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  jaro 2003 

U kamen 
 

„Jéžiši, voni by tě snad spálili!!! Nojo, kluci uklízeli na půdě. Kupa starých verků 

nachystaná u kamen. Ale ty přece nejseš starej verk.“ 

„Děkuju.“ 

„To bylo mně?“ 

„A komu jinýmu. Po padesáti letech známosti.“ 

„To jo. Bylo mně tenkrát sedmnáct, když jsem si na tebe usmolil z učňovskýho platu. 

Čtyřicet pět korun! Víš, co to pro mě bylo?“ 

„Vím. Však ses na mě chodil dlouho dívat.“ 

„Já myslel víc na to, jak dostat tebe než holky. Když jsem s tebou vyrazil poprvé na 

čundr, byl jsem přesvědčenej, že mně je moře po kolena.“ 

„To nebylo moře, to byla Sázava. Nevěděla jsem tenkrát, co si myslíš, ale pádlovat si se 

mnou nemusel.“ 

„Promiň. Machroval sem. S tím, co jsem zatím uměl hrát, jsem okouzlovat nemoch.“ 

„A nemůžeš dodnes. Ty tvoje tři akordy.“ 

„Nojo, zasloužila by sis jinýho virtuóza. Já na tebe mastil pořád tu naši Askalónu a 

Malajku a tak.“ 

„Neomlouvej se. Koncerty to nebyly, ale byla sranda.“ 

„Jenže pak začli chodit na osadu mladí. Karel dotáhl ryvolovky, Béďa hraje Wabi Daňka, 

teď ten blúgrás...“ 

„... a já skončila na půdě.“ 

„Co taky s tebou?“ 

„A co s tebou?“ 

„Nebuď drzá! Struny ti ztvrdly jak dráty do betónu.“ 

„Tobě zase změknul mozek.“ 

„Krk máš křivej.“ 

„Se podívej na sebe, hrbíš se jak vrba u rybníka.“ 

„Máš pravdu. Stárnu. A kluci ty starý kotlíkovky hrajou jenom kvůli mně. Dokud byl 

šerif, bylo to jiný. Jenže teď jsem nejstarší já. O generaci.“ 

„Jen se polituj!“ 

„Někdy si říkám, že tam přestanu chodit. Budou se moct svobodně bavit, svobodně opít a 

svobodně hrát. I ty Hop Tropáky, který já už neznám. Doba je jiná, písničky jsou jiný.“ 

„Co kecáš! Povídalo Karlovo benžo, že musí trénovat ty vykopávky i doma. Karel ho 

mučí se ztichlejma, bílejma skálama a se šípem, co letí savanou.“ 

„Fakt? Ale to on určitě jen aby mně udělal radost.“ 

„A není to jedno? Hlavně že je umí.“ 

„Myslíš?“ 

„Copak já jsem tady od myšlení? Já jsem dřevo. Jak říkáš, doba je jiná, písničky jsou 

jiný... a co kamarádi?“ 

„Kamarádi? Kamarádi! Tak že bych jako...  taky...  tak nějak... 

pojď sem...  Jen tři kříže z bílýho kamení...“ 

 „Jéžiši, aspoň si mě nalaď!!!“ 

 

Taťkovi 

 

 

F          C              Ami 
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Yacht 4/2003  

Přišel na mě Scirocco 
 

Pokusím se vás chvíli otravovat historkou z našeho osobního, jachtařského 

středověku. Poprvé jsme vyrazili na loď a pod vedením zkušeného kapitána jsme se 

snažili neutopit sebe, ani loď a občas jet tam, kam chceme my a ne ten škodolibý vítr. 

Pravda, mně se to dařilo ze všech nejméně. Třetí den plavby okolo ostrova Elba se mi 

zdálo, že je proti mně nejen vítr, ale i kapitán, manžel, Poseidon a vůbec celý svět. Znáte 

to, ponorka ze dvorka. 

Plavbou za silného větru jsme se dostali do přístavu Marciana Marina, zapasovali 

jsme se mezi ostatní lodě, které stály na kotvě, a já si oddechla, že je další den utrpení za 

mnou. Posádka se rozhodla vyrazit na gumovém člunku pomocí pádel ku břehu kvulivá 

vyřízení telefonátů, nákupů a jiných blbostí. Mně ovšem připadalo, že si právě ze všeho 

nejvíc potřebuju odpočnout od posádky, takže jsem zvolila variantu já na lodi, ostatní na 

suchu.  

Ten slastný klid, který se po jejich odjezdu na Kiladě rozhostil! V klidu jsem slupla 

ten den svůj třetí Kinedryl, něco jsem v klidu porovnala, něco v klidu přeprala a potom 

jsem si v klidu četla. Jenže pak přišel On! V té době jsem neměla ani tucha, že se jmenuje 

Široko a nikdo nás nestihl představit. Široko udělal v jedné minutě ze dne noc. Zkrátka 

jsem začala číst větu a na jejím konci jsem zjistila, že na čtení nevidím. Pravda, byla to 

věta rozvitá. Pak vypustil Široko vítr. Ale slovo vítr nevystihuje sílu ani zběsilost, kterou 

se masy vzduchu pohybovaly. Copak jsem já, prosťáček, věděla něco o stupnici sira 

Francise Beauforta?! Jenže Širokovi připadalo ekl foukat jen tak na sucho, takže vytáhl 

špunt z nebeské nádrže. 

A já na lodi sama samotinká. Takový strach jsem zažila naposledy ve třech letech, 

když mě na Mikuláše rval podnapilý čert do pytle. Rozhlížela jsem se po palubě, co bych 

asi tak mohla udělat. Jenže jsem zjistila, že asi tak nejpravděpodobnější, co bych udělala, 

by byl pád přes palubu. Vzdala jsem veškeré pokusy. Vlezla jsem do podpalubí, zavřela 

okna a otevřela Becherovku. Lokla jsem si jen proto, abych přesvědčila srdce, že tepová 

frekvence nad dvě stě je fakt moc. Podruhé jsem si lokla, abych přesvědčila plíce, že jsou 

na dýchání. Třetí lok byl jako argument pro žaludek, že dnešní oběd už opravdu nemusím 

vidět. Čtvrtý lok už nevím, jak jsem si zdůvodnila, a pak jsem přestala počítat. 

Střih. Z manželova vyprávění vím, co se dělo na břehu. Taky tma, taky vítr, taky 

déšť. Povětřím lítaly slunečníky i menší lodičky z jachtařské školy. Nejhorší byl pohled 

na naše zaparkované jachty. Všechny se urvaly z kotev a jako jedna obrovská masa se 

posunovaly směrem k pobřežním skaliskům. Kapitánovi i manželovi bylo jasné, že 

umírám hrůzou. Přestože vypadali jako sebevrazi, skočili do gumáku a pomocí nejen 

svých, ale snad i nadpřirozených sil, se jim podařilo dostat ke Kiladě. Když manžel lezl 

na palubu, uvažoval, zda už je vdovec. Odsunul poklop... 

Střih... a zespoda se ozýval zpěv „What shall we do with a drunken sailor...“ A to 

prosím v originále, když si na anglická slova nejsem schopná za střízliva vzpomenout. 

Kinedryl zapitý Becherovkou slavil úspěch. Pak už následovaly jen bleskurychlé akce, 

při kterých mně chlapi podávali dolů mokré oblečení, já jim vrávoravě podávala nahoru 

suché.  

Po nahození motoru, vymotání se z klubka lodí a kotev a po úspěšném 

znovuupevnění zdivočelé Kilady jsme společně dopili zbytek Becherovky a hodnotili 

situaci. Teprve teď jsem se dozvěděla, že Široko není jenom postava z Rychlých šípů, ale 
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škodit dokáží oba stejně. A taky, jak je každému námořníkovi jasné, že právě pro 

takovéhle situace má vždy zůstat někdo na lodi.  

 

Pozn. autora: Jenže ne takový blbec jako já. :-) 

 

věnováno Pravošovi 

 

 
 

Světozor 2002 

Ať se co chce semele, vesele jen vesele. 
 

Jedem středem Austrálie. Brácha, jeho žena Petra a já. Valíme, co to dá, chceme 

stihnout západ slunce u Uluru, jednoho z největších monošutrů světa. Co to dá je nejvíce 

závislé na výkonu našeho vozidla - stařičké dodávečky, koupené na začátku pobytu za co 

možná nejméně klokaních dolarů. Sláva, s vypětím všech sil a nervů stíháme mohutný 

zážitek. Zapadající slunce mění barvu skály a my fotíme a fotíme i přes výstražné blikání 

a naříkání foťáků na nedostatek světla. Ještě zběžně přečteme informační cedule a 

chceme jet do kempu. My chceme, auto nechce. Nestartuje. Vždy pohotový Brácha tahá 

startovací kabely a volá: „Chyťte někoho s autem!“ Opozdilci mají smůlu, musí propůjčit 

svoje auto k nastartovaní našeho vzdorovitého stylem baterka-baterka. Tady se tomu říká 

jumpování, prostě džampování - naskočení, jasňačka. Džampaři jsou ochotná rodinka, 

usmívají se. Taky co jim zbývá. Po nastartování uháníme do kempu. Ke konci uhánění 

auto poskakuje, baterka už nestačí ani na základní životní funkce. Zhášíme světla a kemp 

hledáme jen po hmatu. Takže co zítra? Ještě večer obhlídneme sousedy a ty 

nejsympatičtější mlaďochy ráno prosíme o nadžampování. Musíme stihnout svítání nad 

Uluru, což se nám jízdou bez světel za ranního pološera kupodivu daří. Z Uluru se 

potřebujeme dostat k sousednímu pohoří Kata Tjuta. To je domorodý název a znamená 

Mnoho hlav. Takže ledva odchytíme ochotníky, postarší manžele, na nadžampování, 

jedeme k hlavám. Tam projdeme mezihlavovou túru a už po cestě zpět k autu vyhlížíme 

oběť. Dáváme se do hovoru se sympatickým hochem. Obě se k němu s Petrou lichotíme, 

ale bohužel... hoch je na motorce. Stopujeme dvě slečny s autem. Sice vůbec nerozumí, 

co po nich chceme, ale jejich auto je nám prý k dispozici. Brácha propojuje kabely a na 

chvíli zapřádá hovor. Během té chvíle totiž životodárná šťáva proudí z jejich baterky do 

naší. Díky. Je odpoledne a my spěcháme do kempu. Je to stále ten stejnej kemp. Široko 

daleko jinej není. A věřte, že široko daleko v Austrálii je opravdu široký široko a daleký 

daleko. Po cestě začíná pršet. Nevídaný úkaz v poušti, který by nám až tak nevadil, 

kdyby se tím pádem nezatáhlo. Svítit nemůžeme. Jedeme bez světel, v lijáku, nic 

nevidíme, ale protože jsme klikaři, rozsvítila se nám kontrolka stavu paliva. Zastavujeme 

u benzínky. Brácha se rozhoduje čerpat benzín za chodu motoru. A my dvě se máme 

modlit. Změna, modlit se nemusíme, motor chcípnul. Než Brácha naplní nádrž, s Petrou 

zkušeně odlapíme mladý pár s autem. Po nadžampování pokračujeme do kempu. Jedeme 

okolo hasičské stanice. Hasiči mají lidem pomáhat. Sice spíš jiskry hasí, ale co kdyby... 

Brácha se jde zeptat. Žádnej problém, máme baterku přinýst a do rána nám ji hasiči 

nechají nabít. Motor tentokrát neumřel a my dojíždíme do kempu. Zdraví nás rodinka ze 

včerejška, mlaďoši z rána, postarší pár z dopoledne... dyť jsem říkala, že to je jedinej 

kemp. Brácha vymontuje baterku. Je těžká a k hasičům to kousek je. Uvažujeme, kdo nás 

ještě nezná. Támhle ti dva kluci. Odvezou Bráchu k hasičům. Po návratu s nimi kecáme u 
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piva. Zjišťujeme, že je v kempu prádelna, a když už tady musíme tvrdnout. Rozhodnuto, 

vybíráme špinavé prádlo. Jenže v prádelně ouha. Pračka je na drobné, které nemáme. 

