš do 

průvodu.“ No Tati, brzdi, abys to nezakřik. 

Průvod fakt nebyl, ale byla vlajkosláva. Marně jsme Taťku přesvědčovali, že to je kvůli jeho 

narozeninám. Rozhodli jsme se jet do Mexika na nákupy. Když Brácha zamykal, Taťka se 

provokativně ptal: „A vlajku nebudeme vyvěšovat? Aby nebyl průšvih!“ 

 

Džetu jsme zaparkovali ještě před hranicema a dál šli pěšky. Já opět o jednu bouli na hlavě 

bohatší. Mezi San Diegem a mexickou Tijuanou je povolen malý pohraniční styk. No malý, snad 

ani ne – davy lidí a aut proudí tam a zpátky. Taťka chtěl koupit úzký pásek do kalhot na zpáteční 

let, Brácha zásoby alkoholu na příští týden. Dovolenou s námi na krku za střízliva nemůže 

zvládnout. Já jsem nechtěla nic. Jenom přežít. Pamatovala jsem si ještě hrůzostrašný zážitek 

z minula. Nesnáším nakupování ani v naší liduprázdné samce, natož na mexické tržnici. Vydržela 

jsem koupení pásku, koupení alkoholu a odměnila jsem se skleněným pelikánem za dolar. Pak už 

jsem pobrekávala, že chci pryč. Ale tak jednoduché to nebylo.  

Brácha nám hodlal ukázat pivovar, který zařizovali čeští sládkové Libor a Pavel. Když mě 

potěšil ujištěním, že je dost daleko, trvala jsem na jídle. Zastavili jsme až mimo turistickou zónu. U 

pravého mexického bufetu s pravejma mexičanama jsme si vybírali pravý mexický jídlo. Výběr 

spočíval v tom, že my jsme Bráchovi všechno odkejvali a Brácha nám zato přidělil každému 

zarulované placky s různou masovou směsí. K tomu si každý mohl nabrat zeleninu a různě pálivý 

kejdy. Taťka si vybral ty nejpálivější  a přikusoval feferonky. Slzela jsem při pohledu na tu sílu. Je 

to náš Džejár Azbesťák. Já jsem kejdy nahradila několika  kopci  zeleniny. To vám to bylo dobrý! 

Já to mexický jídlo prostě žeru. Jo a jmenovalo se pro změnu TACO. 

Jestli se nám předtím nechtělo chodit, teď se žaludkem plným taca už vůbec. Brácha zvolil 

variantu taxík. Na jeden mávl a já myslela, že nezastaví, protože je plnej. Ale mexickej taxík není 

nikdy plnej. Auto byl kombík a obsazený takhle – tři lidi na předních sedačkách, tři na zadních, k 

těm přibyl Brácha a čtyři lidi byli v kufru, do kterého se nastupovalo zadem. Musela jsem Taťkovi 

jít příkladem a ukázat, že se tam opravdu vejdeme. Za celou cestu nepřestal kroutit hlavou. 

 

U pivovaru jsme vystoupili, vevnitř byla hospoda, klimatizace a pivo. Sedli jsme si přímo ke 

skleněné stěně, za kterou byl vidět provoz pivovaru. Brácha vysvětloval, jak si Mexičan usmyslel 

postavit pivovar, vyrazil do Čech, tam se U Fleků seznámil s Liborem, zjistil, že je sládek a přivezl 

ho sem. Rozjeli to moc hezky. Za dob Libora tady byl Brácha častým hostem, takže se s personálem 

zná. Číšníci na Libora vzpomínali s láskou. Mluvili s námi španělsko-anglicky a jeden se chlubil: 

„Mně říkal Libor,“ a do toho česky dodal, „Tlustý prase.“ Vzhledem k jeho nadváze a k tomu, že 

vůbec nevěděl, co to znamená, to na mě mělo jednoznačný účinek. Druhý pikolík se nechtěl nechat 

zahanbit a hned přispěchal: „A mně říkal Flákači.“ To už sem brečela smíchy. Po třech pivech jsme  

spustili střídačku na záchodě.  

Když byl vyslán Taťka, vrátil se s nepořízenou: „Já nevím, kam mám jít. Je tam napsaný 

kabaleros a seňoritas.“  

Brácha se místo odpovědi na Taťku obořil: „A ty neznáš písničku – Já malý kabaléro pořád 

mně stojí péro?“ Taťkův druhý pokus se podařil, tím pádem v pohodě vyčůraní jsme si prohlédli 

provoz a vyrazili na taxíka. Ateista Taťka se křižoval. 

 Tentokrát byl ale taxík prázdný a řidič upovídaný. Chybu měl pouze tu, že povídal jen ve 

španělštině. Když jsme mu odpověděli, že jsme z Evropy, hrdě prohlásil, že z Evropy zná jenom: 

„Hitler“. Brácha se do toho nechtěl nechat zatáhnout a upřesňoval, že on bydlí v USA. Taxikář 

mávl pohrdlivě rukou a řekl: „Hitler, Bush,“ a pak něco, co znělo jako una pakáž.  

 A už jsme byli na hranicích. Při vstupu do USA nás čekala prohlídka. A fronta. Stáli jsme na 

sluníčku, pasy v ruce a fronta se nehýbala. Podala jsem pas Bráchovi a šla do nejbližšího obchůdku. 

Hlavně se zchladit a taky jsem chtěla zjistit, kolik stojí mezkala s červem na dně. Nevěděla jsem, 

jak se řekne červ, tak jsem se ptala na „alkohol with animal“. Prodavač se smál a pochopil. Jenže já 

vyšla ven a Brácha a Taťka nikde. Ani lidi, kteří stáli okolo nás ve frontě. Běhala jsem podél 

stojících člobrdů a začínala natahovat moldánky. V Mexiku a bez pasu a bez Bráchy a bez Taťky 
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bééé. Až za dobu zepředu, už téměř od celníků, slyším: „Séééégra.“ Skoro jsem tam doletěla. Prej 

otevřeli další přepážky a fronta se rozdělila. Před námi visely na stěně velké plakáty s fotkama 

hledaných kriminálníků. Všichni se nám zdáli podobní Taťkovi. Ten už se tomu nesmál. 

 Pro uklidnění nás Brácha upozorňoval na odbavování vedle nás. To byla lajna pro cyklisty. A 

představte si, před celnicí byla půjčovna kol, tam si za bakšiš můžete půjčit kolo, projdete touhle 

lajnou bez fronty a na americké straně kolo vrátíte v americké pobočce půjčovny. Na tom kole 

nikdo nejel. Prostě popadl kolo, které bylo první a mazal s ním. Takže dvoumetrový chlap vedl 

dětské kolo, ale byl to cyklista a profrčel bez čekání. Být to v Čechách, tak mě to ani neudiví, ale 

v Mexiku! 

 

 Při nastupování jsem se tak soustředila na hlavu, až jsem se praštila do kolena. Seděla jsem 

vzadu a nebylo mně do řeči. Ne tou ránou, ale z přemíry zážitků. Viděli jsme na Tijuanském 

náměstí tancovat Aztéky. Azték bubnoval a dvě Aztéčanky tančily a do rytmu chřestily 

chřestítkama z nějakých suchých plodů, která měly na rukou a na nohou. Na hlavách měli nádherné 

čelenky s dlouhatánskými pery a působili krásně a hrdě. Jenom kdyby vedle nich nebyla plechovka 

na dolary. Potom zase na křižovatce mezi auty chodil potomek Inků, foukal na flétnu a za ním jeho 

squaw vybírala peníze. Já tyhle věci těžce snáším. Při tom jsem si vzpomněla na havajské tanečnice, 

na film o  Cabrillovi, na způsob, jakým tady běloši vše násilně kolonizovali a pokřtívali. Možná za 

to mohlo těch pár boulí na hlavě, ale zrodil se v ní verš: 

 

PRO KRISTA!?                                                            

 
Ve jménu víry 

za kterou jsou skryty money 

měli jste kříž a bič 

a cingrlátka pro pohany. 

 

Dnes děti hrdých Aztéků                                                      

tančí na náměstí  

tanec Boha slunce 

jenž přinášet měl štěstí. 

 

Inkové svoje písně o volnosti 

určené pro kondory 

pískají na flétny 

okolo plechovky na dolary. 

 

Havajské dívky tančí turistům  

při čaji o páté. 

Jejich Bohy jste zabili 

A SAMI ŽÁDNÉ NEMÁTE!!! 

 

V pochmurných myšlenkách jsme dojeli k Mirkovi. Ještě ke všemu nebyl doma a vyběhl na 

nás jejich pes. To je dneska den! Mirka s Aničkou jsme našli na pláži. Otužilec Anička byla 

v plavkách a lezla do vody. Neotužilec Brácha nechtěl zůstat pozadu, převlékl se do plavek a mně i 

Taťkovi naskočila husí kůže. I Bráchovi. Až někdy budete koukat na Pobřežní hlídku, nedejte se 

zmást slunečným počasím, bílými plážemi a krásnými ženskými a mužskými těly. Jediné, co 

v Kalifornii najdete, jsou bílé pláže, to jo. Ale voda je studená jak v horském potoce, do toho fouká 

studený vítr, ženská těla jsou tlustá a mužský ... podezřívám Davida Hasselhoffa, že měl vyhřívané 

plavky.  

Při pohledu na Mirkova záda, která vypadala jako hadí při svlíkání a v cárech Mirka 

opouštěla, jsem se udiveně ptala, kde k tomu přišel. „Jak jsme jeli s klukama do toho Mexika, tak 

jsme se tam pěkně vyrochnili v teplé vodě, po cestě jsme byli unavený, lehli jsme na sluníčko ... ale 
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tak blbý, abychom se nenamazali, to zase nejsme. Palec vytáhl perfektní opalovací sprej, všichni 

jsme se zmazali a usnuli. Až když jsme se vzbudili rudý jako ruská vlajka, konečně někoho napadlo 

přečíst návod. Byl to hojivý sprej po opalování. To už jsme ho opravdu potřebovali.“ Ostatní 

topinky včera vyrazily směrem Aljaška a asi si po stylu medvědů odrbávají záda o nejbližší kmen. 

S Mirkem a Aničkou jsme si u nich dali víno a připili na Taťkovi šťastné narozeniny. Mirek 

se divil, že stále něco slavíme. „To víš, jak si to zařídíš, takový to máš.“ Mirek Bráchovi nechal 

uvolněné parkovací místo na zahradě po autě, které půjčil chlapům. Na příští týden se to bude moc 

hodit. Kdopak by nám hrál Člověče nezlob se s autama! 

 

Po návratu jsme ještě našli na záznamníku vzkaz od Honzy, že odjíždí na týden s děckama do 

přírody a Brácha může dát jedno auto k jeho apartmánu. Tím je vyřešené druhé a se třetím 

pojedeme. Bráchovi spadl kámen ze srdce. Taťkovi ještě větší. 

Brácha udělal alkoholické koktejly do plastových skleniček, protože jsme vyráželi na pláž. A 

na pláž sklo nesmí. Snad ani alkohol, ale dnes je svátek ... 

Popíjeli jsme na pláži Ocean Beach, kde Brácha bydlí, a čekali jsme na ohňostroj. To je zlatý 

hřeb oslavy dne nezávislosti. Taťka tomu říká cirkus. Já jsem vyžadovala lampión a Taťka mávátko, 

ale neprošlo to. Pak vypustili světlice a Brácha natáčel, abych měla památku, a já jsem dělala, že 

fotím, aby měl radost. Do toho lidi okolo řvali „ou bí“, což je spelovaná zkratka Ocean Beach, a po 

každé prskavce mávali. Zkrátka cirkus. 

 

 My jsme dopili, prskavky doprskaly a lidi se rozcházeli. Taťka se ptal Bráchy, proč řvali 

houby. I po třetím vysvětlení se divil a představoval si, že bychom na Silvestra na náměstí volali do 

ohňostroje „Česká Třebová, Česká Třebová ...“ A tak alespoň rezolutně rozhodl o večeři: „Uděláme 

tu čočku, ať máme taky ňákou kanonádu.“  

Brácha ale protestoval: „Na svoje sedmdesátiny nebudeš vařit čočku.“  

Taťka si trval na své čočce: „Tak ji uvaříte vy.“  

To jsem se zase bránila já: „Na tvoje sedmdesátiny nebudu vařit čočku.“ Taťka to ukecával, 

že by si dal aspoň to paco. Po upřesnění, kdo je pako a jídlo že je taco, už neříkal nic. K večeři byla 

rychlá vaječná amoleta a po ní jsme jako oslavnou dělovou salvu bouchli šampáňo, zpívali: „Happy 

birthday“ a brečeli. 

 Od Bráchy dostal Taťka knížku, tričko, soupravu miliónu žiletek a pak nějakej velkej balík. 

Když zjistil, že je v něm nová pilka Husquarna, zářil víc než všechny rachejtličky dnešního večera. 

Já pro Taťku nic neměla. Sice to doženu v srpnu, ale tyhle dárky nepřetrumfnu ani náhodou. Ty 

mají totiž punc ryzosti ‚Od Bráchy‘. 

 

Tak jsem meila dosmolila, Taťka se ještě s pilou nedokochal, ale budeme muset do hajan. 

Zítra nás čeká pakování a start na týdenní cestu po pobřežní silnici do San Francisca. Snad někde 

bude internet a já vám podám průběžné zprávy. To zase bude peněz! A ještě to prohozené z a y. 

Sakra! 

 Opatrujte se v práci a hlavně mně tam hlídejte židli 

Pelda 

 

 

Pozdrav do Čech, 
 

ani to netrvalo tak dlouho. Je neděle ráno a já už zase píšu. A zadarmo. Nocujeme u kamaráda 

Libora a já mu kvůli vám provětrávám účet za telefon. 
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Pakování v sobotu proběhlo trochu chaoticky. Člověk žasne, jak se v tak malém bytě mohou 

věci důmyslně schovávat. Mrchy. Brácha od rána řešil záhadu vařiče. Našel ho v poledne při 

hledání spacáku. Taťka se alespoň o to déle mohl loučit s pilou. Nerad ji nechával doma samotnou. 

Stejně jsme nedojeli nikam daleko. Brácha tvrdil, že musíme vidět Gettyho centrum v Los 

Angeles, čtvrť Malibu. My jsme neprotestovali, protože nás nenapadlo, že ho budeme muset vidět i 

zevnitř. Stavba je ze sto dvaceti kilových kvádrů travertinu. Ten byl dovezen z Itálie z lomu, 

v kterém staří Římané těžili kámen na Coloseum. Kvádry jsou spojované zvláštními kotvami tak, 

aby budovy vydržely zemětřesení. Uvnitř jsou expozice starého řeckého, římského, egyptského a 

dalšího umění, staré ikony, oltáře, středověké rukopisy, gobelíny, obrazy Leonarda da Vinci, 

Rembranta, Goyi ... jenže se nesmělo fotit. Takže jsem pro vás tajně blejskla jedny z nejvzácnějších 

obrazů Van Goghovy Kosatce a Pierre-Auguste Renoira a jeho La Promenade. Všechno bylo 

nádherný, starý a vzácný a všechno bylo vyčórovaný z Evropy. Zmínky o naší domovině jsme našli 

v expozici skla. 

 Naprosto vyčerpaný jsme se vrátili k Venoušovi. Je to hrůza, ale jakmile se vzdálíme od 

pobřeží, začne pařák. V autě jsem vzpomínala na nejpříjemnější vlastnost muzea – klimatizaci. A to 

jsme pokračovali stále dál do vnitrozemí. Do Canyon Country. Tam bydlí Bráchův kamarád Libor. 

Nemá nic společného s předchozíma Liborama. Tohle je Moravák od Hodonína a ze stesku po 

vlasti si tady v poušti pěstuje víno. Ale živí se automechaničením. Obydlí má na samotě a patří do 

něj manželka a dvě dcery. A prý ještě pes, hlídač, který zrovna nebyl doma. Honí po okolí kojoty 

nebo feny. 

 Libor je vlastníkem Tatrovky 805 ve své době zvané Kačena. Nechal si ji dovézt do Států, 

starou, rezatou a normálně ji přihlásil na policii. Podivila jsem se, že neměl problémy s technickým 

stavem. Libor se smál, že policajti byli tak unešený provedením motoru, převodovky a podobně, že 

na ostatní technický stav kašlali. Takže má tatrovku s českou a kalifornskou espézetkou. Taťka na 

ní koukal zamženým zrakem a vzpomínal na svá vojenská léta za Čepičky. 

 V dílně měl Libor rozdělané auto pro street racing. Museli nám vysvětlit, že to jsou zakázané 

závody, při kterých parta magorů projíždí ulicemi co největší rychlostí. Policajti si s nimi neví rady. 

Je zakázáno a pokutováno se na ně i dívat, aby je obdiv diváků nepodporoval. Brácha říkal, že má 

zákazníka, který jezdí tyhle závody přes celý kontinent. Vystartují z jednoho pobřeží a závodí, kdo 

bude první na druhém. Bráchův zákazník v havárkách přišel o ruku a o nohu, ale má upravené auto 

a závodí dál. 

 To inspirovalo Libora k vyprávění o kamarádovi, kterému se ve Státech stal pracovní úraz na 

ruce. Zranění se nehojilo, pojišťovna ho vyšoupla, zaměstnavatel ho vyšoupl. Odškodné stačilo k 

zaplacení bytu na půl roku. Ruka mu modrala, spal na chodníku v Hollywoodu a tam i umřel. 

Spálili ho, ani nezjišťovali, kdo to je. Taková je Amerika. 

 Poklábosili jsme a uložili se ke spánku. Poprvé všichni do Venouška. Vešli jsme se tam 

vcelku v pohodě, jenom obracet se musíme na povel. Abychom se tak často nevrtěli, použili jsme 

jako uzemňovadlo whisku koupenou v Mexiku, ale vyrobenou v tennesské palírně. Každý dostal po 

loku. 

Poprvé jsem se pohnula hluboko v noci a to jen proto, že mě vyhnalo čůrání. Vylezla jsem 

z auta a zálibně koukala na oblohu, na tu spoustu hvězd nezastíněnou světlama města. A najednou 

vidím, že v té černočerné tmě se ke mně žene černočerný pes. Na návrat do auta bylo pozdě. Zůstala 

jsem strnule stát a prosila psího boha Síria, ať si hlídá svoje ovečky. Mezi prošením jsem studovala, 

co to má pes okolo tlamy za bílou skvrnu. Pochopila jsem, až když se okolo mě začal radostně vrtět 

a vnucovat mi přinesené tričko. Pes-hlídač byl nadšen, že nemusí hlídat sám. Doprovodil mě na 

záchod, zpátky k autu, odměnila jsem ho kouskem salámu a on pak věrně lehnul před dveře do auta 

a hlídal, aby návštěvě nikdo neublížil. 

 

Dnes ráno nás vzbudil zvonící budík. Na neděli dost drsné. Brácha ho zapomněl vypnout. Za 

to bych mu při vystupování přála sežrání od psa. Bohužel, jediné nebezpečí hrozící od černého 

labradora bylo, že ti vrtícím chvostem podrazí nohy. Po snídani vzal Libor Bráchu a Taťku do 

vinného sklípku, který má udělaný ze starého chladícího přívěsu.  
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Já jsem vyměnila víno za internet, ale doufám, že na mě ještě nějaké zbylo. Stejně musíme za 

chvíli odjet. Máme namířeno do Santa Barbary – bílé pláže a domov mnoha filmových hvězd a 

režisérů. Pokud si žádný z nich nevšimne mého hereckého talentu, který, jak víte, denně piliju při 

jednání se šéfem, tak se zase ozvu 

Pelda 

 

 

Zdravím při středě, 
 

 jsme v městečku Monterey. Za těch pár dní máme moře zážitků. Je to rozdíl proti stereotypu 

do práce, z práce, do práce, z práce ... 

 

 V neděli jsme od Libora projeli úrodné údolí Valencia Valley. Sady pomerančů, avokád, 

paprik, rajčat a jiných vitamínů obdělávají jenom Mexičané. Nikdo jiný v tom vedru na poli 

nevydrží. Nahlas jsem je litovala. Brácha tvrdí, že takhle makat za pár centů s galonem vody ve 

vedru, které tě stahuje z kůže, dokáže jen první generace uprchlíků. Ti, kteří si ještě pamatují na 

bídu doma. Další generace se tu narodí už jako američtí občané a naopak nedělají vůbec. Zakládají 

mafie a gangy.  

Dojeli jsme k misijní stanici v Santa Barbaře. Je to jedna z nejnádhernějších. Stavba podobná 

klášteru, za ní se zvedají hory a před ní je zahrada růží. Misii postavili pro bělochy Indiáni. Běloši 

je za to pokřtili a naučili spoustě řemesel. Z poučného filmu to mělo vyznít jako dobrý skutek. 

Nechám to na vás. Myslíte, že byli pokřtění indiánští řemeslníci šťastnější?  

Od misie jsme jeli přes město Santa Barbara. Je postavené ve španělském, koloniálním stylu. 

Domy mají bílé stěny, červené střechy a obklopuje je zeleň tropických palem. Nádhera! Celá hlavní 

ulice je od včerejška vyzdobena vlajkoslávou. Taťka to komentoval: „Tudy šel asi průvod.“ 

Opravdu to tak vypadá. 

Jenže na rozdíl od našich prvních májů by tady průvod došel na nábřeží. Zaparkovali jsme a 

vyrazili na krásné, bílé pláže. Ale koupalo se jen pár otužilců. Já jsem fotila pelikány ve všech 

polohách – letící, sedící, plující. Prohlídli jsme umělecké výtvory, které autoři prodávali podél 

nábřežní kolonády. Některá dílka byla inspirující a já mohla nechat oči hlavně na fotkách. Brácha 

mě uklidňoval, že takový západy slunce taky nafotím a ten záliv s vodopádem budeme mít po cestě. 

Hlavně, aby nebyla mlha. 

 Chvíli jsme kecali s hipíkem. Parkoval tady svoje obytné auto upoutávající pozornost tím, že 

na něm byly samé figurky. Nikde nekoukal ani kousíček původního laku. Všude panenky, 

panáčkové, zvířátka, cetky a tretky. Svůj účel ovšem plnil, každý se u něho zastavil. Hipík v něm 

žije osm let a vypadá spokojeně. Přemýšlela jsem, jestli by nám naše hračky z mládí, uložené u 

našich na půdě, stačily na polepení Vény. 

 

 Se soumrakem jsme opustili město. Po pár kilometrech Brácha začal zahýbat do hor a já 

řvala: „Zradááá!“ Prej nás veze do dánského městečka Solvang. Snad ještě kousek Evropy vydržím. 

Nebyl to skanzen, ale obývané město. Shrnout by se to dalo asi tak: V roce 1910 se tu usadila 

skupina Dánů a zařídili se stejně, jak byli zvyklí doma. Jejich potomci z toho ve 20. století udělali 

kšeft. Pro Američany je to exotika. Já jsem ovšem byla od Bráchy neustále peskovaná, proč 

nefotím. Tak sem mu to řekla: „Budu jako blbec fotit větrný mlejny a nikdo mně nebude věřit, že 

jsem byla v Americe!“ 

 A ještě jsem kvůli Dánům přišla o západ slunce. S nástupem tmy jsme zakempovali v nějaké 

pískovně kousek u silnice. Srovnali jsme svoje těla po směru jízdy a já vytáhla umělohmotné 

kelímky na večerní rituál. Když Dánové, tak budeme chlastat jako Dánové. Ale aspoň kulturně. Jen 

Taťka se na kelímky díval pochybovačně: „Myslíš, že je ta whiska nepropálí?“ Nejlepší je zkouška. 

Zkoušeli jsme třikrát. Nepropálila. Ale nejsem si jistá, co udělala s našima vnitřnostma. 
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 Pondělní ráno nás přivítalo zvonícím budíkem a mlhou. Už to začíná. Mlhou jsme dojeli na 

Pismo Beach. Je to jedna z mála pláží, po které je možné jezdit autem. Šli jsme pěšky prozkoumat 

terén a Brácha rozhodl nepokoušet Venouškovu trpělivost. Nechali jsme ho na parkovišti a 

procházeli jsme se na rozhraní vody a písku. Okolo byla mlha a rackové čekající, až jim vlna 

přinese snídani. V krásně ponuré atmosféře jsme sbírali škebličky. Ve většině bydleli raci 

poustevníčci, což jsem zjistila podle lechtání jejich nožiček do dlaně. Až když jsem nasbírala dost 

beznožičkových, byla jsem ochotna vrátit se k autu. Na parkovišti jsem zastavila u WC se slovy, že 

si jdu umýt škeble. Brácha se tlemil až do mého návratu. 

 

 V obchoďáku jsme koupili pečené kuře, kyselé okurky a láhev vína. Na útesu nad mořem vše 

sežráno za leteckého somrování racků a pozemního somrování čipmuků. 

 Pokračování cesty jsem trávila konzumací ořechů. Já to mám vzadu skvělý, to byste kluci 

čuměli. Oproti našemu služebnímu pickapu tady mám tři místa na sezení a když přelezu sedačky, 

mám tři místa na ležení. Taťka sedí vepředu s Bráchou a já si tady hovím. Jako veverka přehupsnu 

sedačky, naberu si zásoby a louskám. Nad kešu oříškama přemýšlím, že mně jde zítra na účet 

výplata. Taťka spokojeně dodává, že jemu jde důchod. Jen Brácha bude krácen na výplatě o páteční 

svátek.  

 

 Zastavili jsme na pláži Morro Bay. Plížila jsem se 

ulovit snímky ptáků. Brácha natáčel a komentoval: 

„Kolpík se zahnutým nosem, racek s bílým nosem a fotí 

je Pelikánová s červeným nosem.“ Můj smích ptáci 

neustáli. 