Brácha s Petrou obchází kemp a snaží se rozměnit peníze u těch lidí, kteří nás ještě 

neznají. Už jich moc není, ale povedlo se. Ustrojeni jen v tom nejzákladnějším, nacpeme 

hory prádla do obrovité pračky. A zjišťujeme, že chceme sice prát, ale nemáme prášek na 

praní. To už Brácha dostává záchvat zuřivosti: „Na co s sebou mám dvě ženský?!“ Mě a 

Petru chytá taky záchvat, ale smíchu. Co teď? Přemýšlíme, co udělat, aby nás Brácha 

nezabil. Když jdeme k autu okolo stanu, u kterého stojí cestovní sušák na prádlo, Petra 

prohlašuje: „Po těchhle jsme ještě nic nechtěli.“ Ti byli poslední, ale ochotně mění 

kelímek prášku za plechovku piva.  

Je ráno. Cestou do umývárky nás nadšeně zdraví mlaďoši, postarší pár a dvě slečny. 

Všichni se ptají, jestli budeme potřebovat džampnout. V kuchyňce pokecáme s mladým 

párem a kafe si vaříme společně s dárcema prášku na praní. Žvýkáme snídani a 

odpovídáme na usměvavé pozdravy všem, kteří nám včera měnili drobné. Dva kluci 

přijdou sami: „Potřebujete pro tu baterku.“ Hasič nám přeje šťastnou cestu a aby to byla 

poslední závada. Brácha namontuje baterku a otočí klíčkem. Motor naskočí. Autu se chce 

jet a zase se nechce nám. Sakra, to máme opustit všechny ty kamarády? 

 

Bráchovi a Petře za tu srandu, i když bylo nejhůř 

 

 

 
25. – 26.8.2001 

Čundr za zlatem 
 

DEN PRVNÍ 

Za slunného rána vyrážíme autem směr Zlaté Hory. Karel jako řidič, Marta jako 

navigátor, synovec Pavel jako spolucestující a Šerif jako poradce pro všechno. Městečko 

Zlaté Hory nacházíme bez problémů. Teď už jen objevit, kde se koná Mistrovství ČR a 

SR v rýžování zlata. Karel věštecky říká: „No, na náměstí se asi rýžovat nedá.“ Takže 

náměstí necháváme za sebou a pokračujeme podle značek GOLD. S jediným chybným 

odbočením do pole přijíždíme k rybníku, kde jsou stany, stánky, pivo, lidi a hlavně 

zlatokopové. Na hlavách klobouky s odznakama, kostkované košile, vesty, rifle a v rukou 

pánve. Sledujeme jednu ze soutěží a snažíme se pochopit pravidla. V rybníku jsou 

ohraničeny klaimy. Každý soutěžící dostane kbelík s pískem, ve kterém je určitý počet 

zlatinek v rozmezí 5-12. No a pak už si s kbelíkem zaleze do svého klaimu a po 

odstartování začne postupně písek propírat a lovit z něho zlato. Když je na dně s pískem, 

s dechem nebo se silama, dá znamení časomíře. Předvede nalezené zlatinky. Za ty, co mu 

chybí do úplného počtu, se mu připočítají trestné minuty. Toť vše. Soutěží se v různých 

kategoriích podle pohlaví, profesionality atd. To jsme všechno nepochopili sami, na něco 

(na hodně) jsme se museli zeptat. Slunce svítí, nálada je skvělá, nám však ke štěstí něco 

chybí. Henry. Šerif se jde někoho zeptat. Jelikož náš Šerif je mazanej, první, koho se 

zeptá, je starosta obce. Diví se otázce, jestli zná Henryho. „Henryho tady zná každej. A 

teď bude v muzeu nebo v hospodě.“ 

Vyrážíme do muzea. Pěšky. Řidič podal demisi, řka, že přechází na pivní pohon. Na 

náměstí najdeme muzeum, kde má část vyhrazenou Henry pro své sbírky kamenů, zlata, 

fotek, výstřižků a mnoha dalších volovin. Zrovna cosi vysvětluje dobře rostlým 

turistkám, z jejichž klenutých partií nespouští oči  a nám sotva odpoví na pozdrav. 
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Sledujeme vypravování, prohlížíme exponáty, bavíme se s Henrym a když turistky 

odchází, odcházíme s nimi. Jenže Martě to nedá, takhle přece nevypadnem. Vrací se: 

„Ahoj Henry, tady Česká Třebová, Nezávislý Westmen.“ Na to Henry zařve: „A kde je 

Mirek?“ Marta ho zchladí: „Už se tady půl hodiny motá, ty vole.“ A pak už to je to pravý 

vítání. 

Odcházíme i s Henrym do hospody naproti muzeu. Jenže ani tak nemáme žízeň, jako 

jsme lační rýžování. Henry neustále slibuje, že nám ho předvede. Na otázku kde, odpoví: 

„Tajdle u náměstí.“ Když se nám konečně podaří Henryho zvednout z hospodské lavice, 

stavujeme se v muzeu pro pánev a jdeme jen pár kroků za roh. Tam se Henry zastaví u 

dřevěné ohrady, vystlané gumou a naplněné pískem a zatouchající vodou. „Sem si nechal 

zlatonosnej písek přivízt. Nebudu přece nikam lítat.“ Henry nabere do pánve směs písku, 

vody, vajglů a vršků od piva, párkrát zakrouží a na dně se leskne zlato. Úplně 

jednoduchý. Nasype nám zlato do lahve a půjčuje pánev Martě. „Musíš kroužit pomalu... 

zlato je těžší, zůstane na dně... tohle vyhoď, to je psí hovno... tenhle kámen ber, v něm 

bude zlata za osm marek...“ Popadá nás mamon. Henry se loučí, pánev máme vrátit do 

muzea a on má žízeň. Karel jen tak pro sebe vzdychne: „A to sem říkal, že na náměstí se 

rýžovat nedá.“ Ale zase tak jednoduchý, jak to vypadalo, to není. Za chvíli máme 

rýžování plný zuby, slunce praží a my vidíme, že tudy cesta k bohatství nevede. 

Vracíme se zjistit nocleh. Hned naproti rybníku, kde se koná mistrovství, je kemp. 

Stavíme stany. Někteří. Karel s Pavlem stan odmítají, že je vedro. Meteorolog Šerif 

naopak starostlivě kouká na oblohu a předpovídá déšť. 

Marta vydává rozkaz k odchodu. Pojede se na otvírání zlatokopeckého skanzenu. 

Karel upřesňuje, co mu skanzen může políbit. Po třetí výzvě se osádka zvedá a 

odcházíme ke vstupu do kempu. Tam čeká autobus a po zjištění, že nás odveze zadarmo, 

se nálada zvyšuje stejně jako teplota v rozpáleném autobusu. Skanzen vyrobila parta 

nadšenců a je otvírán u  příležitosti mistrovství republiky v rýžování zlata 2001. Nachází 

se v Údolí ztracených mlýnů na řece Olešnici. Nejdřív vyslechneme nezbytné projevy, 

prohlédneme si mletí zlatonosné rudy, propírání drtě, ukázku dolu a pěšky vyrážíme zpět 

do Zlatých Hor. Usedáme v předzahrádce naší známé hospody na náměstí. Henry už tu 

není, tak ho alespoň s domorodcema pomlouváme. Vypravujeme, jak nepoznal Mirka a 

vymlouval se na to, že kvůli mistrovství už je tři dny permanentně nalitej. Domorodá 

paní se směje: „Tři dny?! Ten je permanentně nalitej už třicet let.“ 

Sledujeme výjev, který je snad opravdu možný jen v tomhle kouzelným, pohraničním 

městečku. U hospodské zahrádky zastavuje autobus, který vozí lidi ke skanzenu. Řidič 

volá na kamaráda: „Přines mně honem pivo nebo leknu.“ Kamarád vezme svůj skoro 

plný půllitr, zanese ho řidiči, ten ho na dva exy vyžahne, hřbetem ruky utře pusu, 

poděkuje za záchranu života a jede dál. To vše se odehrává na úzké silnici, kterou 

autobus ucpal, takže se za ním během pitné přestávky udělala fronta asi deseti aut. Ani 

jeden z řidičů, opakuji ani jeden, nenadává, nekurvuje, netroubí. Všichni v klidu čekají, 

až autobusák dopije, a smějí se. Klídek, pohoda. 

Neradi opouštíme studánku. O kus dál zjišťujeme, že inzerovaná diskotéka není nic 

pro naše trampská těla a peněženky. Vracíme se na místo rýžování. Hraje tady country 

kapela a hraje dobře. Na polovině hektarového parketu tančí Henry a na zbylé půlce se 

tísní ostatní tanečníci. Dáváme další piva. Konečně mezi svejma. Kecáme s trampama 

z vesnice Břidličná. Jako vždy, Šerif zná některé jejich známé. Náš Šerif zná totiž kde 

koho. Někdy v noci jdeme spát. Šerif na zítřek předpovídá déšť. Zabite ho někdo. 
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DEN DRUHÝ 

Budíme se do krásného, slunečného dne. Předpovědi osadního meteo-sejčka se 

nesplnily. Pozorujeme okolo procházející zlatokopy, které dnes čeká finále. Probírají 

taktiku a techniku boje o první místa. Chvíli sledujeme jejich zápolení, ale pak odjíždíme. 

Čeká nás totiž rozhledna. A protože rozhledny bývají vysoko, aby bylo vidět daleko, a 

slunce začíná být taky vysoko a nám by z toho mohlo bejt úzko, opouštíme zlatokopy a 

startujeme.  

Autem se dostáváme na konečnou. Dál vede k rozhledně jen cesta pro pěší. 

Studujeme mapu. Karel operativně spočítá vrstevnice a prohlásí: „Kurva, to je sedm 

našich paneláků.“ No potěšpánbů, v tomhle vedru! 

První panelák držíme všichni společný krok. Po druhým paneláku má Karel s Pavlem 

sotva viditelný náskok. Po třetím paneláku se náskok zviditelňuje. Po čtvrtém paneláku je 

vidět náskok, ale už není vidět Pavla, ani Karla. Při zdolávání pátého paneláku Šerif 

odpočítává patra a ve třetím patře jeho rozpraskané rty šeptají: „Zazvoň u Tojmarů, ať 

nám dá Bohuna napít.“ Po šestém paneláku Marta při pohledu na Šerifa vzpomíná, jak se 

dává umělé dýchání a jestli si Šerif ráno čistil zuby. Čistil. Ale slivovicí. Poslední 

panelák a začínáme vidět Karla, pak Pavla a pak i rozhlednu. 

Citát z průvodce: ‚Biskupská kupa  890 m n. m. - turistická rozhledna postavena v r. 

1898 na místě původní dřevěné stavby Moravskoslezským sudetským turistickým 

spolkem. Z výšky 18 m je možno za dobré viditelnosti spatřit mj. Wroclav, Krkonoše, 

Tatry. Na vrcholu je zřízen hraniční přechod pro mezinárodní turistický pohraniční styk.‘ 

Konec citátu. 

Na styk nemáme nikdo ani pomyšlení, ani na pohraniční. Po vydýchání kupujeme 

vstupenky a plížíme se po schodech posledních 18 m. Výhled opravdu stojí za to. I když 

je trochu opar a oblačno, rozhled je skvělej. Šerif opět inzeruje déšť. 

Cesta sedmi panelákama dolů taky není nic moc, ale je rozhodně rychlejší. Auto na 

nás čeká. Ve Zlatých Horách dáváme na rozloučenou oběd a nikomu se nechce domů. 