 Někde tady má být mohutný monošutr Morro 

Rock. Objížděli jsme městečko, jenže mlha nás 

neopustila a my viděli prdlajs. Až když jsme o skálu 

velikosti deseti našich paneláků zaparkovali předek 

Vendy, poznali jsme, že to je náš cíl. Na skálu jsme 

nevylezli, protože je obsazená hnízdícíma rackama a 

hlavně podělaná jejich guánem. Alespoň jsem já opět 

fotila a Brácha natáčel. Do toho nám Taťka četl 

informační ceduli: „... je to vysoký 574 metrů. Vlastně 

to nebude metrů, to zase bude v těch jejich fíkách.“ Má 

pravdu, metrů má Morovej rock 175. Raději jsme se v 

přilehlé obci Avila stavili v hospodě zařízené jako 

typický americký salón a dali si pivo. Dopoledne víno, 

odpoledne pivo, večer whisky. A tak my si tady žijeme. 

 

 Brácha nás donutil ke krátké zastávce v Harmony 

Valley. Nevím, jestli se tomu dá říct vesnice. Má to 18 obyvatel, mlíkárnu a sýrárnu a galerii. 

Hospoda chybí, a tu právě chtěli vloni Brácha s Petrou koupit. Na to, jaká to je pr ...   prťavá 

vesnice, je vyhlášená. Kdysi se místní obyvatelé hrozně hádali a prali a stříleli a mordovali a pak je 

cosi osvítilo a dohodli se, že spolu budou žít v míru a pojmenovali vesnici na Harmony Valley. 

Naštěstí Brácha k harmonii hospodou nepřispívá. Toho by tahle harmonie bavila týden. Ale máte-li 

někdo plný kecky civilizace, lidí, ruchu a vzruchu, dám vám adresu, hospoda je za pakatel. 

 

 O patnáct kilometrů dál následovala zastávka u zámku. Teda ne tak doslova. V podzámčí je 

návštěvnické centrum a na zámek by nás dovezl autobus. By nás dovezl ... správně jste z 

podmiňovacího způsobu pochopili ... ale nedovezl. S Taťkou jsme nejprve vyhlásili stávkovou 

pohotovost při slově zámek. Těch máme doma přehršel. Zatím jsme připustili návštěvu expozice o 

jeho historii. Za vším hledej ženu, v tomhle případě maminku Williama Randolpha Hearsta. Sem, 
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do okolí  městečka San Simeon, ho vozila jako dítě. Když povyrostl, vzala ho do Evropy a jemu se 

líbilo evropské umění. A když potom jako mediální magnát nevěděl, co s kačkama, teda dolarama, 

postavil tady obrovskou stavbu ve stylu ... ve všech evropských stylech a do ní nakoupil sbírky 

umění z celého světa. O něm zde byl natočen film Občan Kane. Hearst jako první rozjel ve svých 

novinách kampaň za prohibici konopí a pojmenoval jej marihuana. 

Naše pohotovost se změnila ve stávku. Na zámek nepudu a nepudu! Do prčic, sem v Americe 

a mám zatím vyfocenýho Rembranta, větrnej mlejn a moravskej sklípek! Už mně fakt schází jenom 

hrad a zámek. Brácha se nás snaží přesvědčit po dobrém, po méně dobrém i výhružkama.  

Zachránil nás jeden obrázek u informací. Jsou na něm rypouši sloní a paní informační tvrdí, 

že kousek odtud je jedno z mála míst, kde se na tomto pobřeží vyskytují. Překvapuje to i místního 

znalce Bráchu. Já jsem nadšena představou focení zvířat a ještě víc nadějí na vynechání zámku. 

 

Místo jsme našli. Před plotem se tísnili lidi s foťákama a za plotem na písčité pláži se tísnilo 

stádo rypoušů. Zkoušela jsem větší objektiv, ale rypouši byli na focení stále daleko. Brácha četl 

nápis na bráně a udiven sděloval: „Hele tady není napsaný, že se tam nesmí, jenom že máš za sebou 

zavřít bránu.“ Dvakrát to říkat nemusel. Už jsme tam. 

 Slunce se chystá zapadnout, hází měkké světlo, rypouši se lesknou, občas někteří samci proti 

sobě provedou výpad, písek je bílý, voda modrá ... a film v čudu. Při odchodu za sebou zavíráme 

poctivě bránu a čteme informační cedule. Představte si, že rypouš je schopen se potopit do hloubky 

1 524 m (člověk 133 m, tuleň 206 m). Kam se na něj Jardo prdíš i se svým neoprénem, závažím a 

kyslíkovejma bombama. 

 Když jsme ještě cestou k Vénovi potkali hada a Brácha se s ním mohl dostatečně vymazlit a 

vyfotit, byla neúčast na zámku zapomenuta. Had se jmenoval Gopher Ssssssnake a byl chcíplej. Ale 

čerstvě. 

 

 Blížila se tma. Zastavili jsme na místě pro otáčení označované TURNOUT a budeme do rána 

trnout, aby nikdo nechtěl točit. Taťka už měl našich dnešních průzkumných akcí tak dost, že se 

odmítl účastnit výpravy na západ slunce. S Bráchou jsme vyrazili podél ostnatého plotu. Jenže za 

chvíli to vypadalo, že dřív skončí den než plot, takže jsme ho podlezli a došli na jakési pobřežní 

vřesoviště. Byla to nádhera. Bloumali jsme po pláži, já hledala flek na focení, Brácha sbíral 

vyplavené samorosty. Nádhera skončila, když jsme se dostali k ústí řeky a Brácha rozhodl o návratu 

proti proudu. Jenže asi po kilometru se stezička mezi břehem a křovím začala zužovat a zužovat, až 

nebyla vůbec. Bráchova průzkumnická čest by neunesla návrat po vlastní stopě, takže prej budeme 

brodit.  

„V nouzi chodí ženy první. Tak Ségra mazej.“  

Tydle vidle! Nehnula jsem se. Zbylo to na Bráchu. Nejprve si vyhrnul nohavice. To stačilo na 

metr od břehu. Pak svlíknul kalhoty. To stačilo na dva metry od břehu. Takže prej budeme stavět 

vor. Sdělila jsem mu, co mně s vorem může, a obrátila jsem se k odchodu. To vše už se odehrávalo 

dobu po západu slunce a téměř za tmy. K autu jsme dorazili za tmy úplný, poškrábaný od křoví, 

uškobrtaný z výmolů, ale šťastný, že nám zatím Taťku s Vénou neodtáhli.  

 Taťku náš příchod probudil, vytáhl nachystané kelímky a dali jsme si pořádný kápanec 

whiskovec. Brácha se chlubil, že je dnes jedinej, kdo si myl nohy. 

 

 Úterý začalo jako každý jiný den – zvonil budík. Nadávala jsem Bráchovi, jestli ho nevypne, 

tak že jdu pěšky. Odvětil, že vzhledem k mé včerejší neochotě na přeplavbu řeky si nic jinýho 

nezasloužím. Blbec! Mně se totiž zdálo, že jsem na banketu, kde stoly klesaly k zemi pod různejma 

dobrůtkama. Jenže než jsem stihla něco ochutnat, vzbudilo mě zvonění. Vynahradila jsem si to 

vločkama s mlíkem.  

Vlastně den tak úplně normálně nezačal. Nebyla mlha! Brácha optimisticky tvrdil, že to 

nevydrží a já se modlila a modlila ... 

 Během zastávky na parkovišti pod mostem Big Creek Bridge, které bylo vybavené vodou a 

záchodama, se k nám přidal hledač drahokamů. Ukazoval nám kameny, které sbírá na pláži. 



 37 

Vypadaly jako normálka oblázky. Hledač se smál, jeden olíznul a po navlhčení se ukázala krásná 

zeleň polodrahokamu jménem jade. Jeden neolíznutej mně dal a ostatní si musím koupit. Nekoupili 

jsme nic, ale zato jsme okamžitě vyrazili k vodě. Voblízali jsme půlku pláže a našli jsme houbelec. 

 Nakonec nás Taťka přesvědčil, ať popojedeme za naším dnešním cílem. Hlavně je to můj cíl. 

Můj tajnej cíl, o kterým jsem snila a nikdy nevěřila, že se stane realitou - most Bixby Creek Bridge 

a pláž, na kterou chodil psát Kerouac svůj román Big Sur. Chtěla bych najít i chatu Ferlinghettiho, 

na které Kerouac bydlel. Komické bylo, že jsem o svém tajném snu Bráchovi tajně vypravovala a 

on kupodivu věděl, kdo jsou oba dotyční: „Markéta překládala nějakou Kerouackovu knížku. 

Zeptáme se.“ Zjistili jsme, že překládala knížku Big Sur a dokonce se jí podařilo chatu najít. Jenže 

už to je deset let, a i tehdy to bylo problematické. Usedlíci zrovna netouží po davech turistů a 

Markétě dalo mnoho diplomacie, aby ji pustili na soukromý pozemek. 

 Na parkovišti jsem si umyla hlavu, kdyby byl Kerouac doma :-)). 

  

Jako první jsme objevili slibované místečko v parku Julia Pfeiffer Burns State Park. Písečná 

pláž lemovaná skalisky. Z jednoho padá dolů vodopád McWay Falls. Nahoře je vše obroubeno 

krajkou z vysokých redwoodů. Pláž s vodopádem jsem znala z fotek a obrázků na výstavě v Santa 

Barbaře. Ale jinak je hlavně známá z dob, kdy tu sídlily květinové děti. Ani se jim nedivím. 

Po cestě jsme museli splnit ještě jeden úkol – zastávka u knihovny Henry Millera. Úkol 

splněn, zastávka provedena, ale knihovna umístěná v bývalém domě tohoto autora a umělce je 

zavřena. No aspoň budeme dřív u Kerouacků. Vynahradili jsme si nedostatek kultury malou 

procházkou do řecké restaurace Nepenthe na útesu. Restaurace má jako motto ‚No Sorrow‘, což 

znamená žádný smutek, žádná lítost nebo tak. Proti smutku si chlapi dali pivo a já jsem pod 

záminkou focení bloumala na vyhlídce. Potřebovala jsem být sama. Měla jsem pocit, jako když se 

vracíte domů, moc se těšíte na návrat a současně vám je líto, že už nebudete na cestě. Kluci, fakt 

sem nesnídala whisku! 

 O pár kilometrů dál jsem odmítla návštěvu pobřežní rezervace Coast Redwood s mohutnými 

stromy. Není mlha, tak proč bych lezla do lesa. Chci dál! Jedeme nekonečně dlouho, asi půl hodiny. 

Nad mořem se kupila kupovitá oblačnost. Já se zase modlila. A najednou byl před námi! Most 

Bixby Bridge! Na prvním odpočívadle s názvem Hurricane Point fotím. Pak jsme most přejeli a na 

naší straně se nesmí zastavovat.  

Taťka zkušeně radil Bráchovi: „Tak počkáme, až bude Turnov.“  

Brácha souhlasí: „Jo otočím to v Turnově, jenže s tímhle autem na to potřebuju hodně fíků.“ 

Chudák Taťka nechápal, co vyvolalo náš záchvat smíchu.  

 

Po otočení zastavujeme přímo u mostu. Je tady všechno. Jako kdysi. Most, bílá pláž i jeskyně. 

Chci vyfotit pohled na most od moře, jenže celý svah lemují cedule s informací o soukromém 

pozemku a monitorování policajty. Vlastníci žijí v domě, z kterého kdysi pozorovali píšícího 

Keruacka. Oni mají pozemek, ale já mám Bráchu. Bere foťák a kvetoucími netřesky kráčí k hraně 

útesu. Nevím, jestli se víc bojím, aby nespadl nebo aby nás nezavřeli. Snímky hotové a naštěstí to 

odnesly jenom ty pošlapané netřesky. To máte za to šmírování Jacka, masňáci! 

Dolů nevede cestička. Most byl postaven 1932 a vlastně překlenuje ústí potoka Bixby do 

oceánu. Potok teče po dně kaňonu a podél něho chodil Kerouac na pláž. Hele kluci, ještě vás s tím 

Kerouackem neotravuju? Bude hůř! Jedeme hledat tu chatu! Prašná cesta vede nahoře na hraně 

kaňonu. Dole občas mezi stromy probleskne střecha. A já si říkám, která z nich to bude. Po pár 

kilometrech cesta sestoupala až do údolí, přejeli jsme potok a podle Markétina plánku víme, která je 

to brána. Jenže brána je na zámek, na obě strany od ní se táhne vysoký plot a čas od času je ozdoben 

varováním, co se stane každému, kdo ho překročí. Zatím, co zvažujeme, jestli to risknout, přijíždí 

auto. Řidič vystupuje a odemyká naši překážku. Brácha se jde slušně ptát a vede monolog typu „... 

jsme z Evropy, přijeli jsme jen kvůli tomu, abychom viděli chatu Ferlinghettiho, na které psal 

Kerouac ...“ Pán se usmívá. Tvrdí, že se nastěhoval nedávno a všechny sousedy nezná, a proto 

vůbec neví, jestli by ti dva byli rádi, kdyby nás tam pustil. Brácha se mě česky ptá: „Mám mu říct, 

že sou mrtví?“ Vzdávám to. Myslíte, že by Amík odkojený produkty Walta Dysneje a Hollywoodu 

pochopil, proč chci vidět místo, kde někdo před čtyřiceti třemi lety napsal knížku? A to bych 
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musela mlčet o tom, že ji Kerouac napsal za deset dní díky tomu, že byl celou dobu na benzedrinu. 

Kluci, to je droga, na vysvětlenou pro vás, který si vyrábíte dobrou náladu nanejvýš rumem. Pán za 

sebou bránu poctivě zamkl zevnitř a my zůstali trčet venku stylem ‚Sedláci u Chlumce – náš vzor‘. 

 

Opouštím Bráchu i Taťku. Jdu jako čůrat, ale bloumám podél cesty a nasávám. Atmosféru, vy 

pitomci, atmosféru. 

„Ahoj Jacku.“ 

„Ahoj. Odkud seš?“ 

„Z Evropy.“ 

„Tam sem byl. V Paříži.“ 

„Já vím. Četla sem Satori v Paříži.“ 

„Cos ještě četla?“ 

„Všechno, co vyšlo v češtině.“ 

„Ty neumíš anglicky?“ 

„Hodně blbě.“ 

„A jak to, že ti rozumím?“ 

„Protože seš mrtvej.“ 

„Aha, já zapomněl.“ 

„Ale moje kamarádka překládala tvoji knížku.“ 

„Tak ji pozdravuj.“ 

 „Budu. Ahoj.“ 

 „Ahoj.“ 

 

Vracím se a utěšuju Bráchu: „Mně to opravdu stačilo. To víš, jeho knížky čtou jenom takový 

úleťáci jako já, tak si je tam domorodci nechtěj natáhnout.“  

Brácha radostně souhlasí: „Nojo, to by bylo hipízácký doupě. Hlavně, že nám vyšlo počasí. 

Jel jsem tady kolikrát a vždycky mlha jako z nevodtučnělýho mlíka. A taky sem byl vždycky 

klidnej, protože sem vůbec netušil, že tady má chatu nějakej Ferlinghetti.“  

Tam nahoře všechno zařídil Jack. Ale tady dole všechno zařídil Brácha. A já jsem mu kluci 

ani nepoděkovala, takovej sem blb.  

 

Vrátili jsme se k redwoodový rezervaci. Teď už si se mnou dělejte, co chcete. Brácha nás 

nahnal do lesa. Taťka koukal po obrovitánských stromech s toužebným zalíbením a já byla ráda, že 

nechal pilu doma. Brácha nás bez zalíbení varoval: „Na nic nesahat!“ I cedule okolo cesty 

připomínaly výskyt jedovatého dubu. Brácha vzpomíná na jejich první setkání. Pracoval tehdy 

v opravně aut na konci světa, kde kojoti dávali dobrou noc. Zaměstnavatelé na týden odjeli a 

pracovitý Brácha uklízel jakési suché větve. Druhý den se osypal. Přemýšlel, co to může být a když 

vyloučil syfilis, podezříval nedostatek hygieny. Zcela vyjímečně se vykoupal, ale drbal se pořád. Až 

když se vrátili domácí, vysvětlili mu, že to není lepra. Drbal se dál, ale byl klidnější. Další dubová 

zákeřnost je v tom, že tělo nezíská imunitu, ale naopak – čím častěji, tím víc. Obcházeli jsme 

obloukem i jehličnany. Stačí otřít se o kůru, o kterou se předtím otřel dub a puchýře jsou jistý. 

Během Bráchova vyprávění jsme došli k vodopádu. Odpočali jsme si a nastoupili zpáteční 

pochod. Jenže Bráchovi se zdálo, že tahle procházka není hodna cestovatele jeho kalibru a vydal se 

ještě na úsek označený Oak trail. My s Taťkou čekali ve visitor centru a byli jsme s naším výkonem 

docela spokojený. Po Bráchově návratu jsme volali Markétě a zjistili, že opravdu ta brána byla ta 

pravá. Takže nic. 

Potřetí jsme jeli stejnou silnicí. Za jízdy jsem se loučila s mostem a valili jsme dál. Musíme 

najít místo na západ slunce. Na parkovišti jsme opustili Taťku a Vendu. Pláž je složená z oblázků, 

které každá vlna přerovná jako pracovitý cestář. Sedím na skále, sleduju oranžový kotouč na obzoru 

a snažím se vstřebat pocity dnešního dne. A zespoda podává ruce oceán ... 

Ze snění mě probralo Bráchovo: „Mám zelenej!“ pak ještě dodal, „... a nemusím večeřet.“ 
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Nastupuju a podělalo se zavírání dveří u auta. Jasně že mých dveří. Ale víte, já jsem si docela 

oddechla. Vždycky, když cestuju s Bráchou, tak se na autě něco podělá. Jsem ráda, že to jsou dveře 

a ne motor. 

 Zastavili jsme v městečku Carmel u nádherně široké pláže. Do písku jsme umístili stoleček a 

židličky tak, abychom během jídla viděli na tmavou vodní hladinu. Místo i atmosféra byly naprosto 

poetický. Jenom k večeři jsme měli naprosto nepoeticky rybičky s cibulí. Před usínáním vzduch 

v autě nevylepšilo ani whiskové aróma. Usínáme na pravé straně. Za dvě hodiny bude obrat. 

 

 Všechno bylo jinak. V noci se ozvalo bušení na auto. Brácha otevřel a tam stála policejní 

uniforma. Dvě. Jedna provedla křížovej výslech, kdo jsme, co chcem, kam míříme ... Brácha 

trpělivě odpovídal. Dozvěděli jsme se, že se u pláže nesmí nocovat. Pohotovej Brácha vysvětloval 

uniformě, že jsme chtěli spát v kempu u Big Sur, ale všechny byly obsazený a už začínal za 

volantem usínat a jelikož nechtěl ohrožovat bezpečnost silničního provozu, zastavili jsme tady, 

jinak by nás to ani nenapadlo ... Skoro bych mu sama věřila. Smála jsem se do spacáku. Taťka 

naštěstí nerozuměl a dělal mrtvého brouka. Já se snažila napodobit mrtvou berušku, ale moc mně to 

nešlo. Moje vrtění upoutalo druhou uniformu, nakoukla do auta a zděsila se: „Pro boha, kolik vás 

tam je?“ Místo pokuty jsme dostali jenom doporučení jet na parkoviště k obchoďáku. Je otevřený 

24 hodin a jsou v něm i sociálky, můžete se tam umýt. Konec věty opakovala uniforma dvakrát. 

Není divu, po tom atomovém hřibu, který se proti nim vyvalil z našeho auta. Hodný uniformy, 

hodný.  

 

 Noční přesun se povedl a my jsme si slíbili ráno přispat. 

 

 Jó, sliby chyby. Středeční ranní přispání se nepovedlo. V šest začal po trávníku vedle auta 

kroužit magor s křovinořezem. Brácha prosil: „Zastřelte ho někdo!“ K vraždě se nikdo neodhodlal, 

a tak jsme se odhodlali k umytí. Byl to skoro stejně odvážný čin. 

 Po hygieně a vyvětrání auta jsme se vrátili na pláž a mléčně posnídali. U jídla jsme mohli 

sledovat pár tuleňů dovádějící ve vodě a štrůdl hus pochodující okolo záchodku.  

 

 V městečku Carmel nás u silnice upoutaly balvany naskládané na sobě. Zastavili jsme. Teď 

sem v koncích, protože nevím, jak bych vám to popsala, ale vy ste kluci chápaví ... v zahradě tady 

stojej sousoší z kamenů, některá větší než já. Kameny jsou od velikosti dlaně do velikosti hlavy. A 

stojí jeden na druhým jako komín z kostek  s tím rozdílem, že by kostky musely stát na svém rohu. 

Balvany stojí klidně na špičce a na něm další a další ... a všechno dohromady není údajně ničím 

spojeno, všechno drží balance. Nechce se mi tomu věřit. Brácha mě přesvědčuje, ať věřím. Jeden 

takovýhle umělec stavěl balvanové komíny přímo na pláži v San Diegu. Chodili ho tam pozorovat a 

byl to prý koncert. Autor musí mít zvláštní talent pro hledání těžiště. Místní umělec nás vzal i 

k sobě domů a ukazoval fotky svých výtvorů. A já jsem celou dobu sbírala odvahu na otázku, 

z čeho žije. A že si žije dobře! Už nás vidím, s Bráchou na první pláži začneme sbírat oblázky. 

Nejprve je olízneme a pak budeme skládat na sebe. Ovšem při mé šikovnosti je vám kluci jasné, že 

se zase vrátím na své pracoviště. 

 Od umělce jsme zamířili do státní rezervace Point Lobos. Zabírá několik kilometrů 

pobřežního území a je v ní možné pozorovat tuleně, lachtany, ale hlavně vydry mořské. Prvních 

dvou jmenovaných jsme si už za cestu užili dost, ale vydry jsou jedny z nejvzácnějších a 

nejohroženějších zvířat, takže setkání s nimi je vždycky atrakcí. Jen s malým zájmem procházíme 

okolo skalisek s válejícími se tuleni a moc nás nezajímají ani štěkající lachtani. Námořníci a indiáni 

jim kvůli štěkotu říkali Mořští psi. Na chvíli nás upoutá Ptačí ostrov, kde sídlí kolonie kormoránů. 

Dějí se tam hrůzostrašné věci. Rackové, ty svině jedny opeřený, nalétávají na hnízda a kradou 

mláďata. Dalekohledem sledujeme boj kormoráních rodičů o svého potomka, ale prohráli a racek už 

ho odnáší do svého hnízda pro svoje mláďata. Strašný! Naštěstí se nestihnu rozbrečet, protože 

Brácha šeptá: „Vydra! Vydra!“ Můžu si ukroutit hlavu, vykoukat oči a nic. Brácha pěstí směruje 

můj pohled k místu, kde na hladině plave trs vodních rostlin. Až s dalekohledem v nich poznávám 
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zamotanou vydru. A o kus dál druhá. Přírodopisec Brácha nám vysvětlil, že se vydra do rostliny 

omotá kvůli tomu, aby ji neodnesl proud. Rostlina je kořenama uzemněná na dně a její šlahouny 

plují po hladině. Na šlahounech má totiž takový balónky. A vydra si lehne na záda, přikreje se 

balónkovou lodyhou a chrupe. A má jistotu, že se vzbudí na stejným místě, jako usnula.  

 No vlastně pokud by spala vydra dlouho tak taky ne. Tahle rostlina s názvem Giant kelp 

(Macrocystis pyrifera) je nejrychleji rostoucí rostlina. Za den udělá až 35 centimetrů. Celá, včetně 

těch listů s bambulema, měří i šedesát metrů 

 Hlavní cíl rezervace jsme splnili a navíc jsme omrkli velrybářské muzeum. Venku byly 

nástroje používané na zabíjení a porcování velryb a zařízení na zpracování velrybího tuku. Fuj!!! 

Tak velký nože, lopaty, kotle, harpuny a jiný mučící nástroje jsem neviděla. A při představě, že tuk 

zpracovávali hned na lodi ... to musel bejt smrad. Dvakrát fuj! 

 Jo a ještě bylo na rezervaci Point Lobos hezký to, že Taťkovi nechtěli dát slevu pro seniory. 

Že vám na tom nic hezkýho nepřipadá? Sleva je od 62 roků a paní se s námi hádala, že tolik 

Taťkovi být nemůže. Hezký, ne? V sedmdesáti. 

 

V městečku Monterey jsme fotili a poslouchali lachtany z mola zvaného Fisherman‘s Wharf. 

Voda byla tak neskutečně modrá, že mně určitě řeknete něco o kýčích. Odmítli jsme jak návštěvu 

všemožných obchůdků, tak i známého akvária. Je to vlastně předělaná bývalá konzervárna. Kdysi se 

u zdejšího pobřeží vyskytovala hejna sardinek a z nich žilo staré a neřestné Monterey, o kterém psal 

ve svých knížkách John Steinbeck. Jenže nám se nechtělo nikam zalézat, když zrovna nebyla mlha. 

 

  Safra, zase jsem prošustrovala kopec dolarů jen proto, abych vám zameilovala. No víte, já 

bych je obětovala i jen za to, že bych si mohla sáhnout na klávesnici. Kluci mně se stýská! 

 Tak raděj končím. Dovi  

tesklivej Pelda 

 

 

Sááán Frááánciskóó tuláák se vráátil zpět, 
 

 to bylo včera, teď už je tulák zase o kus dál. Ani v nejbujnějších cestovatelských snech mě 

nenapadlo, že se ještě někdy do Friska podívám. Já su tak šťastná! 

 

 Při odjezdu z Monterey byl hlavní problém trefit ten správný výjezd. Chtěli jsme projet 

soukromou silnicí zvanou Sedmnáctá míle. A netrefili jsme. Stále jsme se někoho ptali a vypadali 

jsme jako finalisti ze soutěže o největšího idiota. Do toho Brácha otravoval, že musí do obchodu. 

Všechny zásoby jsme měli, ale Brácha se nedal odbýt. Když se mu konečně s nasazením života 

Vénových blatníků podařilo před obchoďákem zaparkovat, vyrazila jsem s ním. A držela se ho jako 

klíště. Brácha mě chtěl setřást u poštovního stánku a rozkazoval, ať sháním známky pro strejdu. 

Jenže prodavač kupodivu okamžitě pochopil, že strejda sbírá známky se savcema a lítostivě 

oznámil, že takové nemá. Bráchu jsem našla v oddělení Pharmacy. Ještě vtipně poznamenávám: 

„Sháníš čistej líh?“  

Jenže Bráchovi to vtipné nepřipadalo: „Víš, ty se mně budeš smát, ale já sem chytil poison 

oak.“  

Uhodl to. Smála jsem se asi půl hodiny. Mezitím Brácha vyloudil od lékárnice mastičku. 

Taťkovi bylo divné, že přicházíme s veselou a ptal se, jestli jsme byli nakupovat vtipnou kaši. 

Nechtěli jsme ho děsit a nějak jsme se z toho vykroutili. 

 Cesta 17. míle je fakt bombová. Plouží se mezi břehem, krásnýmy domky a golfovými hřišti. 

Jeden neví, kam se má dívat dřív. Ani dva a nevěděl to nikdo z nás tří. Ve vodě se cákají tuleni a 

lachtani, na golfových hřištích se pase vysoká. Fakt, to je srandovní, prochází se tam golfisté a mezi 
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nimi jeleni, laně, koloušci. A svištící míčky je nijak nevyruší z poklidné pastvy. Tomu říkám 

ekologie. V Kanadě jsme se totiž dozvěděli, že golf je považován za nebezpečný sport, čemuž jsem 

se s chutí zasmála. Pak nám vysvětlili, že trávníky se musí neustále hnojit, stříkat proti plevelům, 

zkrátka tam prát pořád nějaký sajrajty, které se pak hráčům dostanou kůží do těla. Tady to vyřešili – 

jeleni jim trávník pohnojí i posekají.  

 Pořád je na co koukat, taky osm dolarů za kus silnice, aby ne. Neustále zastavujeme. A když 

už si slíbíme, že kousek popojedeme, po pár metrech řvu: „Brzdiiiii! Vydra!!!“ Venouš stojí na 

fleku, s Bráchou vyskakujeme, v ruce foťáky, kameru. Vydra je kousek od břehu. Vždycky se 

potopí, vynoří se s mušlí, na hladině si lehne na záda, mušli na břiše rozlouskne, slupne a zase 

hupne pro další. Skvělý představení. Jenom jsme si na tu dálku nebyli schopni ověřit zoologické 

znalosti, že vydra k rozbití mušle používá kámen. 

 Na další zastávce jsme fotili monterejské cypřiše. Jsou to takový pokroucený hendykepy, 

které pobřežní nečas zdeformoval do bizardních tvarů. Nejznámější je Lone Cypress - osamělý 

cypřiš záhadným způsobem se držící na skalisku vystupujícím z moře. Ale to už na mě foťák 

výhružně mrkal, proč fotím při nedostatku světla. A v příštím zálivu bylo asi pět vyder a já zase 

foťák znásilňovala. Sama uznávám, že teleobjektivem v takové tmě z toho bude jeden černej flek. 

Ale jsme nadšeni. Studujeme informační ceduli. Vydra mořská má v kožichu 170 000 chlupů na 

jeden centimetr čtvereční.  

Což Taťka komentuje slovy: „To já nemám na celý hlavě.“  

Vydry mořské byly jedny z nejohroženějších druhů (Nepsala jsem vám to už? Kdyžtak sorry 

že se opakuju.) Kvůli svému kožichu přišly o kožich a nebylo je léta vidět. Nyní jejich ochrana 

nabrala na takové intenzitě, že se vydry vrací do svých bývalých teritorií. Vivat Bridgite Bardot! 

Vivat Bonekan! 

 

 Před výjezdem z oblasti boháčů a pracháčů jsme zastavili v golfovém centru. Brácha 

potřeboval vykoupat a namazat. Nevím, jestli byla Taťkovi podezřelejší Bráchova náhlá potřeba 

hygieny nebo naše hihňání. Naprosto suverénně jsme se pohybovali mezi golfisty, kteří měli na 

vozíčcích hole, z nichž každá je v ceně našeho Vendy. No přidej Pelda. Našeho Vendy za mlada, 

když byl ještě hezký auto. 

 Při odjezdu jsme ještě nabrali benzín. Brácha kolikrát před pumpou musí přemýšlet, s kterým 

ze svých aut vlastně jede, kde má nádrž a tím pádem, jak má zajet k pumpě. Majitel dvacetileté 

škodovky Taťka nechápe. 

 

 A pak jsme opustili pobřežní silnici a vyjeli do pobřežních hor. Já jsem se ještě dlouho otáčela 

a mávala pobřeží, do kterého sem se zabouchla a které moji náklonnost opětovalo tím, že na těch 

pár dní zrušilo mlhu. Jenom ta zima mohla být menší. Celou dobu na sobě nosím všechno oblečení, 

které jsem napakovala. Za tmy jsme projížděli Gilroy, hlavní město česneku. Nikde nezastavujeme, 

chceme dnes dojet do San Francisca. Takže neprošlo ani moje důrazné upozorňování na ceduli 

ukazující směr Silicon Valley. A já tak moc chtěla kvůli vám očíhnout konkurenci. 

 K cíli cesty jsme dorazili před půlnocí. Projížďka nočním Friskem byla úchvatná. Seděla jsem 

v autě a byla ráda, že u mě nejdou otevřít dveře. Nocí se totiž pohybovaly postavy z amerických 

hororů. Feťáci, bezdomovci, zkrachovalé existence, upíři, příšery ... jenže všechno v životní 

velikosti a v životní životnosti. Jejich základním kmenovým jměním byl vozík ukradený 

v obchoďáku. A na něm veškerý přechodný majetek – co se jim za celý den podařilo posbírat 

v popelnicích. 

 Zajeli jsme na jediné parkoviště, kde se za stání neplatí. Jenže každé pro má své proti – stát se 

tady může jen čtyři hodiny. Pamatuju si, jak jsme s Karlem sledovali policistu, který na koni 

obcválával parkoviště a sledoval délku pobytu parkujících aut. Museli jsme to risknout. Byli jsme 

utahaný a Taťka už nemluví ani morseovkou. To je pro nás indikátor Taťkovy únavy, kterou on 

zásadně nepřiznává. Ale když je unavenej, odpovídá stylem: „Hmm hhmm hhm hmmm hhmmm ...“ 

A my víme, že musíme přibrzdit aktivity. Když morseovka přejde do strohého: „Hm,“ musíme 

stáhnout plyn na minimum. A když už Taťka nevysílá ani SOS, je zničenej jak poválečnej Berlín. 
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Musí zalehnout a nabrat další síly. Takže bez dalšího taktizování zaléháme. O kousek dál nocuje 

podivná postava pod střechou z kabátu a nákupního vozejku. Asi nepudu v noci ani čůrat. 

 

 Čtvrtek ráno a mlha. Brácha byl zase nešťastnej a já se zase modlila. Taťka nevnímal vůbec 

nic, měl jiný starosti. Se zoufalým výrazem obšlapoval zavřený záchody. Příroda okolo nebyla, jen 

upravený park, široké ulice a moře. Těžká volba. My se s Bráchou v autě škodolibě chechtali. Když 

Taťkův výraz nabral předsmrtné křeče, vyrazili jsme z auta, vzali Taťku a vydali se po nábřeží. 

Naštěstí kadibudky mají všechny stejný tvar, a tak jsme v krátké chvíli objevili další. Jenže před 

pánskou sekcí stál chlap a vlastním tělem hlídal vchod. Uvnitř byla jeho manželka, protože na 

dámském se uklízelo. Dříve než se Taťka stihl zoufalstvím zhroutit, paní vyběhla a Taťka zaběhl. 

Na dámským mě úklidovej pán pustil s tím, že končí a přechází na pánský. Ujistila jsem ho, že si 

může dát na chvíli pauzu. 

 Když jsme se zase sešli, Taťka si teprve všiml Bráchových napuchlých očí. To už se nedalo 

ukecat a Brácha musel s pravdou ven: „No co, chytnul jsem poison oak. Jako kdybych vám neříkal, 

ať na nic nešaháte!“ A chechtali jsme se další půlhoďku všichni tři.  

 

Pořád mlha za mnou, mlha přede mnou. Po návratu do Venouška jsme napakovali baťůžky a 

záznamovou techniku. Já jsem objevila v tašce černobílej pruhovanej rolák, tak jsem měla naději, že  

nezmrznu. Venouše jsme pozamykali a opouštěli neradi. Postava na chodníku se probouzela. A 

ještě to parkování na čtyři hodiny! Loučili jsme se, jako kdyby to bylo naposledy. 

Vyrazili jsme pro vstupenko-jízdenky. Brácha nejprve zjistil, že všechny zdejší atrakce jsou 

vyprodané dlouho dopředu, pak se mu podařilo vyloudit dva lístky na Alcatraz a po dalším a delším 

argumentování jako obvykle ... jsme z Evropy, nikdy už se sem nedostaneme ... paní vyštrachala tři 

lístky na Oakland. Paráda! Všude se jede lodí. Další paráda! 

Sotva jsme si dali kafe a už jsme seděli na šífu, který nás měl zavézt z konce poloostrova, na 

kterém leží San Francisco, do Oaklandu na pevnině. A právě na Oaklandu je Londonův srub. 

Foukal studený vítr, měla jsem na sobě sedm vrstev. A to nepočítám podprsenku. Loď vyrazila od 

břehu a při pohledu zpátky bylo vidět, že vítr zapracoval a mlha se rozestupovala. Začínaly být 

vidět špičky sanfranciských mrakodrapů. Podjeli jsme pod mostem Bay Bridge, který překlenuje 

úžinu širokou 13,2 km. Mlha se rozestoupila, ze břehu nám mávala budova Transamerica Pyramid a 

po přistání bylo nádherně slunečno. Hned na nábřeží začínaly v betonu mosazné stopy Bílého 

tesáka. Po nich jsme se dostali na náměstí Jacka Londona a k jeho srubu. Je to původní srub, ve 

kterém bydlel na Aljašce. Ale jen z půlky. Historici ho rozebrali a půlku nechali v Dawsonu a půlka 

dorazila sem. No a zbytek zkrátka dostavěli. Taťka studoval stavbu z odborného hlediska. Já fotila 

chýši, bronzového Bílého tesáka i bronzového Jacka Londona. 

Pak nás Brácha pozval do hospody. Konečně rozumná řeč. Je z roku 1883 a jmenuje se ‚První 

a poslední šance‘. Bývalo to totiž poslední místo na pevnině, které viděli námořníci při odplouvání 

a první, které spatřili a navštívili po návratu. Je postavena z prken ze staré velrybářské lodi. Malý 

London sem chodil ještě, když jako nezletilý pít nemohl, ale seděl si v koutečku a poslouchal 

příběhy. To byla doba, žádná televize, žádný rádio! Všechno pak v dospělosti zúročil. I to pití si 

vynahradil. Při velkém zemětřesení v roce 1906 se hospoda nahnula a majitelé ji tak nechali. 

Podlaha je nakřivo asi o patnáct stupňů, bar a stoly jsou rovně, aby z nich nepadaly sklenice a 

celkově to na mě působí, jako kdybych byla picnutá ještě předtím, než to pivo vypiju. Jo a čepují 

tady nefalšovanej Prazdroj. Na stěnách jsou fotky, výstřižky a povídání o štamgastech. Nejčastěji se 

tam objevuje London a Robert Stevenson, který tady psal Ostrov pokladů. Londona odtud 

v dospělosti vzal na loď kapitán Alexandr Mac Lean a on podle něho napsal Mořského vlka. A jestli 

chcete úplnou pravdu, London odtud zdrhal před zákonem. Od Londonovy fotky nad nálevním 

pultem jsem nemohla odtrhnout oči – je na ní v kožené bundě na lodi, jak píše. Brácha mně tvrdil, 

že kdybych chtěla psát jako London, musela bych taky tak chlastat. On umřel ve čtyřiceti. Už 

přesluhuju. Jenže toho zažil a udělal jako někdo nezvládne, i kdyby žil tisíc let. Na rozloučenou mě 

Brácha fotí s Londonovou sochou a komentuje to: „Kolegové spisovatelé – alkoholici.“ 
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 Lodí zase zpátky. Taťka sledoval obrovské mořské trajekty, které vozí zásoby na Havaj. 

Skoro vypadalo, že se mu po ni stejská. Jo, pod Bráchovým velením to není žádná havaj. Na 

nábřeží jsme sledovali vystoupení všelijakých umělců, žebráky, bezdomovce. To byste nevěřili, co 

všechno jsou schopni vymyslet. Jeden žebrák má před sebou ceduli: „Proč lhát, potřebuju peníze na 

alkohol.“ Ale další borec je skvělej. Má před sebou čerstvě nařezaný větve, krčí se za nima a bafá 

na lidi. Na druhé straně silnice stojí dav a pozoruje reakce. Například já jsem si málem cvrkla. 

 Čas oběda. Brácha litoval, že už není otevřená česká hospoda. Měla ji tady jeho známá. Jenže 

měla taky dva nezvedené syny a ti vařili místo svíčkový perník a do guláše dávali místo majoránky 

marjánku a hospodu jim policie zavřela. Takže jsme si u pouličních stánkařů poručili rybí polévku. 

Jejich prodávání je koncert. Jede jim pusa, ruce, nohy, oči. Jeden si dělá srandu z druhého a vůbec 

nechápu, jak to všechno stíhají. Ten náš připravuje polévku – odkrojí vršek housky, vydlabe vnitřek 

do toho naleje hustou horkou směs, vezme od nás peníze, vrátí nám drobné. To vše byla otázka 

minuty, a to ještě stihl na druhého prodavače pořvávat: „Že se nestydíš oblbovat lidi studeným 

jídlem. S tou krevetou, co teď zrovna prodáváš, sem se zdravil už předevčírem ...“ Soused mu 

nezůstává nic dlužen a zákazníci se baví. 

 

Do odjezdu lodi na Alcatraz jsme měli víc jak hodinu, a tak byla vybrána návštěva námořního 

muzea. Jenže já nevěřila ve výdrž toho krásného slunečného počasí a chtěla jsem fotit. V muzeu je 

pak najdu. Odcházím na molo, z kterého je nádherný výhled na most Golden Gate – Zlatá brána, na 

ostrov Alcatraz i na střed města. Fotím racka v popředí, most v pozadí, letící pelikán a ostrov 

pelikánů. Jo to sem vám neprozradila. Španělský název ostrova je ‚La Isla de los Alcatraces‘ - 

Ostrov pelikánů. Původně skála s majákem, pak pevnost, vojenská věznice a od roku 1934 kriminál 

pro nejhorší zločince. 

 A jak tady tak blbnu, přijde ke mně nějaká uniforma a zhurta spustí kulomet anglických 

slovíček, z kterých chápu jen to, že mě snad chce zatknout. Můj překlad potvrzuje i uniformí 

poklepávání na pouta. Tvářím se nechápavě a anglický kulomet zaštěká další dávku stejného 

významu. Je pravda, že jsem při focení stála na lavičce, na zídce mola a co já vím, co tady je 

všechno zakázaný. Mezi polykáním slz se mi podaří ze sebe vysoukat, že nerozumím anglicky. 

Přísný obličej veřejného čunitele nabere úplně jiný výraz, začne se smát a pomalu a zřetelně 

vysvětluje: „Musím tě zatknout, protože jsi utekla z Alcatrazu a ještě sis nestihla převléknout 

trestanecké oblečení.“ Kouknu na svůj černobíle pruhovaný rolák a směju se taky. Jenom spadlé 

srdce se nedaří dostat z kalhot zase nahoru. Koho by to napadlo, o amerických policajtech vím 

leccos, ale s tím, že by byli vtipní, se setkávám poprvé. Za odměnu mu sděluju, že se ještě ke všemu 

jmenuju Pelikán jako ostrov. Nevěří. Vytahuju pas a vysvětluju, že jméno je opravdu Pelikán a to -

ová znamená, že jsem ženská. Policajt žasne nad shodou náhod i nad genialitou našich příjmení. 

Chce, abych tady zůstala. Asi mě hodlá ukazovat jako další atrakci. Chvíli váhám. Ale pak se 

rozloučím a jdu do muzea za svejma chlapama. Co by si beze mě počali. 

 Muzeum jsem vzala rychlovkou, protože čekal další výlet - Alcatraz. Kráčeli jsme zase po 

nábřeží a já chlapy upozorňovala: „Hele, tady byl někde ten maskovanej ...“ A už skáču do silnice. 

Potvora jeden, on se přesunul na druhou stranu chodníku. 

Brácha nás vyprovodil až k nástupnímu molu a ještě nám dobu mával. Přece jen jsme jeli do 

vězení. Ale nebojte, ona to byla pravda do roku 1963, kdy tady bylo jedno z nejtvrdších a 

nejobávanějších vězení. Byli tady i vězňové kalibru Al Caponeho. Pak z toho udělali turistickou 

atrakci. Jako ze všeho. Loď nás vysadila u ostrova, kde se nás chtěl chopit průvodce. A nemohl 

pochopit, že se nechceme nechat uchopit. Nám stačil tištěný průvodce a sami jsme vyrazili nahoru 

k hlavní budově. Nejdříve si musíme prohlédnout cely, všechno ostatní počká. U vchodu budovy 

dostáváme sluchátka a přehrávač, ze kterého se line vyprávění bachařů i vězňů. Hezké, ale 

v angličtině, a to kdybych Taťkovi překládala, jsme tady na doživotí. Procházíme přijímací 

kanceláří a dostáváme se do dlouhé chodby s názvem Broadway Ave. Z téhle avenue vedou mříže 

do jednotlivých cel bloku C a B. Cely jsou ve dvou patrech. Co bych popisovala, je to přesně jako 

ve filmu. V každé cele je postel, umyvadlo, záchod, sklopný stoleček a židle. Taťka žasne nad tím 

přepychem. Mně se taky zdá, že bych tady docela vydržela. Ještě mít připojení na internet. 

Obcházíme cely, fotíme se za mřížema (já pořád v tom roláku, fakt dobrý), ale nemůžeme najít, kde 
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seděl Al Capone. Dvakrát se ptám kluka u vchodu. Dvakrát mě někam pošle a my ji pořád 

nevidíme. Jdu se ptát potřetí a mám strach, kam mě pošle teď. Kluk nevydržel, jde s námi a ukazuje 

na celu v prvním patře. Aha, zvednout oči nás nenapadlo. Pak ještě omrkneme tělocvičnu, jídelnu, 

holičství, knihovnu a jsme venku. Z ochozů fotím krásně viditelné San Francisco a hlavně Zlatou 

bránu. To bylo totiž pro vězně deprimující - malá vzdálenost ostrova od města, pouhé dvě míle. 

Jenže studená voda, mořské proudy, prý i žraloci a hlavně drsní bachaři znemožňovali útěk. Za 

celou historii vězení zmizeli jen tři vězňové, ale nikdy se je nepodařilo najít. Taťka na to 

pochybovačně kouká a nahlas uvažuje: „Odsud by jim Kájínek fouknul jako prd.“ Ve visitor centru 

prodávali trička a svetry nápadně podobné mému a za deset dolarů bylo možné zakoupit kopii 

trestního rejstříku Al Caponeho. Musím tento nápad prodat na Mírov. 

 

 A to už nás zavezla loď zpátky. Podařilo se mi Taťku dovléct na Pier 39, kde se válejí a řvou 

kolonie lachtanů. Taťka začínal mluvit morseovkou. Ještě jsme chvíli sledovali točnu historické 

kabelové tramvaje a Taťka přestal vysílat. Já toho měla taky plný vinty, ale povzbudil nás pohled na 

klidně stojícího Vénu a klidně spícího Bráchu. Huráááá, neodtáhli ani jednoho! Po krátkém 

posilnění, které jsem zkracovala na minimum, jsme byli schopni dalšího přesunu. Já jsem jen zhltla 

pár soust, byla jsem napnutá. Kluci nedivte se, já měla slíbený západ slunce nad Golden Gate. A 

sami víte, jak ten most miluju. Vždyť jsem vám vysvětlovala, proč ho mám i v počítači jako tapetu. 

Nojo, jen se smějte, pitomci. 

 

 Tak já se nebudu rozepisovat, zastavili jsme na všech místech, kde to bylo možný a odkud byl 

most vidět. Na závěr jsme vyjeli na Point Bonita, což je vrchol kopce, z kterého je vidět Golden 

Gate, za ní San Francisco a Bay Bridge. Pěšky jsme vyšlápli na úplný vrcholek, kde stálo staré 

opevnění, které chránilo město. Dřív v něm byla děla o dostřelu 52 kilometrů. Jenže s nástupem 

letadel ztratilo opevnění význam.  

Prolézali jsme hradby a Brácha říkal Taťkovi: „Ty se vrátíš domů v takový kondici ...“  

„... že mně seberou důchod a pošlou mě do práce,“ dodal Taťka. 

Potom se všechno začínalo zabarvovat měkkým světlem zapadajícího slunce a já nemohla 

mluvit ... jo už končím, to bych si od vás zase vyslechla o pitomejch sentimentech. Brácha moje 

záběry taky komentoval: „Ségra jednou udělá výstavu západů slunce. A bude to výstava putovní. 

Bude putovat od východu k západu.“ Všichni jste pitomci. A v dáli byla vidět nastupující mlha. 

Zpátky jsme chtěli jet s kopce dolů a uprostřed, pod tou nejhorší zatáčkou, stálo policejní auto 

s puštěnou houkačkou a všechna auta se musela vrátit, protože sjezd dolů se večer zavírá. Takže se 

všechna auta v tom nejhorším místě otáčela a všechna auta se pracně vyhýbala a všechna auta 

dávala bacha, aby nehupla ze srázu dolů. Jenom Brácha si troufnul nadávat. Taťka se divil a já jsem 

brečela. Ne kvůlivá poldovi, na toho kašlu, ale mně se odtamtud nechtělo. Jenže co vám, blbanům, 

má cenu psát o atmosféře a přitažlivosti toho místa. 

  

Pak jsme někam jeli a někde zastavili, ale já nic nevnímala. Brácha někam odešel. Já furt 

čuměla do blba, Taťka vyčerpaně ležel na spacáku.  

Po návratu nás Brácha probral zařváním: „Tak už je nalito! Jéžiši, vy byste zapomněli na 

večerní rituál.“ Kajícně jsem rozdělovala pravidelné příděly whisky a Taťka s Bráchou se chechtali: 

„Nalévá nám Jack London mladší.“ Za trest jsem si vzala ten nejplnější kelímek. Mám co dohánět. 

 

 A máme pátek ráno. Jsme ve městě SONOMA. Dnešní den bude ještě ve znamení Jacka 

Londona, vydržte to kluci. Nad městem je totiž London Village, místo, kde měl ranč a kde si stavěl 

dům. Jenže my jsme ranní ptáčata a dojeli jsme sem moc brzo. Otvírají až v deset, takže sedíme 

v internetové kavárně, doplňujeme kofeinové dávky a já vám stihla popsat uplynulé dny. Jak bude 

příležitost a peníze, zase se ozvu. Teda jestli nás ještě někam pustí. Naše auto totiž řídí Quasimodo, 

Bráchovi natekl, zčervenal a opuchýřovatěl nos. K tomu ty čínský oči ... 

Zdraví Jack Pelda 
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Zase píšu zadarmo 
 pro mě zadarmo, připojení jde na Bráchu. Jsme doma. Ale byla to dřina. Bráchovi se horší 

poison oak, takže vypadá nejen jako Quasimodo, ale jako Quasimodo s myxomatózou. Puchýře mu 

zasychají do podoby soplů a u mě se objevuje reflex z mládí, stále vytahuju kapesník a snažím se 

mu utírat nos. Nejhorší je jeho nářek na svědění po celém těle. Je nám ho líto. Jednu chvíli jeho oči 

vypadaly tak, že vůbec nevypadaly. Zato to vypadalo, že do San Diega bude muset Venouše 

dokočírovat někdo jinej. Taťka na dálku nevidí, ale umí řídit, já na dálku vidím, ale neumím řídit. 

Když jsme s Taťkou domlouvali technický postup sladění funkcí navigátora a řidiče, Brácha 

usoudil, že bude jistější, když nás doveze on, byť i poslepu.  

 

 A takhle to vypadalo po celé dva dny. V pátek jsem se loučila před návštěvou Londonovy 

usedlosti. V deset nás tam pustili. Je to areál velký jako půl našeho města. London totiž koupil ranč 

a v jeho blízkosti si začal stavět dům svých snů. Bylo to v době, kdy už měl peněz jako želez, a tak 

na něm nešetřil. Pojmenoval ho Wolf House – Vlčí dům. Byl postaven ze sopečných balvanů, 

spojovaných speciálním betonem, který měl odolat zemětřesení, dřevo bylo ze stromů redwood, ... 

venkovní bazén ... bylo tam 26 ložnic, 9 krbů ... Měsíc před nastěhováním 22. srpna 1913 dům 

shořel. London propadl depresi, chlastal ještě víc než předtím a za tři roky ukončil svůj život 

dávkou morfia. Asi kilometr od spáleniště postavila jeho žena po Londonově smrti kamenný dům a 

shromáždila v něm některé jeho věci. Dnes funguje jako muzeum. 