Takový tady vládne klid a pohoda. Šerif - důchodce to ukecává ještě na jeden den, že on 

si klidně vezme na zítřek dovolenou. Ale je přehlasován. Tolik zlata, aby nás to uživilo, 

jsme nenašli, takže pracovní proces volá.  

Pavla vysazujeme v Zábřehu a my se za stále slunečného počasí vracíme do Třebové. 

Zlata jsme moc nepřivezli, pánev Marta Karlovi nedovolila koupit, ale zážitků si vezeme 

tolik, že se nám ani do auta nevejdou. 

Ahoj Henry a zase příště. 

 

PS. Déšť opravdu přišel. Sice až v úterý, ale náš Šerif má vždycky pravdu. 
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14. – 15.7.2001 

Čundr na Utah aneb Ahoj Brácho, 
o víkendu chceme vyrazit na čundr. Taťka, Šerif, Karel a já. Do Štěchovic na osadu 

Utah. Šerif s Taťkou se tam chystají asi třicet let. Stále zůstávalo jen u chystání a roky 

přibývají. Šerifovi bude sedmdesát a Taťkovi o rok míň. Letos jsem pochopila, že to musí 

vzít do ruky ženská. Zrovna tomu napomohlo i to, že jsem se Zuzanou z Utahu 

konzultovala tu Austrálii a ona mi do dopisu přiložila zvadlo na výroční 80. oheň osady. 

Takže jsem počítačovo vyhledala všechny možné i nemožné spoje, včetně plavebního 

spojení Praha - Slapy. Chlapi se nezmohli na odpor a tak dostali příkazem být v sobotu o 

půl sedmé na nádraží. Psát budu až v pondělí. Pokud mě nezamordujou. 

P.S. #1 Taťka už má týden napakovanej bágl a je celej natěšenej. 

P.S. #2 Karel si koupil novej batoh. Sice jen čtyřicetilitrovej, ale chlubí se zhruba tisícem 

kapes.  

P.S. #3 Jelikož je počet účastníků výpravy větší než počet spacáků, vypůjčila jsem jeden 

v práci. Děsná molitanová peřina, vzor Revúca z roku 1972, a ještě u něj byl lísteček: 

„Vážený zákazník, kúpili ste si výrobok, ktorému sme venovali mimoriadnu pozornosť. 

Prototyp skúšali v náročných klimatických podmienkách naše vysokohorské výpravy. 

Želáme šťastnú cestu Fatran Ružomberok.“ Losováním připadl taťkovi, takže uvidíme, 

jak se osvědčí ve Štěchovické nížině. 

 

Ahoj Brácho, 

čundr neměl chybu. Sice šťouravej Šerif občas ňákou našel, ale i jemu to dalo dost 

hledání. Jestli neva, půjčila jsem si tvůj starej ruxak. S tebou procestoval všechny státy 

Států, Kanadu, Mexiko, Austrálii, Thajsko a tak, aby si nepřipadal nepotřebně, vzala jsem 

ho vyvětrat do Štěchovic. Pakování bylo plné překvapení, neb jsem u tvého-svého batohu 

objevovala stále nové a nové kapsy. Zaplnila jsem je všechny. Jeli jsme na dva dny a já 

ho měla plnej. A těžkej jak kráva. S tou Austrálií nevím, nevím. To bych potřebovala asi 

tak desetkrát víc věcí. A batohů. I když je fakt, že mi něco podstrčil Taťka, co se mu 

nevešlo do jeho teletiny z mládí. Moje pakování probíhalo ve třech fázích: 

1. fáze – co bych si chtěla vzít  (váha batohu 18 kg) 

2. fáze – co si musím vzít  (váha batohu 15 kg) 

3. fáze – co unesu  (váha batohu 11 kg) 

Ale napakovali jsme se vcelku v pohodě a teprve teď mi dochází, že Karel ani nic 

nehledal. Musím tuto událost zanést do kalendáře mezi významné dny ČR. 

Večer jsme v televizi vyslechli předpověď počasí na víkend: bouřky, kroupy, 

přívalové deště. Ale teplo a nejvyšší index pohody. Aspoň něco. Karel si přibalil holínky, 

já holínky nemaje dvoje ponožky. Z toho jedny teplé. 

Na nádraží jsme dorazili taky kupodivu s časovým předstihem. Taťka a Šerif už 

čekali. Myslím, že stejně nemohli dospat. Šerif dokonce nechal doma svoji oblíbenou 

nádražáckou bundokošili. Na posledním ohni jsem mu řekla, že jestli přijde v modrém, 

tak s ním nikam nejedu. Nepotřebuju, aby mu cestující podstrkovali jízdenky v domnění, 

že jde průvodčí. A představ si, že měl nové rifle. To já nepamatuju. Taťka měl maskáče 

od tebe, takže se nechci chlubit, ale fakt nám to všem slušelo :-). Byli jsme jak správní 

čundráci, od kterých se normální lidi odtahují. Nevydržela jsem a poprosila známého, aby 

nás vyfotil. Šerif brblal, že to jsme mohli jít zrovna do fotoateliéru. Tím prozradil, že mě 

až tak úplně neposlech, protože jsem mu nakázala nechat brblání doma s bundoškou. 

Znáš ho. Pak se tam k nám hlásil taky zeleně oblečený člobrda a tvářil se, že nás zná. 

Šerifovi říkal jménem, tak asi nekecal. Když jsme šli na nástupiště, Šerif nás vyslýchal, 
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jestli nevíme, kdo to byl. Nevěděli jsme. Já jsem jen podotkla: „Tebe znal určitě.“ A Šerif 

mně řek: „No, já jeho asi taky. Ale to znáš někoho z trampu, a pak ho potkáš umytýho a 

už ho nepoznáš.“ To jsem se tomu ještě smála. 

Ve vlaku jsme sehnali skoro prázdné kupé. Byli tam jen čtyři lidi, takže jsem 

jednoduchým matematickým úkonem zjistila, že se tam my tři musíme vejít. Zapomněla 

jsem na bágly. Po chvíli zápolení jeden cestující vyměk, prohlásil, že si sedne vedle a 

odešel. Zůstali dva kluci a postarší Dáma, která kabelkou zabírala další sedadlo a 

trvanlivě odolávala našim pohledům o jeho uvolnění. Nechávala si to zřejmě jako 

bezpečnostní zónu, aby se k ní, nedej bože, některý z těch čundráků nepřitisk. Šerif začal 

vypravovat svoje zkušenosti s uvolňováním míst v kupé. Kdysi kdesi byli na ohni a jeden 

z kamarádů se tam tak ožral, až se z toho na nádraží pos*al. Nastoupili do přecpanýho 

vlaku. Strčili ho do prvního kupé. Okamžitě se z plného kupé stalo prázdné kupé. Kupé 

zabrali, otevřeli okýnka a kamaráda vystrčili na chodbu. Nejhorší ostuda prej nastala po 

příjezdu do Třebové, kdy … cituji: „Sme vylezli na prvním peróně z vlaku, šli jsme do 

haly a jemu z nohavic padaly hovna.“ A to nebylo všechno. Jeden z nich neřek manželce, 

že jede na čundr, protože měl zakázaný s nima kamarádit. Ohlásil, že jde na So+Ne na 

chatu. A když v tu neděli večer vyšli z nádraží, proti nim zrovna jeho žena mašírovala na 

noční. Okamžitě začla řvát a jelikož ráčkovala, široko daleko vysoko se neslo: „Fvanto, 

ty kuvvo, tys byl s těma vožvalama čundváckejma a mně si fek, že budeš fezat dfíví, 

abych tě na chatě nevotvavovala. Až pfídu z pváce, tak si to vyfídíme.“ Dáma při 

Šerifově vyprávění zoufale držela kabelku a vůbec se nesmála. V Pardubicích kluci 

vystoupili a Dáma s námi osiřela. Neodešla, asi jen proto, že já nejsem chlap a viděla ve 

mně oporu. 

Někde po cestě jsem odešla čůrat a po návratu se z našeho kupé linul smrad ředidla. 

Věděla  jsem, že mám v placatici kvalitní slivovici Popovici, ale přesto byla moje první 

myšlenka: „Jéžiši, mně teče slivovice!“ Chlapi se začli smát a ukazovali na Dámu. Ta si 

lakovala nehty. Chápeš to? V prostoru s pár molekulama kyslíku vytáhne takovej smrad. 

Ale s tou slivovicí to bylo inspirativní a tak jsem se rozhodla ji zkontrolovat. Chlapi mně 

velice ochotně sundali batoh a toužebně čekali. A pak to začlo. Jedna kapsa, druhá kapsa, 

třetí kapsa, … Já jsem si k tomu batohu měla udělat plánek. U páté kapsy to Taťka 

nevydržel a vytáhnul svoji placatku. Přerazili jsme ředidlový smrad vůní slivovice a bylo 

to o chlup lepší. Karel si loknul a prohlásil: „To ten výlet pěkně začíná.“ Taťka 

provokoval Šerifa, jestli taky nechce nalakovat nehty, aby mu nebyla vidět ta špína za 

nima. Šerif prohlásil, že jedině na zeleno, aby ladil. 

Zpoždění jsme měli asi jen deset minut a tak jsem vytáhla itinerář cesty a chtěla od 

ostatních odsouhlasit plánovaný autobus Praha – Štěchovice. Ukázalo se, že si Taťka ani 

Karel nevzali brýle. Jediný majitel optiky byl Šerif a chtěl ji půjčovat jen za úplatu. Po 

názorné pohrůžce násilím nechal kolovat brýle společně s jízdním řádem. Ale nebyl rád.  

Odsouhlasili jsme si spoj a zjistili, že máme na přestup deset minut. Jeli jsme vlakem 

až na Smíchov a autobus odjížděl ze zastávky Na Knížecí, což by mělo být v pohodě. By 

mělo! Kdyby se Šerif před nádražím nesvěřil, že si musí koupit rohlíky. Neb tašku 

s pečivem zapomněl. Někde. Asi prej doma. První úspěšná akce byla, že jsme vyrazili od 

nádraží správným směrem. Díky Karlovi, který má velký orientační smysl pro světové 

strany. Druhá úspěšná akce, že jsme našli prodejnu potravin. Díky Karlovi, který má ještě 

větší orientační smysl pro jídlo. Hned se taky odměnil. Předběhl Šerifa a koupil si bagetu. 

S majonézou. V tom teple. Fuj! Takže jsme šli nápřed a Šerif nakupoval. Musel toho 

doma zapomenout víc, protože mu to trvalo dobře pět minut a jeho batoh se zvětšil na 

dvojnásobek. Tím jsme se dostali do časové tísně a Karel byl vyslán jako spojka 
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k autobusu. Já jsem s Taťkou čekala na Šerifa. Ten, vida že nervózně podupáváme, přidal 

do kroku. Bohužel, přidaný krok ho zavedl sice na přechod pro chodce, ale zrovna 

v momentě, kdy svítila červená. V jednom pruhu stál autobus, kterému rozjíždění trvalo 

déle, a až před ním Šerifa zarazilo, že ho z aut jedoucích v dalším pruhu nikdo nepouští. 

Autobusák se pomalu rozjížděl, ale náš Šerif, jsa obklíčenej jedoucími auty, neměl kam 

uhnout. Autobusák si říkal, že by ho přejetí venkovana přišlo draho, zastavil a začal 

rozkládat rukama. Střídavě ukazoval na barvu svítící na semaforu, střídavě na Šerifa a 

střídavě si ťukal na čelo. Šerif taky rozkládal, taky ukazoval na semafor a já se bála, kdy 

si taky ťukne na čelo a autobusák vyběhne a zabije ho. No a pak autům naskočila červená 

a chodcům zelená a náš Šerif pohodlně dokončil přechod silnice. Řidič autobusu, 

kterýmu už svítila červená, odevzdaně položil ruce na volant, na ruce položil hlavu a 

jestli neumřel, leží tam dodnes. My jsme mazali v Karlových stopách a došli jsme 

jentaktak. Karel obdivuhodně vypátral stanoviště autobusu a uprosil řidiče o chvíli 

strpení, že za ním jdou další tři vesničani. Chválabohu řidiči nemají vysílačky, takže se 

tento nedozvěděl od tamtoho, že vlastně čeká na křupana, kterej právě zastavil dopravu.  