 Do muzea jsme šli nejdřív. Bylo zde zařízení Londonovy pracovny, předměty z cest, překlady 

jeho knížek. Objevili jsme jeden z prvních výtisků Bílého tesáka v češtině a musím napsat, že 

v ilustracích se mu žádná nevyrovnala. London byl taky známý socialista, ale dlouho mu to 

nevydrželo. Brácha mi překládal vystavený Londonův dopis Socialistické straně: „Soudruzi, 

vystupuju ze strany, protože v ní chybí oheň ...“ Ona je taky jedna z teorií, že mnoha lidem bylo 

trnem v oku, jak si bývalý socialista staví palác a možná mu někdo trochu ohně přidal. Ale to může 

být pomluva, taky prý natěrači parket nedodrželi pravidla bezpečnosti práce a zkrátka teorie jsou 

různé. V muzeu běžela na videu smyčka sestřihů z amatérských nahrávek s Londonem. Když jsme 

přišli my, pár lidí už bylo zabráno do promítání. Jedna z divaček, vyrušená naším příchodem, se 

otočila a když ve ztemnělé místnosti uviděla za sebou Bráchův obličej, vykulila oči, že by si je 

mohla bičem umrsknout, sáhla po kabelce a s výrazem děsu ji přitáhla k sobě. Tím pádem to bylo 

poslední, co jsem viděla. Záchvat smíchu mě vynesl na schody, kde jsem se mohla svobodně 

vychechtat. 

 Poté, co se mi podařilo uklidnit, jsme šli k Londonovu hrobu, který je v lese mezi muzeem a 

spáleništěm. Místo náhrobku je pouze černý sopečný kámen, přesně podle Londonova přání. Působí 

to vcelku depresivně. A stejně vypadají pozůstatky Vlčího domu. I po těch devadesáti letech. Na 

místě stojí jenom to, co bylo z kamenů. Jejich spoje opravdu zatím žádné zemětřesení neporušilo. 

Všude je zákaz vstupu, nejen kvůli možnosti pádu, ale hlavně kvůli současným obyvatelům paláce 

– chřestýšům. Jenže takové zákazy slouží pro Bráchu jako pozvánka. Celou cestu vykládal, jak tady 

před dvěma roky s Petrou pozorovali krásného chřestýše, a teď mu žádné cedule nebyly schopné 

zabránit, aby to nešel prozkoumat. Fotila jsem ruiny, dokud Brácha nepřiletěl s očima navrch hlavy: 

„Je tam! Ber foťák!“ Tatíííí, příště ho nepouštěj z vodítka! V letu vyrval Taťkovi kameru a už jsme 

mazali vysokou trávou ke zbořeništi. Tam jsme přelezli pár balvanů, až jsme se zatajeným dechem 

zastavili u stočeného hada. Vyhříval se na sluníčku v blízkosti svého doupěte. Vyfotila jsem ho, 

Brácha natočil. Jenže takový nehybný chřestýš je pro Bráchu málo akční.  

Vrazil mně kameru: „Já ho rozpohybuju. Ty foť a toč!“ To je vůl!!!  

Brácha vzal klacek, na něj nabral hada a neustále mně ho strkal před objektiv. Tím pádem i 

před obličej. V kameře bude nejvíc ze všeho slyšet moje zoufalé: „Nedělej! Nedělej!“ Po 

příslušném nafocení a natočení hada položil na zem. Jenže pak uznal, že to má daleko k doupěti, a 

zase ho nabral a nesl blíž k domovu. Je to magor. Had se pomalu vrátil do doupěte a my jsme se 
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rychle vrátili k Taťkovi. Ten jistil příchodovou cestu. Zmateně jsme mu popisovali mohutný 

zážitek.  

Já byla v úplné eufórii: „Když jsem si ho ještě zoomem v kameře přitáhla, měla jsem dojem, 

že ho můžu políbit.“  

Brácha mě kárá: „Tak proč si to neudělala? Třeba by se proměnil v prince.“  

Roztouženě dodávám: „Nebo v Jacka! Dali bysme si panáka a psali.“ 

 Vrátili jsme se na parkoviště. Při pořádání oběda se Taťka zasněně díval po okolních lesích: 

„Tady to maj stejně krásný jako u nás.“ A otočil se na Bráchu: „Maj tady zimu?“  

„Nemaj.“  

„Tak to maj ještě lepší.“  

Lesy to jsou fakt krásný, jenže já mám strach se jít i za strom vyčůrat. Při představě, že bych 

do ní chytla poison oak a když vidím, jak se Brácha pořád odrbává ... ani nedomyslet.  

 

Po obědě jsme se vydali na druhou stranu. Směr ranč. Ten si London koupil už jako známý 

spisovatel a ještě tady napsal dalších sedmnáct knih. Průvodce po domě, manželský pár, uchvátilo, 

že jsme z Evropy a známe Londonovy knížky. A když Brácha prásknul, že je četl ještě jako malej 

kluk, pán ho objímal i přes jeho osoplený obličej. Okolo domu je květinová zahrada, která 

pokračuje sadem. Zrovna zrají ryngle. Brácha se cpe a nabádá i nás. Kdepák, kdoví, co tady je 

všechno jedovatý! Na ranči se dřív chovali koně, prasata, patřily k němu vinice. Když se nedařilo 

vinařství, rozhodl se Jack prosadit s dřívím eukalyptů. Vysadil 81 000 těchto stromů a pak se 

zjistilo, že se hodí leda na topení. Tak, a už vás přestanu s Londonem otravovat. 

 Když jsme odjížděli, já si v autě zasněně prohlížela Londonovu (soráč, fakt naposledy) fotku 

koupenou v muzeu a snažila se o pochopení citátu. No napíšu vám to, ale upozorňuju, že je to můj 

překlad:  

„Raději budu popel než prach. Budu radši, když moje jiskra bude planout v brilantních 

plamenech, než aby pomalu trouchnivěla. Budu radši supermeteor, každý můj atom ať krásně svítí, 

než spící a stálá planeta. Nejdůležitější funkcí člověka je ŽÍT, ne existovat. Nechci ztrácet moje dny 

v přežívání, chci užívat svůj čas.“  

A mně tak nějak dochází, že žádný z umělců, spisovatelů a herců, které miluju, nepřežil 

padesátku. Mám čtyři roky. Ale kluci nebojte se, že mně budete muset vybírat na věnec, do tý doby 

nás stejně zrušej. 

 

 Tak už čestný slovo – o žádným Jackovi ani slovo. Zamířili jsme do sousedního údolí a města 

Napa. Navštívit jednoho z Bráchových zaměstnavatelů. A zrovna toho, pro kterého pracoval, když 

poprvé chytil poison oak. Hlavně, aby si nemyslel, že od té doby Bráchovi ještě neslezl. Firma teď 

sídlí přímo ve městě, jmenuje se Caddy Daddy a zabývá se sháněním, vyráběním a dodáváním 

náhradních dílů pouze na cadilacy (jakej je vzor pro slovo cadilac? s tím tvrdým y to vypadá divně, 

ale s měkkým taky). Dílnu jsme našli. Tak upřímnej a příjemnej pocit jako z jejího majitele jsem 

dlouho z žádného Amíka neměla. Uvítal nás doslova s otevřenou náručí, a to v případě Bráchy bylo 

jen pro silné žaludky. Provedl nás dílnou a Taťka si mohl hlavu ukroutit. Zaprvé, aby všechno viděl 

a zadruhé nechápal, jak se dá nashromáždit tolik dílů na jednu rasu aut. No a když nás nechal John 

sednout do bílé cadilacové limuzíny, to bylo teprve kroucení. Jasně, že se smál Bráchovi, jak 

vypadá a vzpomínali na svoji dílnu v poušti. Vypravovali, jak se komu daří. Museli jsme se 

vymluvit z pozvání na noc. Jsme na cestě. 

 

 A to byl nejsevernější bod našeho putování. Obrátili jsme a jeli zpátky na jih. Před opuštěním 

města jsme zastavili u obchoďáku na doplnění zásob. Brácha zapasoval Venouše na parkovací 

místo pro normální auto. Taťka opatrně, ale vcelku pohodlně prolezl mezerou. Nejdřív jsem musela 

doprovodit naši příšerku do lékárny. Měli jsme štěstí, byla v ní jenom jedna zákaznice a dvě 

prodavačky. Brácha začal vysvětlovat, co mu je a co by potřeboval. Zákaznice – černoška se otočila 

a nejprve na Bráchu oněměle zírala. Byla malá, ale tak strašně tlustá, že by bylo jednodušší ji 

přeskočit než obejít. S tou otevřenou pusou vypadala jako pokladnička ve tvaru černého bůžka. Pak 

ji oněmění přešlo a ona spustila jekot: „Co to máš, jak to, že s tím chodíš mezi lidi! Podívejte se na 
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něj, jak vypadá a takhle on přijde do obchodu! Dyť to je hrozný!“ Magistra se snažila slabým 

hláskem vysvětlit něco o nepřenosnosti otravy jedovatým dubem. Její kuňkání bylo 

utlučeno přídělem černoščiných decibelů. Já se bála smát a schválně jsem se k Bráchovi tiskla. To 

černošku zhnusilo na maximum, hodila kudrnatou hlavou a vytekla z lékárny. Já se konečně mohla 

vysmát a Brácha koupit mast. Pořád odmítá účinné mastičky s obsahem kortizonů. Prý je kortizon 

hormon a on ho má od Petry zakázaný. Musím se jí někdy důvěrně zeptat proč, jestli nesnižuje 

potenci. Takže Brácha se slovy: „Musím něco vydržet,“ vzal jakejsi fujtajbl za osm dolarů. 

 Konečně mezi jídlem. V obchoďáku jsme nabírali salámy, sýry, zeleninu ... Do toho se ozvalo 

z obchoďákového rozhlasu hlášení. Brácha zbystřil pozornost, předal mně vozík a běžel k východu. 

Taťka zbledl a stále opakoval: „Co se děje? Co se děje?“ Copak já vím! Rozuměla jsem jenom, že 

se hledá řidič černého velkého auta, které má na nárazníku nápis I love bluegrass. To svědčí aspoň o 

tom, že tam Venoušek je. Snažila jsem se Taťku uklidnit. Moc mně to nešlo. Kroužili jsme jako dvě 

pochodující neurologie dál mezi regálama, naprosto bezcílně a bezmyšlenkovitě.  

Brácha se vrátil s úsměvem ve své zohyzděné tváři: „Musel jsem přeparkovat. Dvěstěkilová 

černoška nemohla vedle nás nastoupit do auta. Tam, kde se Taťka protáhl, se ona zašprajcovala.“  

To je dneska den! Černoškovej. 

 Ještě ke všemu jsme z parkoviště vyjeli nějak divně. Bráchovi se cesta nezdála, my mu 

neporadili. Zastavili jsme u autodílny. Usměvavej hubenej chlápek nám radil, jak se dostaneme 

zpátky na highway.  

Brácha poděkoval a povídal mu: „Pátek večer a ty máš otevříno?“  

Chlápek se smál: „Jojo, sedm dní v týdnu. A deset let jsem neměl dovolenou. Já jsem takovej 

kovboj.“  

A to sou voni, Amíci. Kluci, pozdravujte našeho milovanýho vedoucího, který mně dal měsíc 

dovolené. A bez keců. 

Seděla jsem vzadu v autě proti jízdě a sledovala zapadající slunce. Posádka vepředu kula 

plány na večeři. Po zběžném mrknutí do mapy jsem jednoznačně rozhodla: „Budeme večeřet na 

břehu řeky Sakramenta.“ Zepředu se ozvalo: „Hahaha.“ Dvojitě. 

 

Se soumrakem jsme vjeli do města Rio Vista a před námi se klenul most. Mohutně jsem 

zařvala: „Tady!“ Brácha strhnul volant na odbočku a po ujetí pár metrů jsme se dostali ke krásnému 

parčíku na břehu řeky. Sacramenta!  

Vypakovali jsme na stoleček všechny nakoupené mňamky a při jídle jsme sledovali lodě na 

řece. Vedle byl ze silnice sjezd pro rybářské lodě a pult na čištění ryb. Šla jsem ke kohoutku doplnit 

naši zásobu pitné vody. Rybáři se smáli, co že to piju a že si mám zrovna nabrat vodu z řeky. 

Upoutaly mě cedule na místní plakátnici, ale myslela jsem si, že jim špatně rozumím. Vzala jsem si 

na pomoc Bráchu. Chyba nebyla ve mně, chyba je někde jinde. Posuďte: Nesmějí se jíst ryby větší 

než určitý počet inčů, protože plují do sanfranciského zálivu a akumulují v sobě chemikálie, Žraloci 

se nesmí jíst vůbec, protože sami jedí ty naakumulovaný ryby. Těhotné a kojící ženy a děti mají 

povolenu maximálně jednu rybu za měsíc, dospělí dvě ... Kde to žijeme?  

 

Po patnácti kilometrech najíždíme na highway číslo 5 a valíme dolů. Do nedělního večera se 

musíme vrátit. Okolo jedenácté hodiny vyhlížíme vhodnou Rest Areu na přespání. Jsou to velká 

odpočívadla s veškerým sociálním vybavením. Část je vyhrazena truckům a zbytek ostatním. 

Zakotvíme mezi ostatníma a na noc otvíráme okýnka i dveře. Opět jsme nerozvážně opustili oceán a 

teplota se nepříjemně zvedla. Je to dilema, u vody kosa a jen se přejedou pobřežní hory, začne hic. 

Ale po whisky spíme spánkem spravedlivých. Jen Brácha se drbe ze spaní. 

 

 Tak, a v sobotu jsme vstávali brzo. Cesta daleká. Opustili jsme Rest Areu než začne slunečné 

restování. Ani nevaříme snídani. Taťka souhlasil: „Kafe si dáme na příští aréně.“ Venda se ošálit 

nedal a vyžadoval benzín. Cena byla vrcholová. V poušti je výskyt benzínek nízký a ceny vysoké.  

Brácha se po zaplacení vrátil vysmátej: „Ta ženská u kasy na mě koukala a říkala si Už sem 

viděla dost ranních opuchlejch ksichtů, ale tohle ještě ne.“  
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Přiložila jsem si: „Jo, ani sopel si neutře.“  

Bylo mně Bráchy děsně líto, ale nedalo se to. Jeho strupy po obličeji opravdu nejvěrněji 

připomínaly zaschlé nudle. Po těle na tom nebyl líp, jenom to nikdo nevidí. Taťku jsme neděsili, ale 

já neměla dobrý pocit z jeho mokvajícího pupíku. Snažili jsme se vlhkost odvádět ucpávkama 

z papírových kapesníků, ale moc se to nelepšilo. Po ostatních částech těla měl zarudlé, svědící a 

různě naběhlé fleky. A to jsem neviděla všechno! 

 

 V devět jsme zastavili na snídani a kafe. Slunce na nás okamžitě vyvalilo rozžhavenou 

plotýnku. Naříkala jsem: „Amerika je fakt země kontrastů. Jeden den mám na sobě deset vrstev 

oblečení, druhej den umírám vedrem v kraťasech.“  

Dělalo se mi špatně z přehřátí, proto jsem strčila hlavu pod kohoutek s vodou. Byla to slast.  

Nabádala jsem Taťku: „Namoč si taky vlasy.“ 

Taťka odsekl: „Nebuď drzá!“ Málem jsem se pod kohoutkem utopila. 

 

 A to nejhorší teprve začínalo – Mojavská poušť. Pálí mě i rámečky od brýlí. Sleduju Taťku, 

s jeho vysokým tlakem to musí být zabíračka. V jednom z mála měst po cestě jménem Boron stojí 

na křižovatce ženská s cedulí ‚Otevřené nové domy – prohlídka‘. Připadá mně to v tomhle vedru 

jako sebevražedná mise. Brácha souhlasí: „Dají ji základní plat a ceduli s reklamou,“ a obrací se na 

Taťku, „nechceš si jít ty domy prohlídnout?“  

Kdyby neměl takové sucho v puse, nejspíš by si uplivl: „Nic kupovat nebudeme. V týhle 

pekárně bych nebydlel, ani kdyby mně platili!“ 

 Souhlasím. A když jedeme okolo vězení, nad jehož strážními věžemi se vedrem tetelí vzduch 

jako fata morgána, jenom dodávám: „To musí být hrůza. Zlatě na Alcatrazu.“ Zbytkem jízdy 

s otevřenýma okýnkama, ve vedru, v upocených tričkách, při padesáti stupních ve stínu a stín jen za 

kaktusem vás nebudu kluci unavovat. 

 

 Takže zhruba tři hodiny jízdy přeskočím. Dostali jsme se k okraji pouště a potřebovali přejet 

hory, v kterých je Mirkova chata. Brácha se rozhodl upravit Vendu, aby tohle vedro do kopce 

vydržel. Jsem zvědavá, jak upraví nás. Brácha leží pod autem, Taťka mu asistuje. Si myslí on. 

Vždycky se mi ho podaří zahnat do stínu, ale během dvou vteřin mu začne připadat, že je bez něj 

Brácha bezradnej a zase mně zdrhne. Kašlu na ně. Odcházím do vyschlého řečiště a mezi 

balvanama se uklidňuju hledáním chřestýšů. Jenže tady je vedro, že by hada nevyhnal. Našla jsem v 

příkopu jenom malou americkou vlajku. Asi odpadla z nějakého auta a už dost prožila, je děravá a 

špinavá, ale to je na ní to pravý vořechový. Rozhoduju se prozkoumat jeskyni v kopci před námi. U 

vchodu se rozhlížím po zemi, zda se tady nějakej had nebo aspoň škorpión neschovává. A pak si 

vzpomenu na přírodopisný film o pumách. Říká se jim horský lev a bydlí přesně v takových 

úkrytech. Bojím se otočit, couvu z jeskyně a před sebe dávám instinktivně ruce. S americkou 

vlajkou. Mám na výběr šlápnout na hada nebo mít pumu na krku. Vracím se a mám na krku jen 

Taťku. Přikazuji zůstat ve stínu. Vydrží to pět minut. Bráchovi se podařilo drátem nějak přikurtovat 

spojku, aby byla pořád v záběru a tím pádem se motor stále chladil. Kluci, možná to je trochu jinak 

nebo úplně jinak. Já jsem se bála zeptat, co tam Brácha pod autem celou hodinu vrtá.  

Jsme z nejhoršího ... drát prasknul ... v ještě horším. Taťku už od Bráchy do stínu nic 

nedostane. Sedím na rozpáleném balvanu a docházím k přesvědčení, že mladší sourozence vymyslel 

čert, když měl dlouhou chvíli. Zpočátku jsem litovala Bráchu, pak Taťku, teď už jen sebe ... Ani 

nefotím, jsme zpocený tak, že bysme smrděli i na fotce. Taťka začíná nenápadně říkat, že Mirkovu 

chatu oželí, ať jedeme rovnou do San Diega. Po čtvrthodině to říká nápadně a po dalších patnácti 

minutách prosí. Jenže Brácha je tvrdej jak dva roky starej rohlík. Ze svého cíle nesleví. 

 Nakonec jsme přece jen jeli vzhůru. Ani nevím, jestli se operace povedla nebo ne. Moje 

vlajka slavila úspěch. Taťka prohlásil, že teď vypadáme, jako bychom se vrátili z Iráku. Silnice je 

úzká, klikatá, na jedné straně sráz přímo nahoru, na druhé straně sráz přímo dolů. Začínají se 

objevovat stromy, začíná se ochlazovat. A Venoušek drží! Po hodině projíždíme náhorní planinou. 

Začíná tráva a nám začíná dobrá nálada. Po tom písku a vedru konečně jako doma. Po další hodině 

se dostáváme do horského lyžařského střediska. To kluci nemůžete pochopit. Před pár hodinama 
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pekárna, teď okolo sjezdovky, můstky, opravny a půjčovny lyží a sněžných skútrů. Naštěstí ještě 

není sníh. Brácha vypravuje, že sem jezdí v zimě za Mirkem lyžovat a je to něco jako americkej 

Špindl. Zastavujeme u velkého jezera Big Bear Lake a necháváme Vendu za odměnu odpočnout. Já 

na sebe oblékám další a další vrstvy. Sakra, taky nemohlo být tohle jezero v poušti! 

 

 V obchoďáku jsme se odměnili pečeným kuřetem a já zimníma obrázkama zamrzlého jezera. 

Na Mirkovu chatu to byl kousek, kuře ani nevychladlo. Brácha zkušeně našel klíče a my nevěděli, 

jestli se dřív vrhnout na jídlo nebo do koupelny. Vyhrálo kuře. Baštili jsme na terase pod 

obrovskýma borovicema. Taťka štěstím a přejedením sotva dýchal. Uniknul z pekárny a je v lese. 

Co víc si přát?! 

 Na vytrávení jsme vyšplhali na kopec nad chatou a pozorovali západ slunce. Po návratu jsem 

zjistila vrstvu smůly na zadním dílu mých riflí. Lepí se mi smůla na prdel. Smutek jsem spláchla 

whiskou. Poslední večer s Bráchou na cestě. Rozmístili jsme spacáky po podlaze, abychom byli 

blízko sebe a popřáli si dobrou noc. Pro Taťku bude určitě dobrá, uspává nás šumění korun stromů. 

Zdá se mu o jednom srubu na druhé straně polokoule ... Už jen pár dní, Tati. 

 

 Nedělní ráno, nedělní sluníčko, nedělní snídaně. Všechno bylo pohoda. Kromě toho, že 

Bráchu bolelo v krku. V noci mu byla zima a on nebyl schopnej přelézt do postele. Ne že by byl tak 

zlitej, ale neměl mu kdo poradit. Já jsem tvrdě spala.  

Zajistili jsme chatu, naposledy osedlali Vendu a sjížděli na druhé straně hor směrem 

k pobřeží. Tak jednoduchý, jak to vypadá napsaný, to nebylo. Několikahodinový sjezd trochu 

připomínal příjezd k chorvatskému pobřeží. Tam taky vždycky dojíždím s obsahem žaludku 

několikrát přežvýkaným. 

 Uvítala jsem, když v prvním městě Brácha navrhl návštěvu prodejny motorek. Jestli mně to 

prej nebude vadit. Nebude, já zatím porovnám svoje útroby. Prodejna byla velikosti několika 

tělocvičen a všude všude všude motorky. Bráchu a Taťku nejvíc zajímaly terénní čtyřkolky. Ty 

s maskáčovou kamufláží by se hodily na srub. Nikdo nevíme, jestli se s tím u nás může vůbec 

jezdit. A hlavně na to nemáme. 

 

 Z prodejny se je podařilo dostat jenom proto, že jsme mířili na Gun Show. To je prodejní 

výstava zbraní. Je pár kilometrů od San Diega, a tak jsme byli skoro doma. Jenže jak je dostanu 

z těch několika hal narvanejch zbraněma, uniformama, terčema, nábojema, nožema ... a ostatním 

militaristickým zbožím, to teda bůh suď. Spíš čert raď. Já se chodím průběžně natáhnout ven na 

lavičku, opaluju se a odpočívám. Po půlhodině se vždycky vrátím a zjistím, že Taťka s Bráchou 

zatím pokročili o deset metrů. Oba stále přemýšlí, co koupit Karlovi. Je to těžký, vhodných věcí by 

se tady našly milióny, ale první omezení je Karlova levota. To ho nepomlouvám, střílí levou rukou. 

Další a zásadní omezení jsou ceny. Řeším to dvouma koženejma futrálama na nože. 

 Kluci, ale víte, že jsem z tý výstavy měla dost blbej pocit! Ne ze zbraní, na hromady kvérů 

jsem zvyklá z domu, ale nikdy jsem neviděla takové množství předmětů z druhé světové války. 

Nezažila jsem ji, a stejně mně při pohledu na esesácké uniformy běhal mrazík po zádech, při 

pohledu na židovské hvězdy mně běhal mrazík po celém těle. Byla tam spousta pracovních knížek a 

já si je prohlížela s tím, že tam třeba budou i knížky mých strejdů, Taťkových bráchů, kteří byli na 

nucených pracích v Německu. Taťka vypravuje, jak se zbytek rodiny uskrovňoval, aby jim mohli 

posílat jídlo, jak utíkali před bombardováním, jak je tam Němci terorizovali. A teď je to velká 

móda. 

 Brácha spočítal, že je v Čechách večer a z budky jsme volali Petře. Vyprávěli jsme, jaká byla 

cesta. Já ji popisovala současný vzhled jejího manžela a šlo to vcelku jednoduše: „Vypadá jako 

v Austrálii, jak jste měli alergii na mango.“  

Petra se smála: „Ty až jednou pojedeš s Bráchou a nebude mít šikmý oči, tak se štěstím 

pomineš.“  

Souhlasím: „A to ještě kdyby se mu neporouchalo auto ... takovou dovolenou s Bráchou si 

nedovedu ani představit.“ Smějeme se a Brácha zuří. 
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 Naštěstí v pět výstavu zavírali. Přejeli jsme na jídlo. Brácha nás pozval do restaurace 

s názvem All you can eat. Překlad je Sněz všechno, co můžeš, ale Češi jí říkají Naper se a pukni. 

Zaplatí se vstupné a pak si můžeš na talíř nabírat, co chceš a kolik chceš. A nabídka je fakt skvělá: 

předkrmy, polévky, pečená masa, smažená masa, zmrzlina, zákusky, ovoce, zelenina, omáčky ... já 

to nemůžu popisovat, slintám si na klávesy. Tentokrát jsem se zaměřila na rybí speciality. Některé 

mořské potvory mě Brácha musel učit jíst. 