Naskočili jsme a jeli. Abych nekecala, já jsem se svým obrzavazadlem do autobusu 

vyručkovala jako poslední a v ten okamžik řidič dupl na plyn. A v ten okamžik mě 

obrzavazadlo převážilo a já se začla válet po sedících cestujících. Když mi Taťka pomohl 

shodit bágl ze zad, snažila jsem se opravdu z celého srdce poděkovat paní, která mě 

nejobětavěji zachraňovala před pádem. Ujistila mě, že prožila okamžik hrůzy, neboť jsem 

padala přesně na její kytaru. Naštěstí se jí podařilo odstrkat mě na vedle sedícího pána. 

Markétina kytara na Colorádu takový štěstí neměla. Tím jsme se skamarádili a protože 

byla v zeleným, typovala jsem ji taky na návštěvu Utahu a rozhodla se jí držet. Taťka se 

mě neustále ptal, jestli už budeme vystupovat. Když jsem ho odbyla Měchenicema a 

Davlí, přestal se ptát. Tím pádem jsme málem přejeli. Autobus už stál na zastávce, když 

mě Kamarádka upozornila, že to jsou Štěchovice. Podařilo se nám z autobusu vyprostit 

svoje těla, svoje baťohy i Šerifovi rohlíci. 

A teď jsme stáli na zastávce autobusu a funkci průvodce měl přebrat Šerif. Jeho úkol 

pro poslední dva měsíce bylo zjistit, jak se na Utah ze Štěchovic dostaneme. Naše 

unavené zraky se k němu upřely a on do ticha přírody pronesl: „Felda říkal, že máme jít 

do první hospody a tam se zeptat.“ Od jeho zabití mě odradilo jenom to, že by na osadě 

neměl kdo psát kroniku. 

Opticky jsme tedy naskenovali okolní prostor, zjistili hospodu a hodili si batohy na 

záda. Mně na záda vyhodil batoh Karel s Taťkou. A měli co dělat. Po cestě k hospodě 

jsem si připadala jako v zemi, kde se spojuje ruská a japonská kultura. Vpředu šli celkem 

svěže chlapi s jejich baťůžkama a kus za nima jsem se prohýbala pod nákladem já a 

krůčkama gejši jsem cupitala v jejich závěsu. Jenže víš, čím to bylo? Tím že chlapi 

neměli podprsenku. Nejhorší mučení se totiž ukázalo to, že mně popruhy od báglu při 

každém kroku zařezávaly ramínka od podprdy hloub a hloub do masa. Ale kdyby do 

masa! Při mojí vychrtlosti to šlo zrovna do klíční kosti. Přemýšlela jsem, jak to vyřeším, 

až se v hospodě dozvíme, že to je na Utah dobrejch dvacet kilometrů. Napadala mě pouze 

dvě reálná řešení: jít bez podprděnky nebo obětovat dvě ouvejsky a dát si je pod ramínka. 

Třeba by mě křidýlka nadnášela. Další možnost byla, že by mně někdo z chlapů vzal 

zavazadlo. Ale to jsem nezařadila mezi reálné. 

Po cestě jsme zkoušeli náhodné chodce dotazem na osadu Utah a nikdo nezabral. To 

to hezky začíná! Až před hospodou cyklista v maskáčovém triku věděl, že nehledáme 

jeden ze států USA a naznačil směr. Jenže to už byla hospoda příliš blízko a žízeň příliš 

velká. Padli jsme na lavice a nechali si natočit. Těsně u výčepu sedělo něco v kostkované 
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košili a stetsonu, takže jsem se u toho cestou ze záchoda zastavila a povídám: „Nevíte, 

jak se dostaneme na osadu Utah?“ A stetson mi hlubokým hlasem odpověděl: „Já tam jdu 

taky.“ Vzal svoje pivo a přisedl. Vyklubal se z něho kamarád z osady na Kocábě. A jak 

tak popíjíme a klábosíme, vleze do hospody vcelku elegantní pán, rozhlídne se, zamíří 

k nám a vznese dotaz, jak k osadě Utah. Zřejmě měl podobně mazaného informátora, 

jako je Felda. Kamarád mu vysvětlil cestu a mně zatím v hlavě šrotily závity, že dotyčnej 

vůbec nevypadá pomačkaně jako po útrapách cesty autobusem. Takže, když už se chtěl 

loučit, vyhrkla jsem na něj: „A vy jste autem?“ Po přitakání jsem honem kula železo: „A 

nevzali byste mně batoh?“ V té rychlosti se nezmohl na odpor a já za ním běžela k autu 

s německou značkou a českou paní. Nacpala jsem jim bágl do auta i s dokladama, 

peněženkou, klíčema. Já lidem věřím. I pivo mi líp chutnalo. 

Po prvním pivu to vypadalo, že se Kamarád tak hned nezvedne a jestli si dáme další, 

tak se nezvedneme ani my. A tak jsme za poledního parna vyrazili. Ó bóže, jak radostně 

jsem si vedle chlapů hopkala. Bez batohu. Až do okamžiku, kdy jsem dohopkala na Utah 

a zjistila jsem, že tam auto mého Dobrodince není. Moje víra v lidi trošinku pohasla, ale 

plamínek doutnal. V pohodě jsme obhlídli potlachoviště, postavili stan a dali do něj bágly 

(kdo měl :-(). Pojedli jsme chléb s loveckým salámem a vyrazili qíčepu. Při zalamování 

palců s ostatními kamarády, jsem se od jednoho dozvěděla, že u něj mám batoh. 

Dobrodinec č. 1 se rozhodl ještě kamsi autmo odjet, a tak batoh předal do úschovy 

Dobrodinci č. 2. Plamínek se opět rozhořel.  

Po osvěžení jsme vyrazili do skal hledat Zuzanu a jejich srub. Trefili jsme ho hned na 

potřetí. Překvapení z naší návštěvy ji neporazilo, pokecali jsme, obhlídli okolí včetně 

místa s vysokou koncentrací totemů. Devět na jednom fleku. Ale samý miminka proti 

našemu statnému totemákovi v Srnově. Rozhlídli jsme se ze skaliska do Štěchovické 

nížiny a vrátili se ke stanu. 

Posvačili jsme chléb s loveckým salámem a ve stínu rokovali, co s načatým 

odpolednem. Já jsem měla jasno – vyrazit podél Vltavy na Ztracenku. Ale to jsem 

Karlovi na lačno nemohla říct. Takže jsem tak jako házela do placu: „Zapalování ohně je 

až v půl devátý … co tady? … v takovým vedru … na Ztracenku to je lesem … okolo 

řeky … bude chládek …“ Chlapi si průběžně předávali mapu a Šerifovy 

zkolektivizovaný brýle. Po jídle a odpočinku byl Karel povolnější a zavelel k odchodu. 

Hned po vyjití ze stínu toho litoval. Ale to už byl náš pěší útvar v pohybu.  

Nejhorší bylo projít Štěchovice. Rozpálený asfalt, rozpálené baráky, rozpálený 

vzduch. Přestal komunikovat i Karel a to při jeho výřečnosti vždycky věští průser. 

V krásné ulici ohraničené rodinnými domky s nádherně rozkvetlými zahradami Karel 

srazil paty a se zoufalým výrazem povídá: „Asi se poseru. Nemáte někdo papír?“ Všichni 

jsme se šacovali, až konečně Taťka vítězoslavně zařval: „Já mám!“ a vytáhl z kapsy dva 

pytlíky cukru, které v hospodě nestrčil do kafe, ale do kapsy. Karlova zelená barva 

nabyla na sytosti. Já jsem se rozhlídla a viděla jsem u jednoho domku dílnu a u ní lidi. 

„Běž poprosit, ať tě pustí na záchod.“ Neběžel. Krátkými kroky se došoural k lidem a se 

sepjatýma rukama a půlkama prosil. Ukázali někam přes dvůr. Určeným směrem už 

Karel běžel, což svědčilo o závažnosti celého případu. Řídkého. Majolka z bagety 

zaúčinkovala jako urychlovač jaderných částic. My jsme zatím vyhledali jediný kousek 

stínu u plotu a čekali a čekali. Až najednou Šerif, který stál opřený o telegrafní sloup, 

povídá: „Do prdele, já sem se přilepil.“ Když se mu podařilo od sloupu odtrhnout, měl 

celej zadek nových riflí od asfaltu. A to v takový vrstvě, že by si nikde nemohl ani 

sednout. Taťkova první reakce byla: „Zejtra jedeš vlakem na stojáka a k nám se nehlas.“ 

Bylo mně ho líto. Zachránit to mohlo jenom ředidlo. Takže jsme se sebrali a šli k těm 
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samým lidem, kteří poskytli Karlovi záchod, prosit, aby nám poskytli ředidlo. Poskytli. 

Dřela jsem Šerifovi zadek, dokud nezačal naříkat, že už cejtí asfalt přes trenky i na prdeli. 

Taky jsme v tom vedru měli strach, aby se nám nesamovznítil. Fleky sice zůstaly, ale ta 

nejhorší vrstva zmizela. Upozornili jsme ho, že si do odpaření ředidla nesmí ani škrtnout, 

ani prdnout. Mezitím se vrátil usměvavý Karel, poděkovali jsme lidem za záchranu dvou 

životů a pokračovali v započaté cestě.  

Karel šel se Šerifem vpředu a za nimi já s Taťkou. A jak tak pochodujeme, ukazuje 

mně Taťka na Šerifův flekatý zadek a povídá: „To vypadá, jako by se posral Šerif a ne 

Karel.“ Musela jsem se na nejbližším pařezu dostatečně vychechtat, než jsem byla 

schopna další chůze. To už jsme byli v lese, ve stínu a v pohodě. Okolo cesty se občas 

objevila chatka a u ní většinou i suchý záchod. Karel se vždycky zastavil a jen tak pro 

sebe pronesl: „To si musím pamatovat. Kdybych měl po cestě zpátky zase fofr.“ 

Bez dalších větších malérů jsme došli až na Ztracenku. I když tahle jedna věta 

znamenala skoro dvě hodiny pochodu ve vedru, parnu, dusnu a se stáležvanícím Šerifem. 

Ale dobrý. Konečně jsme viděli místo, o kterém zpíváme u ohně desítky let. Chlapi byli 

úplně na měkko a nebylo to jen teplem. Po chvíli očumění a odpočinku jsme vyrazili na 

zpáteční cestu. Nevím, jak je to možný, ale zpáteční cesta byla kratší. Buď šla víc 

s kopce, nebo že nikdo nezdržoval s potřebama, nebo tím, že Šerif ze sebe stále chrlil 

Starý pověsti Českotřebovský. Dílna našich zachránců byla zavřená. Asi zamkli hned, jak 

jsme odešli. Zkrátka v klídku jsme navečer dorazili  zpátky ke stanu.  

S trochou brblání na kamenitý terén, při kterém Šerif překřtil Štěchovice na 

Štěrkovice, postavili stan i Šerif s Taťkou a začli si stěhovat věci z našeho stanu. Jak jsem 

jim ty jejich verky podávala, objevila jsem ve stanu volně loženej rohlík. A okolo 

samozřejmě drobečky. Hulákala jsem který prase. Šerif se dobrovolně přiznal, že to on ve 

vzteku. Kousnul do rohlíku a vylomil si zub. Prej ho to tak naštvalo, že s rohlíkem 

mrsknul, ani nevěděl kam a zub vyplivnul, taky neví kam. Tak jsem drobečky uklidila a 

podávala verky dál a objevila jsem zub. To už jsem řvala přímo adresně na Šerifa, jak si 

dovoluje flusat nám do stanu zuby. Ať si ho schová, že ráno koupíme vteřinový lepidlo a 

zase může kousat. Taťka se smál. Ale jen do chvíle než vytáhl z obalu molitanovou 

duchnu ode mě z práce a objevil, že je ke vší hrůze ještě kytičkovaná. Honem ji cpal do 

stanu, aby si mezi pravověrnými trampy neuříz ostudu. 