 Po hodině jsme se odkulili do Vendy a jeho pérování si povzdechlo. Jedem domů. Opět jsme 

kroužili v okolních ulicích Bráchova bytu. Stejně tak pomalu tady kroužilo policejní auto. Najednou 

prudce zastavilo a Brácha taky, abychom se mohli kochat policejní akcí. Z auta vyběhli dva poldové 

a s bouchačkama v rukou skočili po dvou klucích, do té doby klidně jdoucích po chodníku a pijících 

pivo. No, a to je právě to, pít pivo na veřejnosti se nesmí. Bacha, abych byla přesná, může se pít 

pivo kdekoliv, ale nesmí to být vidět. Takže když si dáš plechovku do papírového pytlíku, můžeš se 

nalámat, jak chceš. Pokud nejsi pokrytec, odmítneš pytlík a piješ veřejně, dostaneš takovou 

nakládačku a následnou pokutu, že si to příště rozmyslíš. Ne s pitím, ale s pytlíkem. Mohla bych 

vypravovat, jak nás při minulé návštěvě zmlátili policajti na pláži. Raděj si to přečtěte v mojí první 

knížce. Tyhle nezřízený policejně-teroristický akce jsou jeden z důvodů, kvůli kterým Karel 

prohlásil, že ho už do Států nikdo nedostane. To je Amerika. 

 

 Tentokrát bez konfliktu se zákonem jsme doma. Tuto úžasnou novinu okamžitě telefonujeme 

do Čech Mamce a Karlovi. Mamka chce, abychom jí přivezli bavlněné, květované kraťasy, Karel 

chce přivézt luk nebo měřič rychlosti střely (odborně chrono) nebo měřič rychlosti tasení (odborně 

protimer) nebo měřič vzdálenosti (odborně nahowno) nebo aspoň něco. 

Brácha přebíral došlou poštu. Objevil dopis z imigračního úřadu. Jelikož si Brácha občan 

USA vzal Petru neobčanku, musí si každý rok zažádat o kádrové prověrky. V tomto listě jim úřad 

odepisuje, že jejich žádost do 330 dnů vyřídí. Smála jsem se tomu překlepu, dokud Brácha 

neodpřísáhl, že to není překlep. Vzpomínám na náš správní řád, který nakazuje úředníkům vyřízení 

všeho do 30 dnů a jen ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. Škoda že angličtina nemá ř, mohli 

tam napsat tři sta třicet tři stříbrných úředníků a používat to zrovna jako jazykolam. To je taky 

Amerika. Taťka se těší domů. A to neslyšel jejich vypravování o průběhu prověrek. Každého zvlášť 

testují záludnejma otázkama. Petra vždycky několik měsíců předem Bráchu trénuje, ale 

s Bráchovou pamětí na jména a data, to je házení perel ... Uvedu příklad, který mně líčila Petra. 

Před Bráchou ale jako hrob! 

Petra: „Jak se jmenoval můj táta?“ 

Brácha: „Bohouš.“ 

Petra: „Ne, Stanislav.“ 

Brácha: „Tak kdo byl Bohouš?“ 

Petra: „To byl dědeček. Jak se jmenuje moje máma?“ 

Brácha: „Dita.“ 

Petra: „Dita je pes. Moje máma je Dana.“ 

Brácha: „Ale byl sem blízko.“ 

A to je všechno taky Amerika. My bychom s Karlem neprošli i přesto, že se každodenní pílí 

dopracováváme ke stříbrné svatbě. 

 

 Je noc a já tady trčím u počítače. Ale nemějte výčitky, není to jen kvůli vám. Je mně příšerně 

těžko z přejedení a nemůžu usnout. Taťka se taky převaluje. Buď se mu zdá o těch čtyřech kuřecích 

stehnech, která spořádal, nebo o policejní akci. Rozhodně nespí klidně. Zítra je pondělí a začíná náš 

poslední týden ve Státech. 

 Tož dobrou, já to jdu aspoň na chvíli zkusit 

Pelda 
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Poslední pondělí 
Pondělní ráno vypadalo tak, že blbě. Bráchovi bylo blbě. Bolelo ho v krku a měl rýmu. Teď 

už se nedalo poznat, co je strup od poison oaku a co je skutečný sopel. Naordinovala jsem mu moje 

léky z Čech. Já jsem měla kruhy pod očima. Pravou příčinu mého ponocování odhalil Brácha: „Sme 

si večer nedali kořalku. Už to začíná. London střízlivej nic nenapsal, Ségra střízlivá neusne.“ 

Cestou do práce nás Brácha zavezl do Sea Worldu. Tenhle mořský svět jsem podrobně 

popisovala ve své první knížce Na cestě s Bráchou a Karlem. Mnoho se tady nezměnilo, a proto se 

mně do toho znovu nechce. Pro neznabohy, kteří první knížku nečetli, jen stručně. Jsou tu obrovské 

bazény, u každého obrovské hlediště a probíhají zde obrovské šou. Sme v Americe. Na denním 

programu je šou s delfínama, šou s kosatkama, šou s lachtanama ... První odchylku jsme 

zaznamenali hned u vchodu – prohlídka. Naše oblíbená. Zaměstnanec v bílých rukavičkách nám 

prošacoval baťůžky a upřímně se ptal, jak se nám tu líbí, odkud jsme a jiné fráze. Kupodivu Taťka 

samostatně řekl: „Czech Republic,“ a šacující černoch se málem uklonil. Taťkovi dokonce baťůžek 

zavázal, pomohl dát na záda a popřál hezký den. Vcelku to ušlo.  

Z denního programu jsme naplánovali šou dva tři á dva tři a vyrazili. Jako první byla domácí 

zvířata. V mořském světě by je člověk zrovna nehledal, ale dobrá. Vybrali jsme si místo ve stínu a 

sledovali drezůru koček, psů, morčete ... Ale to není jak v cirkuse, to byla americká šou. Podium 

zařízené jako byt a představení je založeno na tom, co si jednotlivá zvířata mezi sebou provádí. Vše 

bez člověka. Musím uznat, že to mají udělané hezky. A to nejsem dítě, děti tady řvou smíchy. Tak 

třeba pes honí chlupatou kočku, ta se před ním schová do pračky, najednou se začne pračka točit, 

ozývá se kočičí řev a vyleze úplně plešatá kočka.  

Další podívaná je s delfínama, kteří přeskakují, podskakují, stříkají vodu do obecenstva, vozí 

trenéry ... další s kosatkama, které dělají totéž ale ve velkým. Dodnes si pamatuju, když jsme se šli 

v mých asi pěti letech s Taťkou podívat na velrybu. Na náměstí byl obrovský stan a v něm 

namumiovaná obrovská velryba. Obrovsky smrděla formalínem. A já si tak přála, aby obživla! 

Je tady dost lidí, ale s Taťkou jsme sehraná dvojka. Jakmile někde vidíme frontu, Taťka si 

stoupne na konec a já jdu zjišťovat, na co to je. Nejdelší fronta byla na žraloky. Ne na smažený 

žraloky, teda vy ste kluci ... Na akvárium se žralokama. Způsobuje to malá kapacita pojízdného 

chodníku, který veze diváky skleněným tunelem. A jen kousíček od vás se prohánějí čelisti. 

Svět Arktidy jsme absolvovali bez vrtulníku. Na simulaci letu v polárních krajích byla fronta 

delší než naše trpělivost. Prohlídli jsme si lední medvědy, běluhy, mrože a šli se ohřát k floridskejm 

kapustňákům. 

Horkou novinkou je tady atrakce Duch majáku. Je tak čerstvá, že ji neviděl ani Brácha. Má 

pro nás přijet o půl sedmé, Sea World zavírá až v deset a Duch řádí každou hodinu. Takže jsme 

operativně Ducha naplánovali na sedmou i s Bráchou.  

 

O půl sedmé jsem Taťku usadila na viditelném místě, zakázala jsem mu pohyb a vydala se pro 

Bráchu. U východu jsem loudila o razítko. Baba divně koukala na idiota, který se ještě o půl sedmé 

bude vracet. Ale razítko mně ležérně na ruku prdla. Když jsme se konečně s Bráchou setkali, zjistili 

jsme, že to bylo opravdu moc ležérní. Razítko zaschlo a nepomáhalo ani vlhčení vlastním dechem. 

Brácha huboval: „Seš tak kostnatá, že to razítko nejde obtisknout. Musíš pro čerstvý.“ Letím teda 

ke vchodu, nechám prohlídnout baťůžek, fofrem informovat Taťku a nechat u něj zavazadlo a zase 

k východu ... modlím se, ať baba na chvíli oslepne ... moje prosby vyslyšeny, baba sice neoslepla, 

ale byla vystřídána klukem, kterému bylo úplně jedno, že chci v sedm razítko a že ho chci přímo na 

sval. Obtisk se podařil, u vchodu si vybíráme jinýho zaměstnance, protože ti se neměnili a hurá i 

s Bráchou k Taťkovi.  

A teď na Ducha. Dostáváme velké papírové brýle. Taťka se přes ně podívá, zjistí, že nejsou 

dioptrický a neuctivě to komentuje, že mu budou na ... nic. S Bráchou se na sebe usmíváme. Jen se 

nech překvapit, Taťuldo. Uvnitř to vypadá jako v normálním kině. Brácha nás cpe doprostřed druhé 

řady. Usazujeme sebe a nasazujeme brýle. Na plátně si hrají kluk s holkou a starý námořník jim 

vypráví o duchovi, který sídlí v majáku na blízkém skalisku od té doby, kdy tam ztroskotala loď. 

Z vyprávění námořníkovi vyschlo, nahýbá si z lahve a do toho mu kluk řekne, že to jsou kecy. 
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Námořník na plátně vzteky vyprskne a ... a my jsme mokrý. Fakt nás normálka poprskal. Je druhý 

den ráno. Na plátně. Kluk s holkou si na pláži hází létajícím talířem, kluk navrhuje, aby se k majáku 

vypravili a holka samým údivem talíř nechytí a ... a ten letí přímo na nás. Všichni se instinktivně 

uhneme. Děcka sednou do lodi a veslují k majáku. Sotva přistanou, rozpoutá se bouře. Vlny nám 

cákají na trička, vítr nám hvízdá ve vlasech (mimo Taťky). Najednou se objevují duchové – stejně 

staří kluk a holka. Tvrdí, že jsou duchové a aby jim bylo uvěřeno, dělají duchařský kousky – mění 

se v příšery, hází po nás očima, který se snažíme chytit ... hrůza. Vysvobodit je může, když někdo 

rozsvítí v bouřce maják. A to oni jako nehmotní duchové neumí. Pak začne boj se živlama, 

neduchovitá holka leze nahoru, věkama zteřelý lano praskne a zasviští nám těsně okolo uší, holka 

spadne mezi krysy, jejichž pištění a dech studených čumáčků cítíme u svých kotníků. Holka vedle 

mě zvedla nohy nad hlavu a děsně ječí. Takhle to je o nervy, až živý fagani maják rozsvítí a uvidí 

ho duchařská loď, na který jsou duchařský rodiče duchařských dětí. Duchařsky se objímají a jsou 

vysvobozeni. Námořník si připlul pro svoje neposlušný neduchařský děti a zase jim to nechce věřit 

on. The Happy End. 

Po rozsvícení studuju sedačky. Mají to šikovně udělaný, potvory americký. V sedačkách před 

námi jsou trysky na vodu, na vzduch a repráky. Ještě, že tam není klec na krysy.  

 

Máme výběr kam teď. Já chci vyjet na věž a fotit západ slunce nad San Diegem. Taťka, 

podstatně ovlivněn Bráchou, chce na vrtulník. Pacholci! Musím s nima. Teď mně bude z dovolené 

scházet dvacátý devátý západ slunce! 

Ale vrtulník je supr. Po přikurtování na sedačkách nás z plátna vítá pilot. Vztyčeným palcem 

dává pokyn ke startu. Klepe se letadlo i sedačka. Letíme nad rodinkou ledních medvědů, mohutným 

náklonem nad nimi kroužíme, naklání se letadlo i sedačka. I můj žaludek. Vidíme stádo karibů. 

Klesáme si je prohlédnout, klesá letadlo, klesá sedačka, klesá můj žaludek. Těsně nad jejich 

parožím nabíráme zase výšku, stoupá letadlo, stoupá sedačka, stoupá můj žaludek. Přichází sněhová 

bouře, proletíme prasklinou v ledovém pohoří, okolo nás padají kusy ledu. Letadlo se klepe, 

sedačka taky, můj žaludek nejvíc. Letecká mise končí. Přistáváme. Přistává letadlo, přistává 

sedačka, nepřistává můj žaludek. Pilot se loučí se všemi a můj žaludek se mnou. Uklidňuje mě, že 

je Taťka nadšen. 

 

Jedem domů a když kroužíme v ulicích při hledání parkovacího místa, můj žaludek to 

považuje za pokračování atrakce. Musela jsem jeho i sebe zklidnit uspávací whiskou. 

Na zdraví 

Pelda 

 

 

Poslední úterý 
 Ráno nám Brácha rozdal úkoly a odjel do práce. Musíme nakoupit dárky, sehnat tetování a 

cvičně zapakovat. To tetování je pro Taťku. Představovali jsme si, jak pojede v tom klobouku, 

riflích a riflové košili a scházela nám k tomu nějaká tetáž. Na Taťkův prosebný pohled jsme 

připustili, že stačí obtisk. A teď spolu stojíme v obchodě s úchylárnama a snažíme se vybrat 

nejvhodnější. Jenže my jsme si představovali kotvu, srdce nebo něco podobného a tady mají lebky, 

hnáty a další šílenosti. Ještě tak nejsolidněji vypadá ostnatý drát. Taťka na něj kouká: „No a 

připíšeme k němu Leopoldov 1956 -1959.“ Neuspěli jsme. 

 Stavujeme se v devadesát devítce. To je obchod, kde je všechno za 99 centů. Upoutávají nás 

čtecí brýle. Malé, skladné. A levné. Taťka začíná na jeden a půl dioptriích a postupně přidává. Když 

je skoro na trojkách, koukne na mě a rozzáří se: „Takhle sem tě už dlouho neviděl!“ Snad je Tati 

radši sundej. 
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 Po návratu domů chystáme baťůžek. Jestli pamatujete, v úterý jsou zadarmo některý muzea 

v Balboa parku. Dnes to je Muzeum umění a Muzeum člověka. Taťka jde jenom kvůli tomu, že je 

to zadarmo. Co s uměním a s člověkem?!  

 

1) Muzeum umění - San Diego Museum of Art. Nebudu vás unavovat seznamem děl, 

holandských, vlámských, italských a španělských, současných i dávno mrtvých mistrů. Jen několik 

poznatků. Zrovna zde byla výstava Degasových bronzových soch. Jeho tanečnice na nás koukaly ze 

všech prospektů, plakátů, reklam. Chtěla jsem je mít na památku taky. Málem jsem měla na 

památku monokl. Obrovská gorila v uniformě na mě vyběhla, ledva jsem stihla zaostřit. 

V sekci věnované abstraktnímu umění byla zvláštní díla. Promítaná lejzrem, vytvořená stíny 

lampy, pak něco jako vodovodní kohoutek.  

Kousek, který představoval umělecky sežmolený hadr, Taťka zkušeně ocenil: „To je, jako 

když si nesložím kalhoty.“  

Nad dalším abstraktním zázrakem Taťka zajásal, že vidí konečně něco známého: „Jé hele, 

radiátor!“  

Na chvíli mě zviklal a já studovala, jestli to není součást topného systému muzea. Nebyla. Byl 

u toho napsán mistr topenář a název. Ten už si nepamatuju. Všechno doprovázely moje výbuchy 

smíchu. Vypadalo to, že pokud včas nevypadneme sami, místní uniformovaný King Kong nám rád 

pomůže. Vyhlásili jsme ústup do cíle číslo 2. 

 

2) Muzeum člověka - San Diego Museum of Man. Dal by se přeložit i jako muzeum muže. Ty 

americký feministky jsou tak nedůsledný. I když mezi námi děvčaty, některé druhy mužskejch, 

hrozící vyhynutím, by už patřily do muzea. Třeba džentlmeni, pracanti, svalovci. Jen jestli by se 

ještě nějaké exempláře našly. Tady byly expozice o životě člověka ve starém Mexiku, ve starém 

Egyptě, ve starém ... prostě jak se žilo kdesi kdysi. Část expozic byla naučná. A to se zase Amíkům 

musí nechat, to oni umí. Na chvíli se můžete stát archeologem - jsou připraveny nádoby s pískem a 

s kostrou vlka, kterou můžete vyarcheologovat. Můžete si porovnat velikost otisku nohy a ruky 

pračlověka a různých druhů opic. Na zemi je odlitek otisku nohy, nad tím ruky a ve výši očí je 

fotka. Jenom na konci je stopa a ruka člověka a nad tím je zrcadlo. Fakt dobrý a na Amíky 

obdivuhodně vtipný. Jedna místnost je plná svítících bodů a každý představuje důležitý mezník v 

historii lidstva - objev penicilínu, vynález telefonu a tak. Jo kluci a byl tam i vznik MS DOS. U 

Egypťanů je mašinka, která za dolar přepíše vaše jméno do hieroglyfů. To jsem si nemohla nechat 

ujít a obětovala jeden zelenej. Křestní jméno Marta sestávalo v egyptštině ze zvláštně stylizované 

sovy, to bylo M, A je orel, R ústa, T bochník. Vše má svůj speciální tajuplný význam. Jinak 

Muzeum člověka bylo uvolněnější, mohlo se fotit, mohla jsem se smát. A že jsem zase řvala 

smíchy! Míjeli jsme zrovna dámské záchody, když do mě Taťka neurvale strčil, ukázal na ženskou 

a rozkázal: „Běž za ní! Ta má přesně ty kraťasy, co chce Mamka.“ 

Prostě zábava na celej den, jenže tolik času jsme neměli. V šest pro nás měl přifrčet Brácha. 

Nechala jsem Taťku vartovat na smluveném místě před muzeem a valila jsem vyfotit ještě jednu 

zvláštnost - přistávající letadlo. V San Diegu je totiž letiště ve městě a letadla klesají na přistání tak, 

jako kdyby měla dosednout mezi mrakodrapy. A tady bylo krásně vidět letadla letící těsně nad 

pavilónem s obrovskejma varhanama. Jasně, že nejlepší pohled byl z prostředka silnice, tak jsem 

neváhala, stoupla si na bílou čáru a čekala na éro. A když se blížilo a byl právě ten nejpřesnější 

okamžik, ozval se za mnou výkřik: „Foť! Foť!“ Sem se lekla, místo zmáčknutí spouště jsem se 

otočila na tlemícího Bráchu. A letadlo bylo v ... na letišti. 

 

Nastoupila jsem a i přes další džetovou bouli jsem byla ráda, že jsme zase pokupě. Cestou 

vypravujeme Bráchovi zážitky a já je honem zapisuju. Dokud si něco pamatuju. Brácha mě šmíruje 

ve zpětném zrcátku a já, ještě naštvaná ze zkaženého snímku, na něj dopředu šlehnu: „Nečum!“  

Brácha má hned odpověď: „Já ty tvoje sněhuláky stejně nepřečtu. Nevím, proč sis nechávala 

svoje jméno přepsat do hieroglyfů.“  
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Smíchem mu dávám za pravdu. Karlovi, když napíšu, co má koupit, než by to luštil, podívá 

se, co doma chybí. Ale stejně po příjezdu ukazuju Bráchovi výsledek za dolar. Mrkne na ptáky a 

bochník: „Nojo, vrána s buchtou, to sem ti mohl říct zrovna.“ A je po tajuplnosti. 

 Při zpáteční cestě jsme jeli někde do horoucích pekel, kde je speciální prodejna zbraní a 

suprspeciální luků. Bylo zavřeno. Tak jsme se cestou z horoucích pekel stavili aspoň do speciálky 

na pily. Brácha se chtěl ujistit, že koupil dobrou. Stále si myslí, že by byla vhodnější nějaká se 

silnějším motorem. Marně mu vysvětlujeme, že Taťka nemá sílu dřevorubce, ani si nebude kácením 

stoletých stromů přivydělávat k důchodu. Brácha nedá jinak: „Jestli mně řeknou, že je slabá, tak ji 

vrátím.“ Prodavač začal mlet o tom, že tenhle typ pil je vhodný na lezení do stromů a na jejich 

prořezávání. Má malý výkon proto, aby se udržela v jedné ruce. Kluci, jestli si chcete představit 

Taťkův výraz, tak si vzpomeňte, jak koukal Martin na výplatní pásku, když mu šéf sebral prémie. 

Trousila jsem poznámky, že je Taťkovi sedmdesát, že s ní bude řezat dřevo na topení ... Prodavač 

pochopil a vyprávěl o tom, jak jsou tyhle pily spolehlivý a jak mají servis po celém světě. Uf, to 

jsem si oddechla. Na závěr nám prodavač vysvětlil, proč mají všechny pily přidělané na řetěze. 

Minulý týden nějaký vykuk vzal v obchoďáku krabici od jakéhosi levného grilu, dal do ní drahou 

pilku, prošel pokladnou a vesele zaplatil pár šušňů za gril. Takhle to v rychlém sledu udělal 

v několika obchoďácích. Osobně si myslím, že to musel bejt Čech. 

 

Na večer má pro nás Brácha připravenou návštěvu. Prý jdeme ke slušným lidem, doktorům, 

tak ne abychom to odflákli riflema. Taťku donutil do obleku, mě do černých kalhot a halenky. I 

vykoupat jsme se museli. Brala jsem to jako recesi, ale když jsem poprvé v životě uviděla Bráchu v 

saku, došlo mně, že to je vážný. Ramenní vycpávky Bráchova saka dotvářely představu, že si vzal 

dneska vyjímečně i svaly. Přestala jsem odporovat, přidala na sebe litr parfému a namalovala si 

obličej na ksicht. To znejistěl i stále ke všemu odevzdaný Taťka a už neříkal, že to bude nějaká 

ptákovina. Ještě jsem musela Bráchovi asistovat při zašpuntování mokvajícího pupíku. Poison oak v 

obličeji zasychal do žlutých krápníků, ale na břiše mokval. Nejhorší byla pupeční proláklina 

ohraničená sádlovou pneumatikou. Měla jsem strach, jestli z toho není možná otrava krve, a naše 

odsávání papírovými kapesníky moc nepomáhá. Brácha měl spíš než z otravy, strach z fleku na jeho 

božíhodovém bílém sáčku. 

No a tak jsme vyrazili. Cestou okolo bazénu se Taťka ptal Bráchy, které ze svých aut vybere 

pro dnešní večer. Brácha se culil a já si přála, aby to nebyla džeta, nebo dojedu na návštěvu jako 

prehistorická mumie skrčence. Jen jsme vylezli na ulici, bylo mně jasné, že se skrčenec nekoná. 

Kilometr ulice, kde by pohodlně zaparkovalo pět normálních aut, zabírala černá limuzína. A vedle 

ní se smál Kváča. V černých kalhotech a bílé košili vypadal k nakousnutí. Taťka stále nechápal. 

Myslel, že si ji může jen prohlídnout, tak chodil okolo housenky a kroutil hlavou. Když ho Kváča 

vybídnul k nastoupení a ještě ho ujistil, že se fakt nemusí zouvat, Taťkovo kroucení hlavou nabralo 

na intenzitě. No a uvnitř už jsem měla obavy, že si hlavu odšroubuje. Seděli jsme v kožených 

sedačkách, o kterých se našemu obýváku ani nesní. Byla tam televize, bar, na střeše se měnila noční 

obloha ... no kurňa přepych.  

 

Nejdřív jedeme na západ slunce k útesům kousek od Bráchova bydliště. Ulice se podle své 

polohy i jmenuje Sunset Cliffs. Já jsem sem občas šla navečer pěšky, když jsme náhodou byli doma 

a když nás ještě větší náhodou Brácha neorganizoval. Scházeli se tady na útesu lidi z okolních 

domů, usmívali jsme se na sebe a občas se mnou něco prohodili. Dnes ne! Koukají na nás a 

přemýšlí, kterého z těch dvou jsem klofla, toho mladšího nebo staršího? No jasně, že staršího, 

kdepak by takovej mladej soplák (a to doslova) vzal na limuzínu s řidičem. 

Po odjezdu z útesů Brácha strčil do přehrávače cédéčko, které při odchodu v rychlosti popadl. 

Vjeli jsme do Down Townu, centra města, kde jsou noční bary, kina, diskotéky. Je tma a začíná 

noční život. Řidič Kváča nám prozradil, že se dá střecha odsunout, což Brácha okamžitě využil a 

vysoukal se střešním okýnkem. No okýnkem, spíš výkladní skříní. A teď pro dokreslení situace - 

Brácha ve světlém saku vyčnívá z obří limuzíny jako přepravovaná žirafa a jelikož v rychlosti 

popadnuté cédéčko byly Nejlepší Ryvolovky, tak se z přehrávače nese hlas Wabiho „... shejbni 

hlavu kamaráde tunel před námi, veksle tlučou, píšťaly řvou, zvonce vyzvání ... chudej hobous není 
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nikdy sám...“ Kdyby šel okolo nějakej Čech, tak by si myslel, že právě projel Koženej. Jasně, že k 

tomu já řvu smíchy. A Taťka kroutí hlavou.  

Ale Kváčovi se kastrůlkové hity líbí a prosí Bráchu, ať mu CD vypálí. Smějeme se: „Nojo, 

abys měl co pouštět zákazníkům. To bude exotika.“ Dál jedeme přes most Coronádo, který je 

natažený přes záliv. Kluci divte se, je to most plavací. Teď neplave, ale kdyby ho někdo třeba 

rozbombardoval, jeho díly by plavaly. V zálivu kotví válečné lodě, a tak aby neměly zatarasenou 

cestu, vyjel by ledoborec, teda mostoborec, díly by rozhrnul a hurá do války. 

Na poloostrově nám Kváča zastavuje všude, kde jsou krásné výhledy na rozsvícené město. 