Povečeřeli jsme chléb a lovecký salám. Karel zjistil, že se nevyzná ve svém 

tisícikapsovém baťohu a taky litoval, že si neudělal plánek. Jenže on by nenašel ani 

plánek. Mně se podařilo v mém-tvém baťohu místo najití baterky zaseknout zip, Šerif si 

oblékl přes rifle delší triko, které zakrylo znečištěné pozadí … a už bylo zapalování.  

Oheň byl parádní. Sice jiná osada, jiný zvyky, ale nádhera. Hráli osady a kamarádi, 

které jsme dosud znali pouze z doslechu. Šerif s Taťkou vždycky jen nábožně vzdychli: 

„Jó, tohle je Tulák Charlie?!“ „Jé, Severka, to je nádhera!“ „Stopa, tu mám na černejch 

deskách.“ Připili jsme si s Marko Čermákem a seznámili jsme se se spoustou bezva lidí. 

Objevila jsem svého Dobrodince č.1 a mohla jsem mu poděkovat formou moravského 

lihového nápoje. Když mi placatici vracel, pomlaskával a povídá: „Sakra, ta píše! To já si 

tě ještě najdu.“ A našel. Dvakrát on mě, dvakrát já jeho a ke konci už jen mručel: „Ještě, 

že my sme ti ten bágl vzali. Dyť já v tom Německu už úplně zapomněl, jak chutná 

kloudná slivovice.“ Taky tam byla moje Kamarádka z autobusu, které se podařilo 

uchránit kytaru. Dala jsem ji taky koštnout jako odškodnění za úlek. Vysvětlila mně, že 

oni jeli autobusem až na Slapy a potom se vraceli pěšky. No a my kvůli tomu málem 

přejeli. 
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Ani nevím, v kolik jsme šli spát. Ale už jsme s Karlem leželi, když se ke svému stanu 

došourali Taťka s Šerifem. Počkali jsme, až se taky uhnízdili a ještě před usnutím jsem 

slyšela Šerifa, jak šeptá Taťkovi: „Tak tohle byl můj dávnej sen.“ Dobře se mi usínalo. 

Ale ne na dlouho. Někdy uprostřed noci mě probudilo Karlovo vrtění, které nabíralo na 

intezitě. Po dotazu, co se děje, Karel zoufalým hlasem pronesl: „Už zase … a zasek se mi 

zip u spacáku.“ S pomocí světla baterky se nám podařilo vypreparovat ze zipu přivřený 

spacák a ze spacáku přivřenýho Karla. Ještě v rychlosti hledal papír stylem jezevce 

hrabajícího noru a už bral sprintem slalom mezi stanama. Směr Cadílak. Já jsem se 

snažila urovnat věci ve stanu alespoň tak, abychom se tam po zbytek noci vešli.  

Pak už mě vzbudilo až slunce. A chrounění ve vedlejším stanu a Šerifova slova 

k Taťkovi: „Ty teda chrápeš, ty dobytku.“ Čemuž se Taťka upřímně podivil. Posnídali 

jsme chléb a lovecký salám, který nám už samostatně přišel ze stanu naproti. Horší to 

bylo s hygienou. Jediná tekoucí voda byla v řece. To by nevadilo. Ale pobřežní srázy 

byly vysoké, plné šutrů, křoví a určitě i klíšťat. To vadilo. Přísahám, že jsem se fakt 

chtěla mejt a hledala jsem nějakou třeba jen uzounkou rybářskou cestičku k vodě. 

Nenašla. Tak jsem odbyla zuby vyčištěním v Dobré vodě – perlivé a zbytek jsem 

uchlácholila, že až doma. Výhodu měl Šerif, který mohl vytáhnout zub z kapsy, 

přepucovat a zase uložit. Jenže prohlásil, že nejlíp se zuby čistí slivovicí. To jsme 

považovali za docela dobrý nápad i my se zuby už vyčištěnými. Dorazili jsme Taťkovu 

tekutou zásobu, udělala jsem ještě pár ukázkových fotek a nastalo pakování. Po 

předchozí špatné zkušenosti s orientací v obou báglech jsme tentokrát nic neponechali 

náhodě a při pakování jsme průběžně jeden druhému hlásili: „Kdybych hledal to a to, 

mám to v týhle kapse.“ Takže jsem věděla, kde co má Karel, ale u sebe jsem si nebyla 

jistá. Doufala jsem, že si to na oplátku zase zapamatuje Karel. I když teď už hledání 

v mém zavazadle bylo jednodušší. Většina zipů totiž nedržela. Některé povolily možná 

mojí vinou, některé stářím, některé možná jen trucovaly. Takže mi všechno docela 

přehledně lezlo z báglu ven. Poobjímali jsme kamarády a s těžkým srdcem a batohem 

jsme se rozloučili.  

Došli jsme do Štěchovic a řešili co dál. Byly dvě možnosti: buď jet zrovna domů (pro 

tu byl Karel) nebo se projet parníkem na Slapy a pak teprve autobusem na Prahu (pro tu 

byl zbytek). Tedy 1 : 3. Orientačně jsem šla zjistit odjezdy parníku. V přístavišti byl 

plavební řád stržený, tak jsem korzovala po Štěchovicích a ptala se asi čtyř místních žen 

a dostala čtyři odpovědi. Bohužel i čtyři různé časy odjezdu. Vrátila jsem se ke kolektivu 

a zase bylo nevyřešeno. A jak jsme tam očumovali, došlo mi, že v cukrárně naproti 

obsluhuje chlap. Nic proti pohlaví, ale … Cukrář mi s úsměvem půjčil plavební řád a 

ještě litoval, že mi ho nemůže dát, protože má poslední. Když sem si ho prohlížela, zdál 

se mně nějak povědomej. Plavební řád, ne Cukrář. Takže jsem došla k chlapům a už 

z dálky jsem volala: „Vy magoři, vy nemůžete někdo říct, že máme ten plavební řád 

vytištěnej z internetu!“ Každej se divil stejně jako já. A přitom ho měl každej u sebe. 

Stejně jako já. Parník měl odjet skoro za dvě hodiny. Karel dělal psí oči, že by jel do 

svého bytečku a hlavně do svého záchodu. To byl silný argument. A Šerif pronesl: „Já se 

podřídím, ale je mně jasný, že už se sem nikdy v životě nepodívám.“ Bylo rozhodnuto. 

Přestěhovali jsme svoje stanoviště před místní obchod a nakoupili jsme si zásoby na 

dvouhodinové čekání. A představ si, co si koupil Taťka! Ne, lovecký salám ne, ale mlíko. 

A ještě ho škodolibě nabízel. Já jsem si zavdala. Šerif prohlásil, že to je dobrý tak na 

posrání. Uklidnili jsme ho, že rifle už má stejně poskvrněný … Karel odmítl s tím, že se 

mu otvírá prdel, jen se na mlíko podívá. A tak se začla rozebírat včerejší rychlovka a 

Karel nás ještě sprdnul: „No vy se smějete, ale dyť já málem dopad jak ten Šerifův 
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kamarád. Taky sem mohl trousit. Jediná výhoda, že sem měl kraťasy.“ Diskuse právě 

vhodná ke snídani.  

Před plánovaným odjezdem parníku jsme se přesunuli k přístavišti. Už tam čekala 

babička s asi čtyřletou vnučkou. Sice tvrdila, že je místní, ale příjezdem parníku si taky 

nebyla moc jistá. A to ještě vnučka byla tak vtipná, že odbíhala na molo a volala: „Už 

jede!“ A my, věříc v dětskou pravdomluvnost, hodili batohy na záda a teprve na molu 

jsme zjistili, že to byl vtip. Blbej. Vypadalo to, že jestli parník nedorazí včas, stane se ze 

mě Herodes. Naštěstí PŘESNĚ v čas uvedený na plavebním řádu se v záhybu řeky 

objevila nádherná loď. Když dorazila blíž, sice už nevypadala tak nádherně, ale zastavila. 

Plavčík nechal nějaké lidi vystoupit a dělal, jako že zvedá můstek. Okamžitě jsem volala, 

že chceme na loď. Nápadně se tomu podivil a mně až teď došlo, že to byl vtip. Taky 

blbej. Si dneska ze mě bude každej dělat holou … řiť, nebo co? 

Ale to už jsme platili. Na rozdíl od autobusu nechtěli ani příplatek za batohy, většina 

míst byla volných, obsluha usměvavá a vtipná :-)), takže pohodička. Vyfotila jsem 

Štěchovickej most, a pak jsme projížděli okolo Utahovýho kempu. Mohutným řvaním 

jsem na sebe upozornila několik kamarádů na břehu a veškeré osazenstvo na lodi. 

Kamarádi mávali, viditelně překvapený z toho, že jsme se s nima ráno rozloučili a 

v poledne se tady projíždíme. Možná i záviděli, že tohle takticky nezvládli. Jó holt neměli 

vytištěnej plavební řád, jako někdo … A to už jsme zapluli do zdymadla u Štěchovické 

vodní elektrárny. V ten okamžik přestalo být i Karlovi líto, že podlehl nátlaku většiny, 

zatímco už mohl sedět doma na záchodě. Chlapi běhali z jednoho boku lodi na druhý, 

zepředu dozadu a naopak. Sledovali všechno s očima rozevřenejma jak malý děti. Až 

dodatečně jsem se dozvěděla, že taky nebylo divu, protože všichni viděli zdymadlo 

poprvé. A někteří možná i naposled.  A když nás vypustili na vodu o stupeň víš, začala 

další atrakce. Tos nezažil?! Pluli jsme nádherným kaňonem Vltavy v místech, které zase 

známe ze starých trampských kotlíkovek – Svatojánské proudy, Bílé skály. Ale to není ta 

atrakce. Ta nastala, když se objevily na březích první chaty. Z každé vybíhali obyvatelé 

od oběda a mávali, volali, zvonili, houkali, bouchali … prostě vydávali na pozdrav co 

největší rachot. V některých chatách na to už byli nachystaní, měli lodní zvonce a třeba i 

lodní houkačky. Když neměli nic, třískali aspoň lžící do ešusu. My jsme netřískali, ale o 

to víc jsme mávali a volali Áááááhóóój. To byl zážitek! Ke konci jsem se těšila na Slapy, 

protože jsem měla ruce jak větrnej mlejn lopatky a myslela jsem, že mi upadnou. A taky 

jsem si říkala, že Slapská přehrada je vyšší, to teprf bude zdymadlo, to teprf budou chlapi 

čumět. Šerif loudil, kde je socha Svatýho Jana, že ji chce vidět, protože o ní moc slyšel a 

že je to památka utonulým. Podle mapy jsme lokalizovali sochu na pravoboku a když se 

objevila na obzoru, loď se začala k pravému břehu přibližovat. Říkali jsme si: „Ta 

posádka je tak hodná, chtějí nám dopřát prohlídku sochy zblízka.“ Jenže to už jsme byli u 

mola a hodná posádka se s námi loučila. Zradááááá! U plavčíka, jsem si ujasnila, že 

opravdu dál nejednou, což bylo zřejmé i při pohledu na tělo přehrady. Zdymadlo žádný! 

Aspoň mně vysvětlil kudy na autobus. Pořád nahoru! Do řiti!!! 

Tak jsme nahodili batohy, rozloučili se i my s posádkou a vydali se … nahoru. První 

a poslední dobrou zprávu nám přinesla cedule s nápisem ‚Hospoda U proudů 250 metrů‘. 

Karel se nad tímto faktem nahlas radoval. Radost ho přešla okamžitě, když mu jakýsi 

kolemjdoucí dobrák upřesnil: „Jo 250 metrů, ale výškovejch.“ Taťka zahlédl nějakou 

odbočku s cedulí a v domnění, že je to zkratka, vyrazil ceduli prozkoumat. Ale zklamaně 

se vrátil a pokračoval s námi. Na dotaz, co bylo na ceduli napsáno, odpověděl: „Já sem 

tam šel jen tak cvičně. Dyť nemám brejle.“ A Šerif zase, že chce sochu. Kousek před 

námi šla naše známá babička s vnučkou a šly jinam, než ostatní turisti. Usoudili jsme, že 
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je domácí a tak zná zkratku. Vyrazili jsme za ní. Když se po chvilce stání u břehu obě 

otočily a vydaly se proti nám, připadali jsme si zmateně. Zeptali jsme se babičky na 

sochu. Ukázala směrem, kterým šli všichni ostatní turisté, a vysvětlila nám: „My jsme 

tady šly zamávat dědečkovi. Dělá na přehradě.“ Byla místní. Až moc. 

A tak jsme funěli do kopce a Taťka mezi funěním nadával: „To … tady … někdo … 

sliboval … zdymadlo … a … zatím … zdýmáme … sami …“  Jako bych za to mohla. Ke 

konci to bylo ždímadlo – posledních sil. Já jsem se jen modlila, aby z tý vesnice, do který 

jsme šplhali, jel v neděli aspoň jeden autobus. Nejlépe ihned, nebo mě uškrtěj. Po 

vysokohorském výstupu se před námi objevila autobusová zastávka, obchod a hospoda. 

Samé nanejvýš vhodné objekty. Ve stínu lípy jsme shodili batohy, zjistili, že autobusy 

jedou dva a že do odjezdu prvního máme hodinu času. Rozdělali jsme celtu, popadali na 

ni a rozdělili si služby pivní donášky. Naštěstí v hospodě dávali pivo i přes ulici. I přes 

silnici. K němu jsme si dopřáli chléb a poslední kousky (zaplať pánbůh) loveckého 

salámu. A tak se naše karavana vcelku v pohodě dočkala příjezdu autobusu.  

Cesta autobusem nebyla nic mimořádného. Součet cestujících převyšoval součet míst 

k sezení a k stání. Teplota v autobuse převyšovala teplotu únosnou pro lidský 

organismus. A obsah mého žaludku se celou cestu snažil převýšit moji ústní dutinu. 

Poslední kilometry jsem se odreagovávala počítáním, abych se soustředila na něco 

jiného, než na hrůzy cestování. Když jsem byla u dvou miliónů čtyři sta padesáti jedna 

tisíc dvě stě devadesáti osmi, autobus s mohutným drcnutím zastavil u Smíchovského 

nádraží. Venku jsem chvíli lapala po kyslíku a málem brečela nad svým-tvým 

zavazadlem. Batoh vypadal jak špatně udělaný strašák na poli – tlačenicí v autobuse 

z nedržících zipů vyhřezly všechny vnitřnosti. Odmítla jsem chůzi podchodem, protože to 

znamenalo vláčet batoh ze schodů a do schodů. Ani náhodou! Takže jsme svižně 

prokličkovali po silnici hustým pražským provozem, na nádraží jsme nejdřív zjistili, že 

nám vlak právě ujel, potom zase, že nám neujel, protože má zpoždění. Takže fofrem 

koupit jízdenky (někteří), fofrem na nástupiště (všichni) a fofrem nastoupit do 

oranžovýho expresu a hurá domůůůů! Do oranžova rozpálený expres stál ještě dvacet 

minut na hlavním nádraží, z našich nemytých těl tekl pot jak z ryny, a tak jsme vytáhli 

zbytek mojí pasty na zuby Popovice-Colgate. A Taťka chleba a lovecký salám :-(. Cestu 

vlakem jsem přežila jen díky tomu, že jsem před Kolínem usnula a vzbudila se 

v Pardubicích. A od Pardubic se začalo zatahovat. Parádní bouřkový mraky. Naši osadní 

meteorologové Karel a Šerif jim říkali nějak odborně. Něco jako kumulus erektus. No a v 

Ústí už kumuly erektovaly. Ale to nám bylo úplně volný. Nevadilo by mně, ani kdybych 

domů měla dojet ponorkou.  

Ve Třebové jsme se rozloučili bez focení. Nebyl čas a při pohlednu na nás … škoda 

snímku. S Karlem jsme vyrazili k domovu. Po chodníku šla proti nám moje dobrá 

kamarádka. Usmívám se na ni. Ona nic. Usmívám se víc. Ona nic. Usmívám se přes 

celou hlavu. Ona nic. Středně slyšitelně říkám Ahoj. Ona nic. Tož jsem zařvala: „Ahoj 

Jano!“ A ona sebou škubla a taky zařvala: „Jéžišmarjá, to seš ty! Já tě vůbec nepoznala.“ 

Není divu, zná mě umytou. 
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Akvárium, Los Angeles, 21.6. 2003 

Povídala Ryba Rybě  
 

R1: Proč seš tak smutná?  

R2: Včera mě chytili u nás v jezeře.  

R1: Co je to jezero?  

R2: Velikej bazén, ale má zátoky.  

R1: Co to je zátoka?  

R2: Takovej záliv s rákosím.  

R1: Hmmm, nevím, co je záliv, ani rákosí. A to ti tady schází?  

R2: Taky. Ale nejvíc mně schází svoboda.  

R1: Co to je svoboda? 

R2: To je, že můžeš plout, kam chceš.  

R1: To můžeš tady taky.  

R2: Kulový. Tady hned narazíš na břeh. 

R1: A v tom jezeře ne? 

R2: Taky, ale za dýl. Tam než seženeš něco k snědku, to se projedeš!  

R1: Tys zažila hlad? 

R2: Ó jéje, hladu... a strachu, třeba ze štiky.  

R1: Vidíš, tady dostaneš pravidelně granule, štiky tady nejsou... tak, proč se ti stejská? 

R2: Já nevím, jak to říct. Ty seš tady spokojená? 

R1: Já se tady narodila. Nic jinýho neznám a tak po ničem jiným neteskním. 

R2: Psssst, nešplouchej, něco slyším! 

R1: To jsou lidi s krmením. 

„No jo, Karle, mě ty ochránci taky krkaj, ale už nás práskli na životní prostředí, že 

prej ty ryby mučíme. Musíme je pustit.“ 

„To je teda volovina. Kdyby tak ty lesklý mrchy uměly mluvit, dal bych jim 

vybrat...“ 

Tak co? Jistota, klid a pohodlí akvária nebo hlad, strach a  dobrodružství jezera?  

Máš šanci!! 

 

 

21. srpen 2003 

 

Vzal jsi mě do průvodu na Prvního máje. Bylo to hezký. Držel jsi mě na ramenou a 

říkal: „Vždycky přemýšlej o tom, co vidíš.“ 

Jeli jsme spolu do Prahy na podzim v šedesátým osmým. Jen proto, abys mi ukázal 

rozstřílené muzeum a rozhlas. Nebylo to hezký. Bála jsem se, ždímala tvoji dlaň a slyšela 

tvoje: „Vždycky přemýšlej o tom, co vidíš.“ 

Přihlásil jsi mě do skautu a potom nebránil ani v pionýru, ani v SSM. Nechal jsi mě, 

ať si udělám vlastní názor. Mě, dítě! Nevídaná věc v době, kdy neměli vlastní názor ani 

dospělí! Chtěl jsi jediné: „Vždycky přemýšlej o tom, co vidíš.“ 

V listopadu osmdesát devět jsi mě už nikam vodit nemusel. Klepala jsem kosu na 

Starým náměstí a do zvonění klíčů mi znělo tvoje: „Vždycky přemýšlej o tom, co 

vidíš.“ 

Už je to čtrnáct let. Co mám dělat, Tati? 
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6.2.2004 

DENÍK MARODA                                                                 
 

Den první 

Cestou od doktora jsem přesvědčena, že umřu. Na Starým náměstí se snažím dolézt 

aspoň k podloubí, kdybych omdlela, tak ať mě dotáhnou do mlíčáku a ne do smradlavé 

Plzeňky. V milostivé mlze poloagónie se dopotácím domů. 

Teploměr se zasekl na krásně kulaté čtyřicítce. Tolik bych chtěla mít roků, a ne teploty! 

Někde se stala chyba. 

V hlavě mám celé českotřebovské seřaďovací nádraží v době jeho největší slávy. 

Bolí mě každej kousek těla. Bolej mě i vlasy. Ještě že je mám krátký.  

Oči se tlačí ven z hlavy. Chtěla bych někoho poprosit, aby mně je zatlačil. A aby mě 

pochoval. Aspoň metr pod zem. 

Obsluha mobilu je pro mě stejně vyčerpávající jako výstup na Matterhorn. 

Pohled na jakoukoliv potravinu vyvolává dávivý efekt. 

Je mi zima jako uprostřed Arktidy. Ležím v pyžamu, dvou svetrech, teplých ponožkách, 

v čepici, zakrytá třema dekama. A klepu kosu. Na noc ještě brloh jistím spacákem z 

dutých vláken. Logicky uvažuju, že spacák je černej, a tak když nedožiju rána, můžou mě 

v něm zrovna pohřbít. 

Jenže tohle všechno ze sebe musím každou hodinu sundat, abych si převlíkla propocený 

tričko. Zkurvený bacile!! 

 

Den druhý 

Na posunu mají plné ruce práce. Nemůžu si vzpomenout, kdo hrál písničku Vlaky v 

hlavě.  

Donutím se něco sníst. Sotva lehnu, zvednou se útroby. Jenže než se vymotám ze svého 

zákopu, obsah útrob je na cestě a začíná mě opouštět při průletu kuchyní. Ruka před ústy 

nemá šanci něčemu zabránit. Pouze prsty rozdělily jeden silný gejzír na čtyři slabší 

proudy. 

Vlasy bolí i s kořínky. Nejraděj bych nabídla celý skalp Apačům. Jen abych už měla 

pokoj. 

Teploměr se snaží, ale ke čtyřicítce mu pár čárek schází. 

Říkám si: „Pelikánová, ty vole, jestli ty nemáš tu ptačí chřipku!“ 

A to sem dneska měla jet do Chrudimi! Ještě že za mě myslí moji nadřízení. Přísahám, že 

jestli to přežiju, tak už na ně nebudu nikdy drzá. 

Bojím se zakašlat. Někdo si ke mně do plicních sklípků schoval Semtex a ten mě trhá na 

kousky. 

Čelo mám rozpálený, že bych na něm uvařila vejce. Ještě že se mnou stejně nikdo nechce 

nic mít. 

Mamka bude mít radost, konečně jsem přibrala. Vážím asi tři a půl tuny. A nemůžu se 

hýbat. 

Ani dnes jsem nedolezla do obýváku na M.A.S.H. Ani jsem nepustila počítač. Vypadá to 

na brzký funus. 

 

Den třetí 

Kurňa, takhle na posunu nedřeli ani za socialismu. 

Přece jednou ty antiblijotika musej zabrat! 

Nejsem schopna číst. Mám dojem, že bych si odřela oči o papír. Pořád lezou ven. 
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Kolega Pepa se účastní mezinárodní konference. Když mně od něj přijde čtvrtá SMS s 

tím, co už na rautech všechno sežral, dostávám regulérní hlad. 

Pozřená polívka zůstává na určeném místě. 

Spím už jen dvacet hodin denně. 

Večer kupodivu dojdu na M.A.S.H. Po cestě sleduju, co to okolo mě chrastí. Jsou to moje 

kosti. 