Brácha vždy ze špagetky vykmitne lehkým krokem mladého milionáře, Taťka se vysoukává ztěžka, 

jako když ho tíží kapsy plné dolarů. Jenom já jsem se pasovala do role japonského turisty, na krku 

foťák a kameru. Zastavujeme u hotelu Coronado. Kluci, možná jste viděli film Někdo to rád horké s 

Marilyn Monroe, tak ten se natáčel právě tady. A my si u toho hotelu hovíme v limuzíně a Brácha 

rozdělává láhev vína. Ale ne obyč nějakej čučák, rozdělává Šató e di pap. Do prčic, ani nevím, jak 

se takovej nóbl chlast píše. Ale pije se dobře. Kváča si nedává. I když je v Kalifornii povoleno 

určité minimální promile alkoholu, řidič z povolání musí mít nulu. Směje se: „Jen si dejte, já jsem 

zvyklej jenom koukat, jak si zákazníci užívaj.“ 

Po zlikvidování Šató se vracíme do města. Je noc. Ptám se Bráchy, kolik je hodin. Brácha, 

rozvalený na sedačce, ležérně sděluje: „O čas se stará můj sluha,“ a houkne dopředu, „Žán, kolik je 

hodin?“ No zvyk by si brzo, Bratříček milionáříček. Žán-Kváča nás zve k sobě na rychlou 

prohlídku nového bytu. Slibujeme, že nebudem zdržovat a opravdu se to snažíme splnit. Krásná 

kuchyň, krásný obývák, balkón ...  

Pak Kváča otvírá další dveře: „Tady je naše mučírna.“  

A já se trapně ptám: „Ložnice?“  

Ne, byla to malá tělocvična. Všechny mučící nástroje vypadají dost nepoužívaně. Skoro jako 

naše ribstol doma. S ložnicí je to lepší. Do toho přichází Kváčova manželka a její výřečnost boří  

naše předsevzetí o rychlém odchodu. 

 

 Domů jsme se dostali okolo jedenácté a uznali jsme, že dnes už pakovat nebudeme. Taťka při 

slově pakování znervózní. Brácha se ptá, jestli si nechce pobyt prodloužit, do práce nemusí ... Taťka 

několikrát rychle za sebou, kadencí samopalu vzor 26 a možná i víc, zopakuje: „Nenenenenene.“  

Tvrdím, že by let zpátky sám už zvládnul: „Schválně, vždyť jsme si to říkali, jak je brána na 

letišti?“  

Taťka vzdoruje: „Nevím!“  

„Ale Tati, přece Gate. To je jako gatě, že ti tam svlíknou gatě.“  

„Ani mně to nepřipomínej. Sám neletím!“ Přestáváme ho trápit a jdeme si dát svoji večerní 

dávku. 

 

 Brácha odešel strávit předposlední noc ve Vendovi, než mu zase vrátím postel. Taťka se drží 

za hlavu obcházejíc hromady našich věcí a já vás tam v dálce všechny zdravím, posílám vám pusu a 

těším se na vás 

Pelda 

 

 

Poslední středa 
 

 Brácha zase odjel do práce a dal nám jedinej úkol - zapakovat. Ale v tomhle minibytě dva lidi 

najednou pakovat nemůžou. Uvařila jsem si kafe a i s hrnkem se jdu rozloučit k oceánu. 

 Brácha to má na bydlení fakt krásný místo. Sedím na útesu a oceán je dnes zrovna krásně 

upovídaný. Každá příbojová vlna jakoby na mě volala: „Nejezdi! Nejezdi!“ Nedá se to vydržet! 

Dojdu až na pláž, kde nejsou vlny tak ukecaný. Slibuju, že se vrátím, a přísahám, že moje 
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vzpomínky nevyblednou současně s opálením. Jenže jak tady žít, aby si to člověk užil?! Nechce se 

mně snídat kafe v autě cestou do práce, dělit kamarády na úspěšné a nepoužitelné ... A zrovna když 

jsem dospěla k řešení, že to chce mít buď hodně peněz nebo vůbec žádné, přistoupí ke mně policajt. 

Ukazuje na hrníček s kafem a tvrdí, že na pláž sklo nesmí. To vím taky. Já netušila, jak se 

rozteskním a že dojdu až sem! Když se chystá vysmahnout mně pokutu, napadá mě spásná 

myšlenka. Ukazuju taky na hrníček: „To není sklo, to je porcelán.“ Ne že bych věděla, jak se řekne 

porcelán, ale riskla jsem, že se řekne podobně a porcelán pochází z Číny, tak jsem to proložila 

slovem china. Policajt pochopil, ale najednou nevěděl, co má dělat. Na pláž se nesmí se sklem a 

může se tam jenom s plastem. O porcelánu v předpisech nic. Zapeklitá situace. Zkouší mě nachytat 

na něco jiného a ptá se, jestli v hrnku nemám alkohol. S tím se na pláž taky nesmí. To taky vím. 

Odpovídám, že to bylo kafe, protože na alkohol je moc časně ráno. Policajt uzavřel zatýkací formuli 

smíchem a doporučením, ať z pláže vypadnu. Včetně hrnku. Porcelánovýho. 

Takže už po ulici se vracím. A přede mnou plakát ‚MORE MONEY, MORE FRIENDS‘. Já 

vás kluci nepodceňuju, ale fakt to znamená Více peněz, více přátel. Dovedete si to srovnat v hlavě? 

Myslíte, že chodíme chlastat s náměstkem Jirkou, protože má víc peněz? Teda aspoň já chodím s 

ním a s ostatníma proto, že je s nima prča. A když je někdo vůl, tak by mohl mít milióny a my s ním 

do hospody nepůjdem. Co s volem v hospodě?! Ale my nejsme ve Státech. Kluci, nebojte, já se 

vrátím. A ráda. 

 

 Po návratu zjišťuju, že se Taťka nachází ve stejné fázi pakování, jako když jsem odešla. Snad 

jenom košile má srovnané do komínků. To už nevylepšíme, za chvíli přijede Brácha. V rychlosti 

pro něj splácám smaženku. My máme dnes nařízenou hladovku a starou část San Diega - Old 

Town. 

Brácha je přesnej. Ve dvanáct je pro nás. Naštěstí nezjišťuje stav pakování a hned vyjíždíme. 

Jako vždy po cestě zhltne jídlo a za chvíli zastavujeme na jeho pracovišti. Hezká autodílna, kterou 

vlastní německý emigrant a specializuje se na opravy německých vozů. Majitel zrovna není 

přítomen, ale mluvíme s jeho sedmdesátiletou ženou, která tu uklízí a se synem, který opravuje 

auta. Obdivují mě a Taťku, že jsme si troufli vzít měsíc dovolené. Tolik jí oni neměli dohromady za 

celý život. Nemám to srdce jim prozradit, že já to takhle praktikuju už tři roky a Taťkovi to je úplně 

šuma fuk, protože už má práci na háku. Vysvětluji, že je to daleko a chtěli jsme si užít Bráchy. To 

trochu chápou, ale stejně ... kvůli takové blbosti si vzít měsíc dovolené?! Ach jo, kluci, vy mně snad 

věříte, že nekecám, ale má to cenu u nás vysvětlovat. Všichni by mysleli, že přeháním. Jednou 

napíšu knížku ‚Pravda o Americe‘. Jenže naši spoluobčané, kteří si stále myslí, že se v Americe dá 

žít podle hesla ‚Billem Gatesem snadno a rychle‘ by mě vypískali. Potom nám Brácha ukázal 

vybavení autodílny, nad tím Taťka pokyvoval hlavou ze shora dolů. U každého rozdělaného auta 

Brácha říkal, jakou má závadu a jakou normu na opravu mají. Fakt! Čestný pionýrský! Časovou a 

tím pádem finanční normu mají na všechno. Je na to tlustá normovací kniha. Nad tím Taťka 

pokyvuje hlavou z leva doprava. Stojí tady mercedes na opravu převodovky. Norma pět hodin, vw 

passat čeká na výměnu spojky a na ní má automechanik u tohodle typu auta 4 hodiny, kdyby chtěl i 

výměnu poloosy, tak to bude jen o půl hodiny delší. Víc ani ťuk. 

U jednoho auta říkal Brácha, že má Starbucks coffee syndrom. Sami víte, jak se vyznám v 

autech, tak sem se tvářila, jako že chápu složitost opravy. Pak se mi to rozleželo v makovici a 

troufla jsem se zeptat, co je to za technický problém. „Tyhle auta mají udělaný rozvod elektriky pod 

stojánkem na kafe. No a ty zblblí Amíci ráno skočí do auta, po cestě si koupí u firmy Starbucks 

coffee. Starbuckový kofý je horký, tak ho dají do stojánku. Na křižovatce zastaví na červenou a 

neštěstí je hotový.“ Tiše vzpomínám na svůj ranní dialog s vlnama. 

 

Brácha nás zavezl jen o dvě ulice dál a tam nás posadil do čínského Naper se a pukni. Popřál 

nám, ať si to tady užijeme, přidal plánek okolí se zákresem prodejny zbraní, prodejny kraťasů a jeho 

pracoviště. Sraz opět v dílně. Pokud ji najdeme. 

Dle rozkazu si užíváme. Pečené maso, grilovaná stehna, smažené řízečky ... Víte kluci, čínská 

kuchyně je ve Státech taky jedna z poživatelných, jak už jsem psala. Vynálezy americké kuchyně 
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jako hamburger, hot dog, červený blivajz nebo sladkej chleba by snad měly bejt zakázaný 

Ženevskou konvencí. 

 Na závěr jsme dali sladkou tečku ve formě zákusku, zmrzliny a kandovanýho melouna. Dobře 

jsme se přejedli a já si dobře pokecala s čínskou obsluhou. Teď musíme za dalšíma rozkazama. V 

určeném obchodě na kraťasy žádné podle Mamčiny touhy a velikosti neměli. V určeném obchodě 

zbraní vůbec nechápali, co po nich chci. Prodavač čuměl připitoměle, proč by se měla měřit 

dalekohledem vzdálenost a ještě připitomělejc, proč měřit rychlost střely. Taťka mně radil: „Tak mu 

vysvětli, když se přebíjí, aby si zjistili, kolik prachu.“ Spražím Taťku pohledem a on zmlkne. Tady 

by sotva pochopili, že si někdo přebíjí náboje, aby ušetřil. Nehledě na to, že vůbec nevím, jak bych 

to v angličtině popsala. 

 K Bráchově dílně se šouráme stále ještě stylem vlka se zašitým kamením v břiše. Brácha nás 

má odvézt do Old Townu. Slibuju Taťkovi: „Neboj, tam si lehnem na trávu a budeme trávit.“ 

Bráchu jsem ještě varovala, ať moc nekrouhá zatáčky. Pokud nechce vidět, jak jsme byli poslušni 

jeho nařízení a co všechno jsme spráskali. Ještě k tomu v džetě poloha do kozelce, ale naštěstí Staré 

město není daleko.  

 

 Vypadli jsme z auta v části zvané Gaslamp Quarter - čtvrť plynových lamp. Sedáme na 

lavičku a trávíme. Koukáme se po okolních viktoriánských domcích s krásně upravenými 

zahradami ... a osobním policistou. Ten za chvíli nevydrží, jde k nám a ptá se, zda jsme v pořádku. 

Ujistím ho, že je vše ou kej a dokonce i ól rajt, ale chvíli mu trvá, než uvěří. Musíme bejt dost 

zelený. 

 Zvolna se přemisťujeme do Old Town State Historic Park. Procházíme se mezi domky z 

nepálených cihel. Některé byly postaveny roku 1821, většina koncem 19. století. Jsou v nich 

prodejny uměleckých předmětů, indiánských výrobků nebo suvenýrů. Stále ještě přejedenému 

Taťkovi se nechce chodit. Praktikujeme to tak, že si Taťka sedne na lavičce před domečkem, já jdu 

na průzkum a pak domeček buď doporučím nebo zavrhnu. Za doporučení stála stará stodola, kde 

byly vystaveny kočáry a spousta věcí denní potřeby prvních bílých osadníků. Včetně zbraní. Další 

domeček jsem prošla a po návratu hezky nahlas hodnotila: „Ani tam nechoď. Hrníčky se San 

Diegem, trička se San Diegem, náprstky se San Diegem ...“  

A do mého výčtu se z vedlejší lavičky ozve: „Ahoj Češi.“ Kluci ze Slovenska. Studenti na 

prázdninové brigádě. Ten nejkulatější vysvětluje, že dělá v támhleté restauraci a určitě tam s ním 

musíme jít na jídlo. Jelikož nechápe naše upejpání, musíme s pravdou ven. Chápou všichni. Už taky 

byli v Naper se a pukni. 

 Do pár domečků s památkami na historii San Diega ještě Taťku pošlu, než mě on pošle taky 

někam. Pak už jen tak šmajdáme a nasáváme atmosféru doby, kdy tady jezdily dostavníky WELLS 

FARGO & COMPANY, chodili nekomerční zlatokopové a nekomerční Indiáni. 

 

 Přijíždí pro nás nekomerční Brácha a vyrážíme opět do horoucích pekel. Speciálka na zbraně 

je tentokrát otevřená, obsluha vstřícná a znalá. Je šance Karlovi něco koupit. Jenže pak zabrousíme 

do detailů – měřič rychlosti střely ji změří ve stopách za sekundu a stojí 150 dolarů, měřič 

vzdálenosti měří v yardech a stojí 255 dolarů, luk by asi střílel dobře, ale ani se neptejte, kolik stojí. 

Naštěstí stejně nemají luky pro leváky. Tím jsme se dozvěděli všechno a nekoupili nic. Brácha je 

z toho nešťastnej a bere pro Karla alespoň prospekty. Zadarmo. 

 Na zpáteční cestě se zastavujeme u Pavla. Musíme se rozloučit. Já na rozloučenou dostávám 

klobouk RESISTOL, pravej Made In Texas a taky z bobřích chlupů. A taky půjčený jakýsi sajrajt 

na vyčištění smůly z riflí. Přece v nich musím zítra cestovat. Taťka přeje Pavlovi, ať se mu daří a ať 

sežene tu správnou ženskou. Já mu přeju, ať mu hraje jeho nové benžo a on nám šťastnou cestu. 

Pusa a odjezd. 

 

 Doma parkujeme opět stylem čápa kroužícího nad hnízdem. Já vybíhám z auta a chlapy 

nechávám jejich osudu. Při pohledu na rudou oblohu jim je to jasné. S foťákem se naposledy 

procházím podél oceánu. Dostávám se až na západosluncovou ulici. Pamatujete, kluci, včera jsme 
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tady machrovali s limuzínou. Tentokrát přicházím pěšky a v kraťasech. Ostatní už sedí na lavičkách 

a slunce se blíží k hladině. Všichni se na mě usmívají. Jsem zase chudá a jsem jejich. 

 

Po mém návratu jdeme do mexické restaurace a Brácha přináší pro každého burritos. Taťkovo 

oblíbené. Při pomlaskávání zjišťujeme, že je nad restaurací tetovací salón. Brácha si okamžitě 

vzpomněl na nesplněný úkol, Taťka se okamžitě začal bát. Na reklamní tabuli vybíráme s Bráchou  

vhodné vzory a Taťka se bojí s každým vzorem víc a víc. Zachraňuje ho salónová pracovní doba. Je 

zavřeno a my zítra odjíždíme. Taťka si oddechl. Slibuju mu imitaci tetování. 

 Slib plním hned po příchodu domů. Tužkou na obočí maluju Taťkovi na předloktí kotvu.  

Taťka si zálibně prohlíží svoje ruce s uměleckým dílem a spokojeně prohlásí: „Takovýhle ruce bez 

mozolů jsem nikdy neměl.“ Naopak Brácha tvrdí, že moje malůvka vypadá jako háček na ryby. 

Sobě vytvořím probodnuté srdce s nápisem Karel. Výhoda tužky na obočí - kdybych se po cestě 

zamilovala do někoho jiného, Karla prostě umeju. 

 Brácha nás chce pozvat na koncert jakési kytarové skupiny. Bráníme se primitivním 

argumentem - chceme pakovat. Podle Bráchy přijedeme v deset a do rána času dost. Bráníme se 

důrazněji – chceme v klidu pakovat. Brácha pochopil, vytahuje whisky a dáváme si panáka. Na 

odvahu. Taťka by potřeboval aspoň čtyři. Lahve. 

 Do toho všeho volá Honza. Ptá se Bráchy, jak se má a Brácha odpovídá: „Dřu jak bílej.“ Jo 

časy se mění! Honza se s námi loučí. Mně ještě mimo loučení říká, kdybych věděla o nějaký 

ženský, tak ať dám vědět. Zatímco se ho Taťka ptá, kolik má mít dotyčná přes prsa, sedím s hlavou 

v dlaních: „Tady všichni chlapi shání ženský. Nevíte, proč já jedu domů?“ Honza požaduje akorát 

do ruky. 

 

 A pak začíná nejstrašidelnější část cestování. Brácha stále odněkud něco přináší a se slovy: 

„To vemte,“ přihazuje střídavě na moji a na Taťkovu kupu. Trpělivě přihlížím a moje trpělivost je 

dána jenom vypitým alkoholem. Ale když Brácha dovalil dvoje lyže, nepomohla ani whiska. On si 

snad myslí, že pojedeme v červenci z Kalifornie do Čech s lyžema??? Bohužel, opravdu si to 

myslí!!! Raději jdu učinit pokus o zapakování a hlavně zavření batohu. Vše utahuju tak, aby už se 

nedalo přihazovat.  

To ovšem Bráchovi nezabránilo, aby mi něco tajně nepodstrkoval do příručního baťůžku. 

Prozradil ho komentář: „Dva hřebeny tady má,“ podívá se na mýho mecha, „nevím na co. To dřív 

bylo furt ‚Brácha, zapusť háro.‘ a pak mě třídní učitelka posílala ostříhat na školní útraty. Teď je 

sama volepaná.“ 

Pomáhám pakovat Taťkova zavazadla. Od Bráchy dostal přidělen kufr, protože ten jeho by už 

nepřežil ani cestu na letiště. Středem Taťkova kufru a Taťkova vesmíru vede pila. Obložíme ji 

oblečením a kufr je plný. Dalším Taťkovým zavazadlem bude velká taška. Do ní opatrně skládáme 

avokáda pro Mamku. Každé balíme zvlášť do novin a utěsňujeme prospektama. V jednu hodinu 

v noci máme hotovo a sami jsme hotoví taky. Nejvíc je hotovej Taťka, který všechno sledoval. 

Jelikož je vlastně další den, dáváme si další whisku.  

Brácha se závistivě vyjadřuje: „Já bych tak někam letěl. Sednul bych do letadla a spal a spal.“  

Taťka se toho při představě další letecké anabáze chytá: „Tak leť místo mě,“ a pak realisticky 

dodává, „ale já bych tu převodovku za čtyři hodiny neopravil.“  

 

Rozcházíme se k spánku. Brácha naposledy do Venouška, Taťka na zbyteček podlahy, který 

nezabírají bágly. A to jsme největší kufr dali spát do sprchy. Ono mezi námi, Taťka stejně hrůzou 

spát nebude.  

Tak nám kluci držte pěstě 

Pelda 
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Poslední kalifornské ráno a zase do letadla 
 

Vstáváme brzo. S Taťkou vyžadujeme časovou rezervu. Přemisťujeme do zavazadel poslední 

blbosti a zjišťujeme váhu. Brácha samostatně váží 84 kg. Brácha s Taťkovým kufrem v ruce váží 

120 kg. Osmdesát čtyři a kolik je sto dvacet? Zkrátka kufr je těžkej. Já zase remcám nad lyžema. Na 

batohu mám ještě cedulku Havajské cestovky a pojedu s lyžema jak imbecil. Nezabírá Bráchovo 

utěšování: „Tak řekneš, že to jsou vodní ... běžky.“ 

 Navlékáme na sebe rifle z Čech, riflové košile z Kanady, Taťka odznak Texas Ranger a já 

Sheriff. Kovbojké klobouky od amerického Pavla dotvořily Taťkovi image dalasského Džejára a já 

vypadám jako Felína z El Pasa. Při pohledu na Taťku Brácha zpívá: „Tak odjíždí poslední kovboj.“ 

Obcházím na rozloučenou byteček a nostalgicky hladím kousky nábytku. Ono ho teda moc vidět 

není. Zanecháváme tady Bráchovi pěknou spoušť.  

 Cestou Brácha brzdí u pekárny a v letu přináší krabici. Za jízdy mávám známým ulicím. Před 

letištěm se loučím s Venouškem. Vozil nás věrně celou dobu, pohodlnější auto jsem nikdy nezažila 

a na rozdíl od džety byl ke mně jemnej. Kdybych se nestyděla, dám mu pusu na blatník. 

Fronta před odbavením nám zabrala skoro celou časovou rezervu. Konečně se dostáváme na 

řadu. Odbavovací tetina se s Bráchou vybavuje, což je dobré znamení. Opatrně pokládáme bágly na 

odbavovací váhu.  

Taťka stojí opřen o lyže a radí Bráchovi: „Řekni jí, že je mám pro jistotu. Kdyby u nás v 

Texasu nachumelilo a já musel za krávama na lyžích.“  

Podoba je dokonalá, takže dusím smích a tím pádem mi uniklo, které zavazadlo tetina komu 

přidělila. Ale je to fuk. Brácha od tetiny dostává na vyplnění jakési prohlášení a může s námi jít až 

do prostoru, kam už se pouští jen cestující. Neptám se na text prohlášení. Možná bylo o naší 

retardovanosti a Bráchově nutném dohledu. 

Procházíme svlíkacíma kontrolorama. S Taťkou už nás nic nepřekvapí a jsme v okamžiku 

svlíknutí a zutí. Tentokrát Taťka nezdržuje ani s páskem, neb mexický výrobek jde z kalhot 

vytáhnout jedna báseň. Jenže zbraňovej radar rozhouká Brácha. Nejdřív vytáhne z baťůžku kudlu. 

Radara to neuspokojilo a houká dál. Brácha vytáhne druhou kudlu. Radar houká. Až když Brácha 

vydoluje i nůžky je vpuštěn. Svoje zbraně hromadného ničení si vyzvedne při návratu. 

Přicházíme na příslušnou bránu. Už Taťku netýrám se slovíčkem Gate. Stejně se v něm perou 

pocity štěstí, že jede domů a neštěstí, že se má rozloučit s Bráchou. Do této tesklivé nálady se ozve 

z ampliónu, že se má Brácha dostavit k přepážce. Bojím se, jestli revizoři neobjevili, že Bráchův 

švýcarský nožík obsahuje i párátko a že ho zavřou. Brácha se ale vrací s úsměvem. Zapomněl si tam 

peněženku. „Ještě že v ní mám vizitku.“ To je kůň! 

Otvíráme krabici z pekárny. Sice prošla rentgenem, ale zákusky jsou móc dobrý. Sedíme, 

sledujeme letadla, nezávazně kecáme a nikomu se do toho nechce. Poprosíme kolemjdoucího o 

poslední společné fotky. Je po osmé hodině. Ptám se Bráchy, jestli už nemá být v práci. „Práce si 

ještě užiju, ale vás ne.“ A tak zůstává až do vyhlášení nástupu do letadla. Ještě z tunelu mu 

máváme. 

 

A jsme sami. Taťka má místo u okna a já mám strach. Letíme do Chicaga, kde budeme 

přestupovat na další letadlo. Na přestup máme půl hodiny. Vůbec nemám představu, jak to můžeme 

stihnout a za další nemám představu, co jim tam zase budu vypravovat, až nám to uletí. Ale Brácha 

považoval za blbost let posunovat. Co kdyby to vyšlo. Co kdyby ... 

Někde nad Utahem omdlívá paní v první třídě. To jsou ty zhejčkaný zazobanci. Nad 

Coloradem se letušákovi podařilo mezi pasažéry sehnat doktorku. Nad Nebraskou dostává omdlelá 

kyslík a nad Iowou se probírá. Vrávoravě s pomocí letušáka odchází na záchod. Je mi paní líto. 

Musí být hrůza zkolabovat na zemi, kde se dá leccos dělat, ale musí být hrůza hrůzoucí zkolabovat 

v letadle, kde se nedá dělat vůbec nic. Obdivuju letušáka, černej, vysokej fešák s přehledem zvládá 

situaci, stále volá palubním telefonem někam pro rady a hned je odchází vykonat. Asistuje 

doktorce, uklidňuje ostatní cestující ... profík. Takhle je to pár řádků, ale ve skutečnosti celá akce 

trvala čtyři hodiny. K Chicagu se blížíme včas. Ptám se letušky, jestli je v našich silách stihnout 
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spoj. Ujišťuje mě, že ano. Pokud budeme běžet. Za chvíli se ještě vrací s dobrou a špatnou zprávou. 

Špatná - všichni cestující musí zůstat na svých místech dokud čekající záchranka neodveze 

zkolabovanou pasažérku. Dobrou zprávu nám předává ve formě lístečku, na který mi namalovala, 

kde přistaneme a kde odlétá naše další letadlo. Telefonovala kvůli tomu na letiště. Ale čekat na nás 

nebudou.  

Dosedáme. Záchranka během čtvrthodiny odjíždí i s paní na nosítkách. Nasazujeme ostré 

lokty socialistických frontových bojovníků a snažíme se dostat z letadla co nejdříve. Jsme na letišti 

a na přesun o dalších patnáct brán máme deset minut. Rozbíhám se. Taťka za mnou vlaje. Když 

mineme pátou bránu, Taťka přestává vlát. Když mineme desátou bránu, Taťka přestává dýchat. 

Utíkala bych napřed držet letadlo, jenže nemůžu Taťku opustit. Napadá mě jediné povzbuzení: 

„Jestli to nestihnem, zůstaneme v Americe.“ Taťka při té nestvůrné představě odkudsi vyhrabal 

další zásoby sil a dechu a mastí za mnou. Přibíháme právě, když se cestující začnou hrnout do 

letadla. Celá šťastná podávám naše pasy a letenky ke kontrole. Chlap něco zamumlá a ukáže na 

jakousi přepážku. Jéžiši! U přepážky ukazuju můj pas, slečna projede vízum skenerem a s úsměvem 

mi ho vrátí. Aha, zjišťuje, jestli jsme ve Státech během pobytu něco neprovedli a zda odlétáme s 

čistým štítem. Slečna listuje Taťkovým pasem, pak ho bez úsměvu zaklapne a řekne, že v něm není 

vízum. Jéžiši Kriste! V rychlosti nalistuju Taťkovo nešťastné vízum, které se slečně vůbec nelíbí. 

Jéžiši Kriste Marijá! Ale skener vízum schramstnul a my můžeme do letadla. Díky Bohu. 

 

Sedíme u okýnka a letíme DOMŮ. Na monitoru se objevuje sdělení Chicago - Frankfurt 

6 930 kilometrů. Zbytek bychom došli i pěšky. Osmihodinovým letem přes oceán vás kluci nebudu 

obtěžovat. Byl to stejnej opruz jako let tam a stejná dřina jako směna v práci. Nebudu vás unavovat 

ani tím, kolikrát jsme si nechali od letušky přinést whisky, kolikrát víno, po jídle pivo. A tím vším 

jsem zapíjela Kindryly. Taťka mně zpočátku jako vždy hlásil, co vidí z okýnka, ale když řekl po sto 

dvacáté mraky, zmlknul. Naštěstí. Jinak bych ho umlčela sama. Nad Evropou to začalo být 

zajímavější a nad Německem Taťka přímo jásal: „Konečně to poznávám, jak jsou ty města a 

vesnice naprděný jedno vedle druhýho. To, co je na plochu u nás vesnice, to je ve Státech 

parkoviště u obchoďáku a to, co je u nás město, to je u nich ten obchoďák.“  

Přestup už jsme měli namakanej po minulém bloudění, takže jsme v cuku letu byli na 

příslušné bráně. Taťka kouknul přes sklo a v hrůze vykřikl: „Co to máme za letadýlko!“ A fakt, 

čekal tam na nás ultralight nebo něco jeho velikosti a křehkosti. Když jsem ještě při nastupování 

postřehla nápis na letadle Letecký klub Třebíč, říkala jsem si, že na tom je Lufthansa dost špatně. 

Ale letadýlko Káně nás dovezlo, personál na nás mluvil česky, dal nám český pivo. A víte, co bylo 

nejkrásnější? Když jsme kroužili nad Prahou a čekali na přistání, z reproduktorů zněla Smetanova 

Má vlast. Brečela jsem. Taťka se divil, proč řvu, tak jsem mu prozradila, co hrajou, a brečel taky. A 

takhle ufňukaný jsme vylezli a šli k pasové kontrole. A kontrolor se na nás usmál, řekl: „Vítám vás 

doma,“ a já řvala nanovo. Vůbec ho nezmátlo naše přestrojení. 

Už zbývalo jen vzít zavazadla a vypadnout. Jenže ze všech čtyř zavazadel na páse kroužil jen 

můj batoh. Taťka nemohl vydržet čekání a šel se dívat přímo do té díry, odkud kufry vypadávají. 

Držela jsem ho za šos riflové košile. Chvílema to vypadalo, že tam vleze. No nedivte se. Nedorazily 

lyže, což bychom oba oželeli. Nedorazila avokáda pro Mamku, což by bylo Taťkovi líto, ale přežil 

by to. Pak nedorazil velký kufr s pilou, což je vám všem jasný, to byla přímo letecká katastrofa. 

Když už všichni cestující spokojeně odešli se svými kufry a pás se přestal točit, poručila jsem 

Taťkovi hlídat náš jediný batoh a odešla jsem na výzvědy. Zku*vený lyže jsem objevila mezi 

nadměrnými zavazadly. My se jich nezbavíme! Potom jsem vyslechla veškerý zavazadlový 

personál, který mě ujistil, že to je opravdu vše, co v letadle bylo. Skoro jsem se to Taťkovi bála říct. 

Vypadalo to, že budeme brečet znovu. Odtáhla jsem Taťku a batoh k přepážce pro reklamace 

zavazadel. Paní reklamační byla moc milá a ochotná, což letiště zachránilo před mým hysterickým 

výbuchem. A vy víte dobře, jak umím ječet. Možná jsme požívali úctu díky našemu vzhledu. Pořád 

ještě jsme měli riflové košile, odznaky státní moci a klobouky. Jen Taťkovi se rozmazala kotva, jak 

se hrůzou zpotil. Paní ochotně zjistila, že ke vší smůle, byla obě zavazadla psaná na Taťku, ale zase 

ke všemu štěstí paní nějakejma záhadnejma počítačovejma cestama vypátrala, že jedno zůstalo ve 

Frankfurtu a druhé v Chicagu. Ukecala jsem ji, že si na to z Frankfurtu počkáme. Ale už v hale. 
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Souhlasila a dala mi telefonní číslo, na které mám provést kontrolní dotaz po příletu dalšího 

frankfurtského letadla. 

Zkřísle jsme prošli celníkama a Taťka nejzříslejc, protože neměl co proclívat. Vypadali jsme 

jak kovbojové, kterým chcípli koně. U východu už nikdo na nikoho nečekal. Ani na nás. Tak jsme 

superzkřísle kroužili po letištní hale, až jsme v kavárně vykroužili zkříslýho Karla a zkříslou 

Mamku. To bylo štěstí! Hned jsme hlásili stav kufrů na českých letech a tím jsme předešli otázce, 

kde jsme tak dlouho.  

Seděli jsme před letištěm a čekali na přílet kufru z Frankfurtu. Největší napětí nebylo přiletí - 

nepřiletí, ale co přiletí. Zavazadla jsou označeny čárovým kódem a prostě jeden očárovanej přiletí. 

Mamka se těšila na avokáda. Taťka prý taky, ale nikdo mu nevěří. Za hodinku letadlo dosedlo a já 

průběžně chodila telefonovat paní reklamační. Konečně, kufr je tady. Ovšem zpátky přes celníky už 

pro něj může jen majitel letenky. Taťka!!! Zrudnul! Zblednul! Zezelenal! Nakonec jako bezbarvý 

stín vykročil s pasem v ruce k celníkům. Mlčky jsme čekali na výsledek. Za půl hodiny se vynořil 

vozejk s obrovským kufrem a za ním zářící Taťka. Vezl si pilu, čert vzal avokáda! 

 

Konečně jsme všechno nacpali do auta a mohli vyrazit směrem k domovu. Karel bravurně 

řídil v hustém, pátečním provozu a já jsem celou cestu vzpomínala na terénní jízdu s Tomášem jako 

na vcelku relaxační zážitek. Jenom než jsme se vymotali z Prahy, použil Karel třikrát svoje oblíbené 

gesto pro ostatní řidiče - vztyčený prostředníček. On kvůli němu ani nemůže v zimě nosit palčáky. 

Někde v Chlumci jsme se stavili na řízek. Taťka se na něj smál víc než na Mamku (ale o tom 

ani muk) a s plnou pusou mně šeptal: „Kam se za tím Američani hrabou se svejma kuřatama na 

marmeládě.“ Já jsem si jen přála, aby ve mně vydržel po zbytek cesty.  

Bylo teprve navečer a já jsem přemlouvala oční víčka, aby nezaklapla. Karel mně vyprávěl, 

co všechno dělal, co se mu povedlo a nepovedlo. Když mu bylo teskno, četl moji knížku z 

Austrálie. „Ty to píšeš úplně stejně, jako to vypravuješ. Prostě seš to ty.“ 

 

Pak už jsem zvládla jen panáka na šťastné návraty, víčka padla a já padla do postele. Do své 

postele. Do své milované ... 

 

Tak sem kluci zase doma 
 přečkala jsem sobotu a neděli a zítra se s vámi uvidím v práci. Ale musím dokončit popis 

zážitků.  

 

V sobotu jsem umyla všechna okna. Ne že by se mně po domácí otročině tak stýskalo, ale 

během mé nepřítomnosti nám jakási firma zadělávala na paneláku spáry. Jenže přitom víc zadělali 

okna a na ten zadělávací sajrajt se nalepily všechny imise, které zrovna letěly okolo. A já si včera 

říkala, proč je v bytě takové šero. 

Postupně jsem vypakovávala a mazlila jsem se s každou věcí. S prospektama ze San Fancisca, 

s propašovanýma korálama z Havaje, s šiškou z borovice od Londonova srubu, se škebličkama z 

Pismo Beach, ... 

Odpoledne volal Taťka, že ještě z letiště nepřivezli tašku. Řidič prý vyjel ráno a nikde nikdo. 

Představila jsem si, jak se v tom vedru asi chtělo řidičovi jet s pitomou taškou do nějaké díry. Určitě 

zastavil u rybníka. Jestli nechal tašku s avokádama v autě, tak už jsem si to dál raděj 

nepředstavovala. 

Moje tělo odmítalo časový posun, byla jsem už v osm večer jak mrákota, tak jsem zalehla. 

Když jsem se ještě v deset mlátila na posteli, vstala jsem a dala si panáka. Zvyk je železná košile. 
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V neděli bylo nádherně a my jsme s Karlem jeli na Pastviny. Voda v přehradě byla skvěle 

modrá, okolní lesy skvěle zelené, párky byly skvěle horký, pivo skvěle studené ... a hlavně se všude 

mluvilo skvěle česky. Lidi, já byla šťastná, že jsem doma! 

Dokonce jsme vytáhli náš stařičký nafukovací člun. Karel byl rád, že mě má zase doma a 

chtěl mě povozit. Horlivě šlapal na nafukovací žabku a já jsem na dece přikrmovala moje havajské 

opálení. A sledovala jsem lidi. Hlavně proto, že jsem jim rozuměla. Asi čtyřleté holčičce se náš člun 

zalíbil. Po chvíli pozorování odcupitala k tatínkovi a vznesla přání: „Já chci loď!“ Tatínek, aniž 

zvedl hlavu od novin, hbitě odpověděl: „Copak kradu!“ Holčička se tedy smutně odebrala 

pozorovat nafukujícího Karla. Po chvíli jí zvědavost dodala odvahy a spustila na něj: „Vy kladáte?“  

Karel nevěda děje předchozího nechápal: „Cože?“  

Holčička se nevzdávala dopátrání pravdy: „Jestli kladáte?“  

Já jsem se dusila do deky. Po čtvrtém opakování Karel pochopil a odpověděl, že nekrade. 

Holčička si sedla do stínu a truchlila nad složitostí života. 

 

Při zpáteční cestě jsme se zastavili u našich. Dorazila avokáda. Přesněji část avokád a část 

avokádového protlaku. Taťka učinil prohlášení: „Tím máme všechno za sebou. Zahodím pas do 

kontejneru a už nikam nejedu.“  

Konečně mi taky Taťka mohl předat balíček od Bráchy. Prý mu nakázal, že ho mám dostat až 

doma. Nechápala jsem. Napjatě jsem rozbalovala papír. Pod ním se objevilo tričko. Stále jsem 

nechápala. Po rozdělání trička se na jeho prsové straně objevil natištěný obrázek pelikána. 

Pochopila jsem. Brácha věděl, že bych ho zbila. A tak jsme se nakonec shledali se vším. Mamka má 

zásobu avokád do Vánoc, Taťka má vedle postele pilu, já pelikána. I na triku. 

 Jo kluci hečte, šéf mi poslal uvítací SMS. Bylo tam: „Vitam te doma, draha jeste funguje, tak 

v pondeli prid.“ Jenže já ve své slepotě a pomatenosti posunula první čárku o jedno slovo dozadu a 

roztouženě jsem čuměla na displej, kde podle mě stálo: „Vitam te doma draha, ...“ Hlavně, že má na 

starosti mobily a nemůže si do svýho krámu dát češtinu. Pak bych si nespletla dráha a drahá. Dyť 

sem se v tom mohla citově zaangažovat a mít z toho trauma! 

 Večer volal Brácha. Poison oak se mu úspěšně rozlézá po těle. Ale kolega v práci mu cosi 

poradil a taky cosi vysvětlil. Kolega má totiž ranč v horách a čas od času vypadá jako Brácha. Na 

otravu jsou prý citlivější lidé se světlou pletí. 

A Brácha dodal: „Proto jsem to odnesl já. Na vás, cikány z Havaje, neměl dub nárok.“  

Taky říkal, že začal číst moji knížku. Já jsem se chlubila, že Karel už je v polovině. Na to 

Brácha reagoval: „A to tě pustil domů? Vždyť ho na začátku furt pomlouváš.“  

Karel si pod fousy sám pro sebe zašeptal: „Ne více než obvykle.“ 

Bylo to fajn, zase slyšet Bráchu. Ale rozrušilo mě to natolik, že jsem nemohla usnout. A to 

jsem si dnes předsevzala, že usnu bez alkoholu. Předsevzetí nepřežilo hodinový pobyt ve zhasnuté 

ložnici. Pak jsem si uvědomila, jak zítra nastoupím nevyspalá do práce. Tím jsem si jako správný 

alkoholik zdůvodnila svoji dávku. Srkám ferneta a dopisuju poslední mail. Asi ze mě bude dobrý 

spisovatel. 

Tak ahoj, zítra už definitivně musím do háku, takže se uvidíme. Zdraví  

 Pelda domácí 

 

Doslov pro Bráchu 
Ahoj Brácho, 

 tak mě v práci všichni mohutně uvítali. Nejvíc náměstek, který nevěřil, že se vrátím. To samé 

nechápaly ženský z ekonomiky, s kterými jsem kecala na chodbě. Snažila jsem se o vysvětlení, že 

jsem se vrátila kvůli lidem. Nechápaly. A v ten okamžik přicházel po schodech Pepa.  

Rozpřáhl ruce a řval na celej barák: „Ahóóóój Martíííííku!“  

Dřív, než mě zavalil obětím, stihla jsem ženským zašeptat: „No uznejte, může se vám po něm 

nestejskat?!“ 
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 Na ten první den jsem si oblékla slavnostní tričko od tebe. S pelikánem. Martin loudil, že chce 

tričko s manželkou vysvětlujíc: „No Marta má taky na triku manžela.“ Kluci s Martinou se na můj 

příjezd připravili a naložili meloun s rumem. Prý to je jediné, co sehnali, aby mi trochu připomněli 

Havaj. Seděli jsme u šéfa a pořádali dobrotku. Měla jsem strach o tričko, tak jsem si dala jako 

bryndák utěrku. Láďa mrknul na zakrytého pelikána: „Nojo, aby Karel neviděl, že chlastáš.“ A já 

vyprskla ožralýho melouna na šéfův monitor. 

 V jídelně jsme měli k obědu trojitou fuj kombinaci - chemická kaše, mleté zbytky a natrávené 

zelí. Vzpomínala jsem na burritos. I na taco. 

Když mně v práci kluci, včetně šéfa, už jdou hodně na nervy, mám novou vyhrožovací 

metodu: „Neštvěte mě, nebo se opiju a taky napíšu něco kloudnýho.“ Jenže oni se smějou, že by 

zůstalo jen u toho prvního. Mizerové. 

 

Dala jsem k Feldovi Mélovýmu zarámovat hnědé fotky z Julienu. On se ptal, odkud je mám, 

kolik stály a tak jsme kecali a on: „A vy tam někoho máte?“ 

Já: „No Bráchu.“ 

Felda: „To je taky třebovák?“ 

Já: „No je, a já myslím, že bys ho měl znát, je to na fotce ten dlouhej.“ 

Felda vzal fotku: „Ty vogo, s ním jsem chodil do školy! Já ho vůbec nepoznal.“ 

Nedivím se. Nehlásila bych se ani k sobě. 

 

 

 Taťkovi jsem z Atlasu světa okopírovala mapu Zeměkoule a zvýraznila jsem mu, kudy jsme 

všude lítali. Stále nemůže uvěřit, že to všechno byla skutečnost a že to všechno přežil. Oba dva 

budeme ze všech těch zážitků a hlavně z toho, že jsme mohli být s tebou, čerpat po další všední 

dny. 

A tak Brácha ještě jedno velké 

 

DÍKY!!!! 
 

Opatruj se a zase někdy doma nebo na cestě 

Pelda 
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No a poznáte někdo, že je červen? Poznáte leda kulový! 

 
Taťka s věncem na popředí a s Honolulu na pozadí. 
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Významné údaje o mostu Bixby Bridge 

- má nejdelší klenutý oblouk na světě 

- v roce 1932 byl postaven 

- v roce 1960 psal na jeho pláži Kerouac knihu Big Sur 

- v roce 2003 ho navštívil Pelda s Taťkou a s Bráchou 

 

 

Na zvykání v Alcatrazském vězení. 
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Já mu říkám: „Ty seš cvok!“ 

a on že je herpetolog. 

Chybí mu kázeň 

a z hadů bázeň 

(prostě je to blázeň). 
 

 

  Návrat texaských kovbojů do české domoviny. 
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ZATYKAČ! 

Adolf POP, mezi svými komplici nazývaný Babčák. 

Hledá se pro podezření z užívání a distribuce drog, 

protože jinak není možné, aby ve svém věku vypadal 

tak zachovale. Hovoří:  za střízliva plynule česky, po 

pátém frťanu lámaně a s anglickým přízvukem. 

Hledaný se poslední dobou pohyboval a utrácel své 

špinavé peníze v pajzlech Honolulu, San Diega, San 

Francisca a České Třebové. 

Pozor, může být ozbrojen oslepující tekutinou vlastní 

výroby! 

Vypsaná odměna   70 000 000 $$ 
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Ráno 7 prosince 1941 napadli Japonci přístav Pearl Harbor na Havaji, kde tehdy 

byla soustředěna většina amerického vojenského loďstva - celkem 90 lodí, z toho 8 křižníků přímo 

v "Pearlu" a 7 poblíž ostrova. Byli tam prostě, jak říká anglické úsloví, jako sitting ducks (sedící 

kachny, jinak řečeno dobrý terč). Japonci měli 6 letadlových lodí a zaútočili svými letadly ve dvou 

vlnách (180 a 170 letadel). Po dvou hodinách bylo po všem.  

Celkem bylo zničeno 180 amerických letadel (a poškozeno 159), zatímco Japonci neztratili ani 10 

procent svých letadel. Co bylo ovšem horší, bylo to, že většina amerických lodí (21) byla potopena 

nebo silně poškozena. USS Nevada, ač zasažena, se snažila uniknout ze zálivu, ale stala se terčem 

Japonců, kteří ji chtěli potopit právě u ústí zálivu a tak zablokovat únik ostatních lodí. Zoufalý 

kapitán nakonec radši najel na mělčinu, jen aby se útočníkům jejich úmysl nepodařil. Celkem bylo 

zabito 2403 a zraněno 1178 Američanů. 

Japoncům se ale nepodařilo poškodit žádnou americkou letadlovou loď, protože ty byly všechny 

zrovna daleko od přístavu. Japonci sice považovali útok na Pearl za velmi úspěšný, ale nepočítali s 

americkou technologií: všechny potopené lodi byly brzo znovu vyzvednuty na hladinu - až na dvě, 

co už za to nestály - a všechny se pak zúčastnily dalšího boje. A co víc, pomsta čekala za rohem . . .  

 
Odplata za Pearl Harbor na sebe nenechala dlouho čekat: Midway, největší námořní vítězství 

druhé světové války, byla pro Japonce první námořní porážkou za 300 let - a to tak devastující, že to 

vypadalo docela jako boží trest :-). Ukazuje to zároveň ale i úspěch americké strategie, moderní 

techniky a v neposlední řadě i americké dešifrovací služby. Šéfem námořního oddělení 

dešifrovacího úřadu se stal už před válkou  J.J. Rochefort, který byl v roce 1942 pověřen 

rozluštěním japonského kódu JN-25. Tento úkol dostal prý proto, že uměl luštit křížovky a nikdo 

jiný to dělat nechtěl (rozuměj luštit kódy, ne křížovky). 

Původně prostý námořní oficír, byl pro to svoje "hobby" povolán do Washingtonu a když vedoucí 

šifrovacího oddělení odešel sloužit na moře, byl jediný, kdo to místo po něm mohl převzít. Během 

dvou let se ale tak vypracoval, že se mu podařilo rozluštit japonskou kódovací knihu "Red book"  - 

jenže ta byla ještě navíc zakódována (každé slovo byla vlastně skupina čísel) a ještě se musely ze 

specielní knihy kódů přidávat ke každému určité číselné konstanty, než se dostal - pořád ale ještě 

zašifrovaný - kód. Tuto druhou knihu, nazvanou původně AN-1, ale později už také jen JN-25, však 

Rochefort neměl. 

 

Další problém byl, že Američané sice už v roce 1940 rozluštili japonský kód Purple, jinak zvaný 

MAGIC, ale ještě ho nemohli využít k tomu, aby se včas dozvěděli o útoku na Pearl Harbor. Tento 

kód se totiž generoval pomocí poměrně složitého stroje. Také zde ale luštitelé zaskórovali: aniž 

ještě stroj viděli, dokázali vydedukovat jeho elektrické zapojení, něco, se se nepodařilo ani Britům 

při luštění německého stroje ENIGMY. Tu, jak je teď všeobecně známo, Němcům uzmuli Poláci, 

částečně vyluštili a propašovali do Anglie. Jen tak mimochodem, tento stroj někdo nedávno ukradl 

z muzea a chtěl za něj 50 tisíc liber, jinak že ho rozbije - ale pak se stroj záhadně našel (pozn. j.h.).  

 

Pomocí MAGICU se sice Roosevelt dozvěděl, že Japonci hodlají přerušit diplomatické styky s 

USA, čímž se dalo tušit, že připravují útok, ale kde, to už se nezjistilo - právě proto, že nebyla ta 

druhá kniha. Bohužel se na druhých dešifrovacích frontách "jelo" v té době ještě na zprávách měsíc 

starých, takže fáma, že Roosevelt věděl o útoku na Pearl Harbor a to předem, je nesmysl. To právě 

dokazuje nedávno uvolněná tajná dokumentace (viz kniha "Battle of Witts" od Stephena 

Budianskyho, vydal The Free Press, 2001). Žádný dokument užívající AN-1, který se týkal Pearlu 

nebyl totiž ještě rozluštěn před 7 prosincem 1941. tj. dnem útoku. Sám Rochefort přiznal, že v tom 

prostě selhali. To vyluštění se jim  podařilo až 18 května 1942, ale pak to stálo za to. 

Už v roce 1940 se v USA k třídění používaly IBM třídící mašiny, ovšem pořád ještě pracující s 

kartami a mechanického typu, které v žádném případě ještě nemohly být kvalifikovány jako 

počítače. V té době už se také ale rozdělila armádní dešifrovací centra na dvě: centrální ve 

Washingtonu, t.zv. OP-20-G  a Rochefortova skupina v Honolulu na Havaji. A tehdy také začal 
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jejich vzájemný boj - Washington si vždy usurpoval právo rozhodovat, co z vyluštěnými zprávami  

a jak uvidíme dále, nejen to. 

Díky tomu také málem skončila bitva o Midway fiaskem americké strany. Rochefort byl totiž 

přesvědčen, že Japonci táhnou s onou flotilou na Midway, ostrov, na který už dávno měli zálusk, ale 

Washington to urputně popíral. Jak už jméno naznačuje, tento ostrov, ležící mezi Amerikou a  

Japonskem, je asi na půl cestě mezi Havají a Japonskem, i když blíže k Havaji. Taktika Japonců 

měla dvě etapy: první část konvoje s letadlovými loďmi  měla vybombardovat ostrov a druhá vlna 

tam pak měla vysadit japonskou námořní pěchotu, to vše ještě než na to přijdou Američané na 

Havaji. Umínění byrokrati ve  Washingtonu ale prohlásili, že  cílem japonské flotily jsou Sumatra 

nebo Java. Naštěstí byl hlavní velitel námořnictva, admirál Nimitz, přesvědčen o správnosti 

Rochefortovy hypotézy a vypravil se s konvojem k Midway. Velitel washingtonského OP-20-G 

Redman pak najednou začal tvrdit, že to prý určitě ne, že Japonci rozhodně chtějí napadnout Havaj, 

a že  jen dělají klamné manévry. Naneštěstí byl sice kód místa útoku znám (=AF) , ale místo samo 

ne. 

Japonci dali do toho vše, aby si zaručili úspěch: 250 letadel, 11 bitevních lodí, 8 letadlových lodí a 

23 křižníků. Několik  tisíc vojáků by se pak vysadilo na ostrov, zatímco mnohem větší armáda 

čekala "v závětří". Navíc tam ještě 20 japonských ponorek hlídalo boky konvoje, aby ho mohlo 

informovat o pohybu Američanů. A tehdy Rochefort vymyslel trik: spojovacím kabelem - pod 

vodou, aby to nebylo odposloucháno - vyzval operátora na Midwayi, aby radiem zažádal o zásobu 

vody, neboť se jim (údajně) na ostrově rozbila vodárna. Ten to udělal a Havaj pak vyslala rádiem 

ujištění, že už je voda na cestě. Radostní Japonci to obojí zaslechli a předali dál, přičemž  pro ostrov 

Midway, použili kód, který souhlasil  s kódem pro místo útoku, AF. Teď už nebylo pochyby. 
BITVA O MIDWAY 
Jan Hurych  
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V neděli ráno místního času zaútočila japonská letadla na nepřipravenou flotilu USA. Krátce před osmou hodinou vydal 

velitel letky válečný pokřik "Tora! Tora! Tora!" ("Tygr! Tygr! Tygr!") na znamení, že se útočníkům podařilo americké 

námořnictvo překvapit. V 7:55 se nad základnou objevilo první japonské letadlo následované ve dvou vlnách dalšími 

350. Z osmi bitevních lodí Japonci tři potopili a ostatní těžce poškodili. Zničili přes 160 amerických letadel. Při náletu 

zahynulo více než 2400 amerických vojáků a civilistů. Japonci ztratili téměř 130 pilotů a námořníků, pět ponorek a na 

160 letadel bylo poškozeno. Teprve až po začátku útoku předal japonský velvyslanec v USA státnímu tajemníkovi 

Cordellu Hullovi oficiální nótu, v níž Japonsko rušilo vyjednávání ohledně japonské expanze. Zpoždění nedovolilo 

zástupcům předat nótu dříve, ale Američané dešifrovali, že Japonsko zamýšlí přerušit diplomatické vztahy a podle 

všeho i zaútočit. Japonsko předalo americkým a britským velvyslancům v Tokiu nóty o vyhlášení války až několik 

hodin po útoku. Japonská invaze do Číny v roce 1937, spojenectví s Německem a Itálii v roce 1940 a okupace 

francouzské Indočíny v červenci 1941 vedly USA k tomu, aby ve stejném měsíci zmrazily japonské účty v USA. 