Noc trávím v jednom svetru a bez čepice. A ani nemám omrzliny! 

 

Den čtvrtý 

Na posunu mají zpoždění. Čtyřem v zoufalství spolykanejm ibuprofenům se podařilo 

zrušit ranžír dřív než generálnímu ředitelství. 

Můžu se nasnídat bez toho, abych zvracela ještě před jídlem. 

Výhřevnost 38 
o
C. Nic moc. 

Pět kukavozů odváží posmrkané papírové kapesníky. 

Sundávám teplé ponožky a uklízím spacák zajišťující teplotní komfort do mínus deseti 

Celsijusů. 

Asi to přežiju. Karel se snaží zakrýt zklamání. 

No, někdy bych na ty vedoucí mohla být drzá. Vždyť už sou na to zvyklí. 

 

 
13.3.2006 

ZPOVĚĎ O NÁVRATECH 

 

 Líbilo se mi v každé zemi, všude bylo něco, na co zíráte s pusou otevřenou. Sbíráte 

zážitky a opatrně je navlékáte na nit vzpomínek, až z nich vznikne vzácný šperk. 

 Pak přijde návrat. Zmatené pakování batohu, prohlídka při odbavení, poklus při 

přestupu na další letadlo. Ale vždycky se dopracujete k tomu poslednímu a někde v 

Evropě nalezete do letadla, u kterého svítí cíl přistání PRAGUE. Už jen to, že vám 

letuška česky řekne: „Dobrý den,“ působí jako pohlazení od maminky. V letadle sníte 

přidělenou svačinu a pilot vás informuje, že přelétáte hranice České republiky. Mrknete 

dolů a mezi mraky se objeví naše hory, pole a louky sešněrované řekami, vesnice a města 

převázaná silnicemi. A všechno je takové prťavé. Literát by napsal malebné. Ale je to 

prťavé. A rozmanité a barevné. Maminka vás pohladí podruhé a vnitřnosti sevře 

neviditelné obinadlo. 

 Zpočátku jsem se tomu bránila a hrála si na drsňáka. Už jsem to vzdala. Navíc si ti 

mizerové z Českých aerolinií zvykli při přeletu hranic pustit do reproduktorů Smetanovu 

Mou vlast. Vím, co přijde. Předem si řeknu letušce o panáka, koukám dolů, poslouchám, 

jak vzniká Vltava a když začne Kočka leze dírou, tečou mi slzy jako ta naše svatá řeka. S 

ostatníma Čechama v letadle si ťukáme a připíjíme. Vykuleným cizincům vysvětlujeme: 

„My Country,“ a ukazujeme na reproduktory i na tu zemičku dole pod námi. 

 Pak přistanete v Ruzyni, zjistíte, že se vám ztratila zavazadla, že chce taxikář 

tisícovku za dvacet kilometrů, že je autobus přecpanej a řidič protivnej... zkrátka, že jste 

v Čechách. 

 Ale jste DOMA! A kvůli tomu pocitu, který utahuje neviditelné obinadlo a který vede 

máminu ruku k pohlazení, kvůli němu mě z této země nedostali komunisti, socialisti a 

nedostanou ani jiný ...isti. To je to, o čem se hádáme při setkání s emigranty. Je větší 

odvaha utéct nebo zůstat? Hádáme se zbytečně. Každý má svoji pravdu.  

 Tahle pravda je holt moje. 
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listopad 2006 

Jízda s trakařem... 

aneb kde tři tečky nestačí 

 

 Hurá! Honza bere mě a Taťku do Las Vegas obřím náklaďákem - truckem. Vyjíždíme 

ze San Diega s nákladem vrat, se soumrakem a s upovídaným řidičem. „Vždycky jsem 

toužil řídit velký auta. V Československu jsem to zkoušel k tirákům, ale jezdil jsem jen 

po republice a časem jsem konečně pochopil, že s mým kádrovým profilem mě za 

hranice nikdy nepustí. Tak jsem musel fouknout. V Německu jsem měl zázemí, ale já 

chtěl do Ameriky. Amerika a trucky - to pro mě vždycky byly symboly svobody a 

volnosti....“ 

 Na silnici se provoz zpomaluje. Honza ladí policejní frekvenci. Je hlášena havárie. 

Posunujeme se v koloně až k místu nehody. Na každé straně silnice nabouranej truck, 

okolo rozházené zboží. Potom se provoz zrychlí a Honza mudruje: „Tady je rovina. Jeden 

musel zadřímnout. To je to nevyspání, únava....“ 

 Vjíždíme na váhu. Policejní zařízení po určitých úsecích silnice. Bohužel i s 

policajty. Po projetí se místo vytoužené zelené rozsvěcí červená a nápis, že máme jet 

ještě jednou. Honza uvažuje, že podle váhy v autě jsme na tom dobře, ale vypadá to na 

přetížený zadek. Zkouší podvozek vyslajdovat. Tentokrát nám váží každou nápravu 

zvlášť. Měl pravdu, jsme těžký na zadní nápravu a navíc policajt viděl, jak Honza 

posunoval podvozek. Máme červenou a zákaz pokračovat. Honza volá kolegu z firmy, 

která auto nakládala. Dvě hodiny čekáme, než přijede s dalším náklaďákem a s čímsi na 

překládání. To čímso je zpočátku stejně na houby, protože do naloženýho auta nejde 

použít. V překladu to znamená první bednu překládat ručně. No jasně, až vzadu byly 

naložený péra k těm všem vratům a bedny byly těžký jako kráva. Jako několik krav. 

Takže pár hovězího odebráno. Znovu na váhu. Zelená! Konečně! Zaplatit pokutu, 

rozloučit s policajtem, rozloučit s kolegou a nasedat. 

 „Kde jsem skončil? Jo v Německu, přijali mě v autodílně. Musel jsem si koupit 

nářadí. To nejlevnější se mi rozlomilo při prvním použití. Taky jsem ty moderní auta 

vůbec neznal. U nás byly škodovky, moskviče a já tady chodil půl hodiny kolem sába, 

než jsem zjistil, jak se otvírá kapota....“ 

 Přejíždíme hranice Kalifornie a Nevady a Honzovi už se plní sen - berou ho Spojené 

státy. Je hluboká noc a Honza ve vysněné Americe pořizuje první truck na splátky. Asi 

jsem schrupla. Budím se, když Honza manažeruje dvacet trucků. „To bylo nejhorší 

období mýho života. Zodpovědnost za řidiče, za náklad, za auta, za havárky, za to že 

bude práce.... Odnášela to rodina, zdraví, nervy....“ 

 Vidíme záři světel nad Las Vegas a Honza je po těžkém rozvodu, po těžké havárce, 

vyhlašuje bankrot a začíná opět s tímhle jedním truckem. „Teď vydělám na živobytí, víc 

ne, ale mám čas na děcka. A tak jsem děsně hepy, že je všechno oukej....“ 

 Ve dvě v noci přijíždíme na místo vykládky. Couveme k vratům a odpojujeme přívěs, 

aby nás ráno při vykládce nebudili. Padáme s Taťkou do postele ve slípru a nad sebou na 

palandě ještě v polospánku slyším Honzovo: „Ráno můžete spát třeba do deseti. Náklad 

zpátky ještě nemáme.“ 

 

 Připadá mně, že jsem nezavřela oko, když slyším zvonění Honzova mobilu. To je 

zákazník a my přece nemáme zpáteční  náklad. Spát jsem musela, je sedm hodin, ale 

ignorujeme s Taťkou hodiny i Honzu. Vstáváme až po desátém mobilovém zvonění, po 
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Honzově puštění notebooku a připojení internetu přes satelit, po několika hovorech 

odkud, kam a za kolik a v kolik a kolik kilometrů a jak pojištění a že se ještě ozvou.... 

 Bez přívěsu přejíždíme do TRUCK STORE, zařízení pro truckaře. Chlapi utečou na 

záchod a do sprchy. Já čtyřikrát obkroužím všechny chodby, ale zařízení s panenkou 

nikde. Ptám se kohosi a dostávám odpověď, že musím do obchodu. Navíc dostávám 

úsměv. V bufetu jsem opět jediná ženská, ale úsměv je tu stejné platidlo. Obsluhující 

černoch se na mě zubí a podává kafe. Já se zubím na něj a podávám peníze. Za stálého 

zubení je odmítá. Takže si za stálého zubení beru kafe i pro Taťku a jdu ke stolku. Honza 

se směje: „Já ti neřek, že trakaři jsou jen chlapi nebo teplý ženský....“ 

 Rozhlížím se. Fakt! Ale i Honza vybočuje. Všichni ostatní mají panděro a dlouhé 

vlasy. „Copak panděro a vlasy! Horší je to, co nevidíš. Zlikvidovaný záda od stálého 

sezení, žaludek z hektolitrů kafe a metráků hamburgerů.... Já s tím bojuju cvičením. Jak 

vás vyhodím ve městě, jdu do džimu....“ 

 Jenže než nás vyhodí je skoro poledne. Taťka mu do té doby napočítal třicet dva 

hovorů. Ale už máme náklad :-). Ale jen do Fontany :-(. Taky mi pro jistotu píše 

propiskou na ruku jeho telefonní číslo, na které mu může zákazník volat zadarmo. 

Nejraděj by mi ho vytetoval, jen abychom se neztratili. Je zlatej. 

 Máme sraz v sedm večer u kasína Tropicana. My jsme si do té doby s Taťkou 

prohlídli všechny novinky, pokoušeli štěstí i svoji trpělivost u automatů, sledovali lidi, 

show, neony.... Honza si zatím zacvičil, vysál auto, nabral plnou nádrž, což je tisíc litrů 

nafty, vyřídil další milión hovorů, dohodil některé náklady kolegům, kteří je mají blíž.... 

 Jsme přesní a po sedmé vyjíždíme pro prázdný přívěs. Do něj pak o kus dál 

necháváme naložit plastové lahve na džusy. Už jsem závozník. Umím točit klikou, když 

je potřeba přívěs zvednout nad zem nebo naopak. Jen směr si nepamatuju.  

 V devět večer Honza potvrzuje převzetí nákladu a opouštíme město hazardu a hříchu. 

Vyhráli jsme prdlajs. Bohatší jsme jen o zážitky. Ale těch je! Odmítáme nabídku na 

nocleh v hotelu. Na hranicích Honza ukazuje papíry od nákladu zemědělské kontrole a 

jsme vpuštěni do Kalifornie. Váze se tentokrát smějeme, plastovky jsou jako pírko. A my 

jako to pírko frčíme v dál. Taťka unaveně padá na postel a já ho střídám na místě 

spolujezdce. Honza mlčí, což je u něho nezvyklý jev. K jeho umlčení se musela únava 

nadřít. Pouštíme kántry a já poeticky sleduju hvězdy, které tady v pustině svítí 

neskutečně zářivě, obrysy hor nasvícené měsícem, červenou stuhu světel aut před námi a 

bílou stuhu proti nám. Honza stužky sleduje nepoeticky. Blikne, když ho někdo předjíždí, 

a znamená to: „Jo, vím o tobě, klidně se zařaď.“ A předjíždějící, dřív něž hodí pravej 

blinkr, světelně poděkuje. A taky do proti světelná Ahoj kamarádům. A hlášení do radia a 

z radia, kde je problém nebo policajti.... 

 V noci, někdy o půl na mrtvo, zastavujeme u Barstow na parkovišti. Já stlačím Taťku 

tak, abychom se oba uložili na bok v jedné posteli stylem lžící v příborníku. Honza 

vyskakuje na pryčnu. Spát.... 