Zároveň uvalily embargo na dodávky ropy a dalšího vojenského materiálu do Japonska. Ačkoli Japonsko nepřestávalo 

do útoku na Pearl Harbor v jednáních, japonská vláda v čele s Hidekim Todžou už dříve rozhodla o zahájení války. 

Přípravy na havajskou operaci byly dlouhé a důkladné. Velitel japonského loďstva admirál Isoroku Jamamoto chystal 

útok již od listopadu 1940. Na cestu vzdálenou 6300 kilometrů se japonská válečná plavidla tiše vydala přes severní 

Pacifik 26. listopadu 1941 a zakotvila 440 kilometrů severně od Havaje, zatímco invazní skupiny proti Malajsii, Barmě, 

Holandské Východní Indii a Filipínám vypluly neutajeně. Nepřipravenost amerického vojska si vysloužila značnou 

kritiku a stála místo nejvyšší důstojníky na základně. Někteří historici dokonce obvinili prezidenta Roosevelta z podílu 

na vyvolání útoku za účelem vstupu USA do druhé světové války proti Německu, Itálii a Japonsku, nebo alespoň ze 

zodpovědnosti za to, že útoku nezabránil. Pozdější vyšetřování prokázala, že Američané měli o útoku informace, 

neznali ale datum a místo napadení. 

 

Pro Japonce znamenal Pearl Harbor jen začátek generální ofenzívy, jejímž cílem bylo ovládnout jihovýchodní Asii a 

část Oceánie. Během dalších týdnů padly do rukou Japonců další spojenecké základny: Guam, ostrov Wake, Gilbertovy 

ostrovy, Hongkong, Singapur a Jáva. USA přišly o bohaté trhy v Asii, hlavně v Indii a v zemích Perského zálivu. 

Následujícího půlroku se Japonsko zmocnilo obrovských lidnatých území, v nichž žilo více než 150 miliónů lidí. 

Teprve po bitvě u břehů ostrova Midway v červnu 1942 začali Američané dobývat ostrůvek po ostrůvku zpět. 

Bezpodmínečné kapitulace Japonska se jim však podařilo dosáhnout až o tři roky později, po Hirošimě a Nagasaki.  

 

http://www.branajazyku.cz/dufkova/historie.htm 

 

USS Missouri byla lodí třídy Iowa o standardním výtlaku 45 000 tun. Byla postavena v 

loděnicích New York Navy Yard. Loď byla spuštěna na vodu v lednu 1944. Její stroje o výkonu 

více než 200 000 koňských sil si vyžádaly dva komíny. Hlavní výzbroj tvořilo devět děl Mark 7 

ráže 406 mm (16"/50) uložených po trojicích ve třech dělových věžích. Každé dělo mělo svoje 

vlastní ložiště a nabíjecí systém. Děla Mk 7 používala dva druhy munice - protipancéřovou a 

bombardovací - kterou byla schopna vystřelit na vzdálenost 38 km. Sekundární výzbroj tvořilo 

dvacet děl Mark 12 DP ráže 127 mm. Jednalo se o děla dvojího použití - jak proti létajícím cílům, 

tak pro bombardování pobřeží a ničení plovoucích cílů. Od roku 1943 až do osmdesátých let byla 

umístěna v deseti dvojvěžích po pěti věžích na každém boku lodi. V osmdesátých letech bylo osm 

děl odebráno (čtyři věže nejblíže k zádi) a jejich místo zaujala raketová výzbroj. Tu tvořily střely 

RGM-84 Harpoon a BGM-109 Tomahawk. Ochrana lodi spočívala v mohutném pancéřování, které 

na některých místech dosahovalo tloušťky až 400 mm. Paluby byly chráněny trojvrstvým 

pancéřováním, trup lodi byl opatřen protitorpédovou obšívkou se systémem přepážek a trojitým 

dnem. Loď pohánělo osm kotlů Babcock&Wilcox se čtyřmi parními turbínami General Electric.  V 

květnu se stala vlajkovou lodí Třetí flotily a na její palubě proběhla 2. září 1945 ceremonie 

Japonské kapitulace. USS Missouri byla jedinou bitevní lodí USA, která byla v činné službě v době 

propuknutí Korejské války. Byla převelena do západního Pacifiku a v průběhu dvou misí 

ostřelovala severokorejské pobřeží.  

V roce 1992 byla opět postavena mimo službu a v roce 1995 byla vyřazena ze Seznamu 

Amerických Válečných Plavidel. Zahrála si ještě ve filmu "Přepadení v Pacifiku" a v roce 1998 se 

přemístila do přístavu Pearl Harbor na Hawaii, kde se stala památníkem. 
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Kalifornské město Oakland leží přes záliv 

naproti San Francisku. Kdysi zde končila 

trasa slavného Ponny Expresu a už od 

počátku své existence patří k 

nejdůležitějším kalifornským přístavům. 

Náměstí v těsné blízkosti nábřeží nese 

jméno podle nejslavnějšího oaklandského 

občana, jímž byl beze sporu spisovatel Jack London. Mimo jiné zde stojí dvě nevelké stavby, 

které tohoto výrazného spisovatele připomínají. Nálevnu Billa Heinoldse U První a poslední šance 

navštěvoval mladý London, když se živil jako pirát ústřic, a později jako člen rybářské hlídky. 

Chatrná hospoda postavená ze dřeva velrybářské lodi funguje jako bar již téměř 120 let. Druhou 

stavbou je jednoduchý srub, který původně stál daleko na severu v provincii Yukon u řeky Stewart. 

Jack London v něm strávil zimu 1897 -1998 v dobách zlaté horečky na Klondiku. Jeho poloha byla 

až do roku 1936 tajemstvím. Tehdy prý kanadští trapeři objevili na zadní stěně srubu Londonův 

podpis. V roce 1965 velký milovník Jacka Londona a yukonský spisovatel Dick North zorganizoval 

pátrání a podle dobových informací byla autentičnost srubu potvrzena. North nechal srub rozebrat a 

polovinu klád poslal do Oaklandu, kde k ní přibyla chybějící část vytesaná ve stejném stylu. Druhá 

polovina klád putovala do Dawson City, a tam byla chata dostavěna podobným způsobem. Po 

slavném spisovateli tedy zůstaly sruby dva. Jeden v městě, kde prožil své mládí a tvůrčí začátky, 

druhý v daleké divočině, kde vyslechl historky, jež se staly námětem jeho slavných povídek a 

románů. 

Mořský vlk, Martin Eden, Volání divočiny, Bílý tesák... Za oslnivým úspěchem těchto románů stojí 

nejen spontánní vypravěčský talent, ale také mimořádně tvrdá životní zkušenost jejich autora. Už 

jako jedenáctiletý se Jack London podílel na obživě rodiny, zprvu příležitostným roznášením novin, 

uklízením po hospodách či stavěním kuželek, ale brzy zakusil i úmornou celodenní dělnickou dřinu. 

Nepochybně již tehdy v něm začal klíčit zájem o lidi "na dně propasti" , který ho později orientoval 

výrazně doleva. Neméně silná byla však i jeho touha po romantických dobrodružstvích; v 

oaklandském přístavu se seznámil s rybáři, pašeráky opia, velrybáři z Arktidy a posléze se přidal k 

pirátským lovcům ústřic. Již tehdy poznal, že je možné stát se za jednu noc boháčem - a druhou noc 

celé bohatství prohýřit v přístavních krčmách. Po hlavě se vrhl do víru krkolomných dobrodružství: 

plavil se po mořích, stal se zlatokopem, účastnil se neúspěšného tažení armády nezaměstnaných na 

Washington, toulal se po Americe, krátce pobyl i ve vězení, stal se horlivým členem Socialistické 

strany. V dětství vychodil sice jen základní školu, po celý život se ale systematicky dál vzdělával. 

Ovlivnil ho zejména darwinismus, utopický socialismus a také marxismus. Jeho literární úspěchy 

mu však nečekaně otevřely cestu k bohatství a přepychu: zbudoval si ohromný ranč, pořídil si 

vlastní jachtu, na níž se vydal na cestu kolem světa. Řečeno slovy M. Hilského: S nadlidskou 

energií a houževnatostí pracoval, aby se stal úspěšným podle komerčních zákonů, které mu byly 

odporné. Za cenu obrovského úsilí se mu podařilo dokázat sílu své vlastní individuality, tím však 

zároveň přijal nenáviděný zákon džungle za svůj. Zůstal tragicky osamocen... Jeho vnitřní drama 

vyvrcholilo v roce 1906 sebevraždou. 

Hrdina knihy, tulák po hvězdách, je vězeň. Vězeň na doživotí. Je týrán častým pobytem ve svěrací 

kazajce, ale přesto jeho duch není zlomen. Naopak, právě toto utrpení mu pomáhá najít skutečný 

smysl života a skutečné hodnoty věčné a neměnné. A to mi velmi, velmi připomíná stav mnoha lidí, 

kteří trvale žijí ve svěrací kazajce svého osudu, který si utkali svým nerozvážným rozhodováním. 

A přece je i z tohoto stavu cesta ven na svobodu. Jedním z impulzů může být i kniha Jacka Londona 

Tulák po hvězdách. 

Morálka lidstva v současné době není ani o píď lepší, než byla před deseti tisíci lety. Naopak! Před 

deseti tisíci lety byly vztahy mezi lidmi prostší, přímější a nebyly pokrytecké.  

Neochvějná vytrvalost, píle a touha po životě vedou člověka přes propast smrti, za jejíž hranou 

kyne nový život s novými příběhy, láskou a utrpením.  
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Nejdražší muzeum světa  

Duchovným otcom najväčšieho a najdrahšieho stánku umenia na svete, Gettyho múzea v Malibu pri 

Los Angeles, je popredný newyorský architekt Richard Meier. Už pred slávnostným otvorením 16. 

decembra 1997 bol celý komplex najmenej taký slávny ako Michelangelova Sixtínska kaplnka. Na 

ploche 110 hektárov za jednu miliardu dolárov vznikol areál belostných stavieb, spojených s okolím 

špeciálnou lanovkou. Pod ňou sa po diaľnici 405, jednej z najfrekventovanejších ciest na svete, 

pohybuje prúd vozidiel do údolia San Fernando.  

"Getty Museum", známe tiež ako "Center", tvorí niekoľko komplexov budov, ktoré sa v duchu 

Meierovho projektu zbiehajú do tvaru veľkého ypsilonu. Pri múzeu sa v Centre nachádzajú ďalšie 

filantropické ústavy, ktoré patria Gettyho nadácii.  

Veľký vstupný portál zavedie návštevníka  

najprv do zasklenej kruhovej dvorany. Denné svetlo, ktoré dopadá zo všetkých strán, sa koncentruje 

uprostred priestoru. V žiadnom inom múzeu na svete nemôžete pozorovať obrazy v takom 

prirodzenom svetle. Vnútorná architektúra výstavných priestorov - dielo Thierryho Desponta, tvorí 

pôsobivý kontrast k záplavám svetla v hale. Stropy sú relatívne nízke, steny sú v tlmených 

odtieňoch okru.  

Umelecká zbierka obsahuje vrcholné diela všetkých epoch. Cézannovo Zátišie s jablkami, doskový 

obraz od Ducia, kompletná zbierka gréckych a rímskych starožitností od roku 3000 pred n.l. do 

roku 300 n.l. Rembrandt, Leonardo, Raffael, van Dyck, van Gogh, Bernini, Rubens, Watteau, 

Ingres, Goya, Cézanne, Gainsborough, Ensor, Munch a Renoir - celý lexikón výtvarných umení. 

Renesancia a barok sú predstavené v kompletne zariadených miestnostiach. Vedľa nich sú študovne 

a knižnice. Program dopĺňajú semináre, prednášky a exkurzie k dejinám umenia. Nechýba bežné 

vybavenie múzeí - kníhkupectvo, obchod so suvenírmi a čajovňa.  

Popri celej monumentálnosti má múzeum ostať aj miestom, kde sa môže návštevník cítiť uvoľnene. 

Stráviť tu celý deň by nemalo byť trápením, ale potešením. Organizátori si želajú, aby sem 

prichádzali aj ľudia, ktorí podobné kultúrne zariadenia zvyčajne nenavštevujú. Každá výstavná sieň 

má veľký balkón, na ktorom sa môžu návštevníci nadýchať čerstvého vzduchu, pokochať sa 

pohľadom a vypiť si cappuccino. "Je to miesto pre umeleckých fanúšikov i rodiny, ktoré chcú 

svojim deťom ukázať, čo je krásne umenie," hovorí vedúca kurátorka J. Gribbonová.  

Dojem z umeleckých predmetov umocňujú architektonické skvosty. Napríklad sklenená stavba v 

podobe obrieho kryštálu, trblietajúceho sa v slnečnom svetle, alebo dláždená južná terasa, ktorej 

jednoduchá chladivá architektúra pomáha lepšie znášať kalifornské horúce leto. Dve oproti sebe 

postavené masívne okrovo sfarbené steny, nazvané "Courtyard" a spojené mozaikou, pripomínajú 

Stenu nárekov v Jeruzaleme.  

Americkým kritikom sa zdá miliarda dolárov, vynaložená na stavbu komplexu, príliš vysokou 

položkou. Meier podobné výčitky nemôže, a ani nechce pochopiť. Múzeum pokladá za kultúrne a 

intelektuálne centrum amerického západného pobrežia. "Ak stojí vývoj nového auta miliardy, Getty 

Center je na rozdiel od neho oveľa komplexnejší výtvor," hovorí.  

Múzeum je pre návštevníkov otvorené celý týždeň okrem pondelka. Vstup je zadarmo, len za 

parkovné sa platí päť dolárov. Ak nechcete použiť vlastné auto, môžete od stanice mestského 

autobusu použiť lanovku. Pre deti je pripravený špeciálny program vrátane detského kútika s 

dozorom.  

Množstvo tajomstiev Gettyho múzea sa skrýva pod zemou. Napríklad obrie nádrže s miliónmi litrov 

vody a množstvo miestností s bezpečnostnými systémami a náradím pre prípad evakuácie osôb a 

exponátov. Umenie v hodnote mnohých miliónov dolárov tu môže prečkať požiare i zemetrasenie.  

Múzeom však vôbec nie je nadšený tretí syn magnáta Gettyho, J. Paul junior, ktorý reagoval "so 

zdesením a úžasom nad takýmto plytvaním". J.  

Paul Getty žije v Anglicku, má britský pas a patrí medzi štyristo  

najbohatších mužov na svete. Podporuje anglický trh s umením a bojuje proti výpredaju umenia do 

USA. Nedávno dokonca venoval londýnskej Národnej galérii 120 miliónov dolárov, aby 

nákupcovia Gettyho múzea nemohli vydražiť niektoré majstrovské diela a vyviezť ich do USA. 

Napriek tomuto jeho úsiliu Gettyho múzeum v Los Angeles sa teší veľkej popularite a prispieva k 

vzdelávaniu mnohých ľudí.  
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Alcatraz 
 

  
 

Alcatraz - svého času nejhorší věznice v USA 

 

 

Dvě míle od pobřeží kalifornského města San Franciska se rozkládá nevelký ostrov o ploše pěti 

hektarů. Při vyslovení jeho jména naskakovala i těm nejotrlejším americkým zločincům na těle husí 

kůže a poléval je studený pot. Na ostrově totiž stálo "nejbezpečnější" vězení na světě - legendární 

Alcatraz.  

 

Historické souvislosti 

 

Nápad zřídit na tomto ostrově superkriminál pro nejnebezpečnější zločince z celé severní Ameriky 

vznikl v říjnu 1933. Tehdejší ministr spravedlnosti USA Homer Cummings tak zareagoval na 

mohutnou vlnu zločinnosti, která sužovala obyvatelstvo amerických měst. Organizované únosy 

významných osobností včetně dětí, vraždy a přepady bank se staly denodenní záležitostí, stejně jako 

vzpoury a útěky zločinců ze zastaralých a přeplněných věznic. A tak není divu, že od nápadu k 

realizaci projektu uplynulo jen několik měsíců. V bývalé vojenské pevnosti bylo zřízeno celkem 

600 cel vybavených mřížemi ze speciální nepřepilovatelné oceli. Každá cela byla určena jen pro 

jednoho vězně. Vstup na jednotlivé vězeňské bloky byl jištěn důmyslným systémem, který měl 

znemožnit jakýkoliv pokus o útěk. Každý pohyb vězně byl kontrolován dvěma na sobě nezávislými 

dozorci. Jeden z nich byl vždy vyzbrojen samopalem. Celá pevnost pak byla pod neustálým 

dohledem dalších dozorců z šesti strážních věží.  

Vězeňský režim 

 

Smyslem tohoto projektu byla nejen absolutní izolace zločinců, ale i jejich tvrdé potrestání - bez 

jakékoliv formy převýchovy. Samotný vězeňský režim byl proto krutý. Pro vězně platil absolutní 

zákaz hovoru. Princip vzájemné izolace vězňů byl podle možností dodržován i ve vězeňských 

dílnách a prádelně. Za sebemenší přestupek proti vězeňskému řádu následoval další trest - pobyt v 

neosvětlené kobce v podzemí vězení. Zde byl provinilec svlečen donaha a spoután tak, že celý den 

musel prostát. V noci mu pak za lůžko sloužila podlaha. Jedinou potravou byl chléb a voda. Jednou 

za pět dní dostal kousek masa. Tento trest mohl trvat i měsíce. Ve výjimečných případech i roky.  
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Hvězdy amerického zločinu  

 

Koncem roku 1933 se Homer Cummings a tehdejší šéf FBI Edgar 

Hoover společně rozjeli po některých amerických věznicích, aby 

osobně vybrali do Alcatrazu americké "hvězdy" zločinu. Al Capone - 

americký král gangsterů - byl mezi prvními. Než byl převezen ve 

speciálním vězeňském vagóně z věznice v Atlantě na Alcatraz, 

poskytl novinářům rozhovor, ve kterém sršel humorem. V 

superkriminále smysl pro humor brzy ztratil. Zločinec Jim Lucas ho 

totiž v nestřežené chvíli bodl do zad nůžkami, které ukradl 

vězeňskému holiči. Není bez zajímavosti, že Al Capone byl po této 

události alcatrazskými dozorci hodnocen jako poslušný a pokorný 

vězeň.  

policejní fotografie Al Caponeho 

 

 

Alvin Karpis  

Další "hvězdou" Alcatrazu byl Alvin Karpis (vlastním jménem 

Karpovitz) alias Creepy, který v kriminálech strávil plných 35 let. Do 

historie kriminalistiky se tento zločinec zapsal tím, že podstoupil 

náročnou plastickou operaci, aby změnil nejen svůj vzhled, ale i 

papilární linie svých prstů. Neúspěšnou operaci provedl soukromý 

chirurg, alkoholik a morfinista doktor Moran z Chicaga. Karpis se mu 

za to krutě pomstil - nechal ho v Michigenském jezeře utopit. 

Nebezpečného bankovního lupiče, únosce lidí, vraha a člena 

organizované zločinecké bandy Alvina Karpise osobně zatýkal a 

vlastní vázankou spoutal sám šéf americké FBI Edgar Hoover. 

  

 

Arthur Barker 

 

Barker měl s Karpisem mnoho společného a také se velmi dobře znali. 

Oba totiž "pracovali" v jednomu zločineckém gangu, který vedla jeho 

matka Katherina Barkerová. Ta měla čtyři syny a všechny je vychovávala 

v duchu zločinu. Později prošel jejím "školením" i Karpis a stal se jejím 

"zástupcem". Jedné noci začátkem roku 1939 se Arthur Barker, zvaný Doc 

společně s dalšími čtyřmi zločinci pokusil z Alcatrazu uprchnout. Než 

stačil doběhnout k břehu ostrova, byl dozorcem dávkou ze samopalu 

zastřelen. Neslavně skončil i zbytek rodiny Barkerů. Arthurova matka a 

jeho bratr Fred byli zastřeleni při divoké přestřelce s policií. “Maminka” 

totiž při zatýkání použila proti policistům samopal... Další Arthurův bratr - Hermann spáchal 

sebevraždu, když byl zatýkán pro vraždu. Poslední syn z rodu Barkerů - Loyd byl o několik let 

později zavražděn svou manželkou.)  

 

Na všechny se nedostalo 

 

Postupně byly na Alcatraz dopraveny téměř všechny skutečné špičky amerického zločinu, zapsané 

v "Ten Most Wanted List" - v seznamu deseti nejhledanějších zločinců, který dodnes vypracovává a 

pravidelně doplňuje FBI. Některé hvězdy této "hitparády zločinu" se však krutému Alcatrazu vyhly. 

Buď byly zastřeleny při policejních zákrocích, nebo při vyřizování účtů mezi sebou samými. Celá 

řada dalších přišla o život zcela "legálně" - na elektrickém křesle nebo v plynové komoře...  
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Krutá bilance 

Mýtus o "nejbezpečnějším vězení světa" vznikl na základě neúspěšných pokusů alcatrazských 

vězňů o útěk. Za celou dobu existence tohoto vězení jich bylo zaznamenáno celkem čtrnáct a 

zúčastnilo se jich 39 vězňů. Bilance je krutá. Zločinci při nich "zlikvidovali" čtyři dozorce. Pět 

uprchlíků bylo dozorci zastřeleno. Dva vězni byli za svůj pokus o útěk popraveni. Šest pokusů o 

útěk patří spíše do kategorie sebevražd. Prchající vězni se totiž ve studeném moři utopili. Zbytek - 

26 vězňů - dopadly stráže. I v těchto případech zpravidla tekla krev. Řada vězňů se doopravdy 

zbláznila. Ve vězení bylo také zaregistrováno i několik "klasických" sebevražd.  

Alcatrazské rekordy a kuriozity 

Celých 10 let strávil v podzemní kobce o samotě, bez světla 

a v naprostém tichu White Franklin. Byl to trest za pokus o 

útěk, který provedl společně s Arthurem Barkerem. Jediný 

zločinec, který se dostal z ostrova na pevninu byl John 

Giles. K svému pokusu o útěk použil vojenskou uniformu. 

Získal ji po částech v průběhu několika týdnů ve vězeňské 

prádelně. Když si vojáci sanfranciské posádky přijeli lodí 

pro prádlo, nepozorovaně se k nim připojil a z ostrova odjel. 

Na břehu však na něho čekali alcatrazští dozorci, kteří jeho 

absenci v prádelně záhy zjistili. Zlí jazykové tvrdí, že byl při 

zpáteční cestě zbit...  

Alcatrazská korekce 

Nejmladším vězněm byl zřejmě 19letý Indián Anthony 

“Dan” Turano. V květnu 1946 se zúčastnil společně s 

dalšími pěti trestanci vzpoury - jediné v celé historii 

Alcatrazu. Zahynuli při ní dva dozorci a osm jich bylo těžce 

zraněno. Proti šesti vzbouřencům byl povolán pluk námořní pěchoty, sanfranciská policie i posily z 

okolních věznic. Tři vzbouřenci byli zabiti vojenskou výbušnou náloží. Dan Turano a zbývající dva 

účastníci vzpoury byli zajati. V prosinci téhož roku byli oba Turanovi společníci v San Quentinu 

popraveni. Indián byl tedy jediný ze šesti vzbouřenců, který smrti unikl. Podle tehdejšího zákona 

byl totiž na popravu příliš mladý. Na svobodu byl propuštěn v roce 1973.  

Konec mýtu o Alcatrazu 

Dějiny alcatrazské věznice oficiálně skončily 3. března 1963. V té době bylo v jejich celách 

sedmadvacet "es" amerického zločinu. Byl mezi nimi i Dan Turano. Všech sedmadvacet vězňů bylo 

v poutech převezeno do jiných federálních věznic. O práci na ostrově přišlo 125 dozorců. Věznice 

zůstala zcela prázdná a měla být zapomenuta.  

Rok před jejím zrušením se však stalo něco neuvěřitelného. Z věznice záhadně zmizeli tři bankovní 

lupiči. Údajně se jim podařilo vrtačkou, zhotovenou z vysavače provrtat betonovou zeď a prchnout. 

O jejich skutečném osudu se dosud vedou spory. Zastánci teorie o vězení, ze kterého není úniku 

tvrdí, že se uprchlíci utopili. Odvolávají se přitom na všech šest podobných případů z minulosti. 

Faktem ovšem zůstává, že přes usilovné pátrání se jejich těla v moři nikdy nenašla. Na pevnině je 

ale také nikdo nikdy neviděl i když agenti FBI udělali všechno proto, aby aspoň jednoho z nich 

vyslídili. Své pátrání obnovili v roce 1992 poté, co televizní stanice CNN uvedla zprávu o tom, že 

jeden z utečenců žije pod cizím jménem v Kolumbii.  

Ať je pravda jakákoliv, útěk Franka Lee Morrise a bratrů Clarence a Johna Anglinových zle 

pošramotil pověst o "nejbezpečnějším vězení světa". Legenda o Alcatrazu však žije dál - 

prostřednictvím propagačních materiálů sanfranciských cestovních kanceláří...  

 

 

 