 

 Ráno je stejné - nesváteční. Ranní hygiena a ranní litr kafe, ranní desítky telefonátů a 

ranní kontrola nabídky na internetu, prohlídka pneumatik, brzd, nafty, nákladu, zahřát 

motor a start... Hlídat rojení policajtů, po ránu jsou nejčilejší. V Kalifornii je povolená 

rychlost pro náklaďáky jen 55 mil v hodině. Sledovat provoz před sebou, za sebou, vedle 

sebe, dávat bacha na radary.... jak to zpíval kdysi pan Vodička? Jenže nezpíval nic o tom, 

že stále nemáme náklad z Fontany do San Diega.  Vlastně máme, Honza sehnal koření 

z Los Angeles, což je při cestě. Ale taky další dny se musí jezdit.  
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 Ve Fontáně vykládáme flanděry a v Los Angeles nakládáme mexické koření. Už si 

při točení klikou pamatuju i směr. Taky si přestávám v hlavě překládat Honzovu 

čenglish. Celý obrovský sklad úžasně voní a mně vůbec nevadí, že to Mexičanům tak 

dlouho trvá. S ostatními řidiči vařím kafe. Honza zatím sehnal cibuli z Quincy za tolik a 

tolik dolarů, podle mapy to je tolik kilometrů, ale musel by mít rífr, což je chlaďák, který 

nemá a nechce se mu přes hory, protože hlásí storm. 

 Je pozdě odpoledne. Odjíždíme z L. A. a vlastně jako máme a přitom nemáme náklad 

na příště.  Zato já  mám novou závoznickou kvalifikaci. Sedím na místě spolujezdce, na 

kolenou mám nouťase a na internetu refrešuju loudy. Honza zatím houlduje na svých 

dvou founech a nechává mesidže broukrům. Našla jsem vánoční stromky ze Sakramenta. 

Prý je to dobrý, není to taková čípárna jak ta cibule a je to blíž. Mezitím drajvujeme v el 

ej v trafiku a ve volných chvílích čtu džouky z českýho webu. To je blázinec tenhle 

bussinec. Taťka jen kroutí hlavou a užasle opakuje: „Nou problém.“  

 Jedeme podél pobřeží. Vpravo se do ztemnělého Pacifiku odchází utopit rudé slunce. 

Úžasná scenérie, úžasné kýče!!! Jenže není čas na kochání. Honza zívá a nespouští 

unavené oči ze silnice, ze zrcátek, ze všech těch budíků na palubce. Jede po Americe a 

řídí obrovský náklaďák. „Amerika a trucky - to pro mě vždycky byly symboly svobody a 

volnosti....“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2007 

www.trapsavec.cz 
 

 Je pozdní odpoledne. Cítím lehké pošimrávání v rozkroku. Žeby? Po tolika letech? 

Ne! Sestřička vyměňuje plenu, usmívá se a říká: „Dnes máte významný den, co, pane 

Hlavatý?“ Má hezký zuby. Furt ji prosím, ať mi říká Juane. Nejde to. Řád našeho 

domova důchodců nedovoluje oslovovat pacienty přezdívkou. A já nesmím moc remcat. 

Jsem rád, že mi dovolili aspoň toho psa. I ten už štěká z posledních sil. Zítra mu musím 

vyměnit baterky. 
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 Sestřička pouští PC a připojuje internet. Rozsvěcí se monitor. Ta hranice se nám 

tenkrát povedla! A flek jsme vybrali taky dobrej. Nádherný smrky! Smráká se venku i na 

obrazovce. Synchronizace výborná. Z větráku se line vůně borovice. Zase to neopravili. 

Který vemeno dalo tenkrát ke smrkům borovici. Jenže dnes už to stejně nikdo nepozná. 

 Soumrak přešel do tmy. Z reproduktorů slyším hlas Tonyho: „Zapalte oheň!“ 

Vyslanci s loučemi v rukou přistupují k hranici. Taky by si Tony už mohl pořídit 

webovou kameru. Ne, že bych o pohled na něj tolik stál, obzvlášť když mu vypadala ta 

jeho vlnitá hříva, ale přece jen, velí tomu a měl by být on line i obrazem. V pravém 

horním rohu obrazovky se otvírá vlajkové okno. Ta zatím zplihle visí. Reproduktor 

vydere první tón v akordu Ami, což aktivuje dva čudlíky u postele. Jeden z nich mě 

připoutá jako v letadle, druhý oklopí postel nastojato. Můj patent! A funguje! Jsem na něj 

hrdej, při Vlajce musím stát, kdybych měl chcípnout. 

 V levém horním rohu Windousy otvírají další okno. To bylo keců, že si přece všichni 

texty pamatujeme. Howno. Každej znal refrén a mezi tím se drželi toho, co jsem zpíval 

já. Teď to je paráda, na Helpu běží text i s akordama. Mačkám zvonek na sestru. 

Objevuje se ve dveřích i s kytarou a omluvně se culí. Zapojuje ji do USB portu a v menu 

hledá text. Syknu: „V jako Vlajka.“ Kytara hraje, ale kvůli té vráně stíhám jenom ...až 

mládí čas opustí nás. Bože, to je nadčasovej text. Vlajka se třepotá na vrcholu stožáru. 

Postel se sklápí zpět. Zase pohodlí. 

 Začíná vyhlašování Trapsavce. Drakulea je na tom líp, pravnoučata jí 

k osmdesátinám koupila webovku, a tak vidím, jak jí to sluší. Kolik tak mohly stát ty 

nový pneumatiky na její kryplkáře? Z těch smradů do dvaceti tří let neznám nikoho. Taky 

jak bych moch, už fůru roků probíhá jen InterTrapsavec. Bojovali jsme za to, aby se dělal 

i skutečnej potlach, ale jezdilo nás čím dál míň. Nakonec ti, co jezdit chtěli, už nemohli, 

ti co mohli, tak nechtěli, takže mladým to vyhovuje takhle. Ještě že nám povolili tu 

kategorii Gerontopsavec. Vloni ji vyhrála Aťka. Přál jsem jí to. Aspoň někdo z rodiny, já 

byl v porotě. Jenže jsem pořád nechápal, v který místnosti chaty nebo čaty nebo čatu se 

schází porota a co je ajsíkjů, přes který mám hlasovat. Tak jsem doporotoval. Ale zase 

jsem něco poslal do soutěže. Jenže ten mladej, jak mu říkaj podle jakýhosi filmovýho 

hrdiny Jindra nějak jako, kurňa ta paměť, dřív to bylo tmavý pivo. Porter nebo tak. Tak 

ten mě vytočil, že mi sestra musela překalibrovat přístroje. On mi pošle mail, ať ke svý 

básničce doplním vysvětlivky. Prý dnes nikdo neví, co je třeba usárna. Blbeček. Kdyby ji 

měl balit, tak by se v ní zauzloval. 

 Bacha, bacha, Zlatý Trapsavec. Tony má zastřený, dojatý hlas. Nebo si nenasadil 

zuby. Možná proto tu kameru nechce. Oheň na monitoru škodolibě prská. To je pokaždý. 

Taky jsme mohli vybrat suchý dříví. Věděli jsme, že to je poslední vopravdový a že se to 

natáčí. Teď si kvůli tomu každej rok v tomhle místě musím zesílit naslouchátko. Už to 

slyším: „... vyhrává Tapi!!!“ Nojo, mladá nadějná autorka. To ji tam určitě Belmondo 

protlačil svojí francouzskou holí. Ale je mi nějak povědomá. Taky nechápu, proč se její 

povídka jmenovala Macropulos. Asi nějaký kouzlo. 

 A máme to za sebou. Na monitoru zůstává oheň a texty písniček. Reproduktory 

přenáší zpěv kamarádů. Sedí u mikrofonů v různých koutech republiky. I světa. To je 

údajně výhoda. Chvíli zpívám taky, ale jsem unavený a rozrušený. Nejspíš usnu. Posílám 

ostatním MMS s fotkou zalomenýho palce. Šklíbovcům stačí jedna do rodiny. Další 

Štěhněti, chuděře, ta ještě musí chodit do práce. Peldě a Tetě Věře taky jedna, jsou ve 

stejným pečovateláku, snad si to baby řeknou. A já musím šetřit. 

 Na ženském oddělení tady nemají internet, tak Aťce posílám SMS: „Letos se 

Trapsavec vydařil. I počasí vyšlo. Brou noc. Juan.“ 
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2007 

Jak jsem sedla Bráchoj na špek 
 

Když jsme se vloni chystaly s kamarádkou do Číny a Ruska, uznaly jsme, že by se nám 

nějaký chlap hodil. Hlavně do toho Ruska. I dala jsem inzerát na www.cestopisy.cz o 

tom, že hledáme parťáka. Mezi jinými se ozval celkem nadějný chlapík. Dokonce fotku 

poslal - typičtějšího Ivánka jsme si pro cestu nemohly přát. Proto jsem mu zpočátku jeho 

odpovědi žrala. Pak mi to začalo zavánět recesí, a tak jsem provedla křížový výslech 

všech svých kamarádů - recesistů. A že jich je dost! Všichni přísahali na holý pupík, 

někteří i na svůj vlastní, že to oni nebyli a já pustila věc z hlavy. 

A teď si přestavte moje zděšení, když půl roku poté vloni s Bráchou, Taťkou a Petrou 

přijedeme v americké Arizoně do Tucsonu k jejich kamarádovi Rukovi a on to je ON! 

Navíc mně po Bráchovi vzkazoval, ať mu přivezu nějaké mapy Transsibu. Nechtěla jsem 

dělat rozruch a jen jsem se nenápadně zeptala: „Nechtěl ses přidat na cestu do Ruska ke 

dvoum ženským?“ Jeho mohutné: „Néééé,“ mi naznačilo, že buď hodlá zapírat nebo 

nechce celou věc rozmazávat před přítomnou manželkou. Ráno odjeli hostitelé do práce a 

my v domečku osiřeli. Já jsem pána domu prohlásila za sraba nebo za lháře nebo za oboje 

a na to se ke mně Brácha otočí: „Víš, já ti musím něco říct. Ten Kuzma Kuzmič jsem byl 

já. A poslal jsem Rukovu fotku. To jsem ho jednou vyfotil, když si dal místo předních 

zubů bonbóny tiktaky. Proto jsem psal o těch Transsylvánských Alpách“ 

No řekněte, co můžete v takové situaci dělat, když nechcete zůstat jedináčkem?!?! 

Takže vám zde servíruju fotku Kuzmy Kuzmiče, pak dodatečnou fotku všech pachatelů i 

s tiktakama (Taťka v tom je nevinně). A taky text, kterým mě oblboval skoro měsíc. Ale 

mohlo mně to podle množství pravopisných chyb napadnout (Pro potřeby těchto stránek 

jsem je opravila, abych Bráchovi nedělala větší ostudu, než je nezbytně nutné) 

No a do Ruska jsme s Alenou jely samy. Ale když jsme tehdá projížděly Omskem, 

vzpomněla jsem si  na Kuzmu, na jeho strejdu i na balalajku. Ale že to je ta mrcha vlastní 

sourozenec, to mě ani ve snu nenapadlo! 

 

Kuzma Kuzmic <muzikkuzma@seznam.cz> 

Ahoj M+A ! Odpovidam na Vas inzerat na strankach 

cestopisu. Jmenuji se Ivan, ale vsichni me znaji pod 

prezdivkou Muzik Kuzma. Bude to asi diky mym ruskym 

predkum a rysum. Myslim, ze bych byl tim nejlepsim 

partakem na tak dalekou cestu. Nez rodice emigrovali do 

Cech, tak jsem vyrustal uprosted prirody divoke tajgy. Diky 

tomu hovorim plynule rusky a dokazu si poradit v kazde 

situaci. Dokonce my znamy a kamaradi tvrdi, ze se v jedne 

ceske pisnicce zpiva o me... Mam ruce jako lopaty a 

chlupatej jsem po paty a nejsem jen tak z neceho vedle. 

Praci mi zadnou neda zfackovat v tajze medveda a jeste mi 

pak za trest meje schody ! Jinak jsem cestovatel telem a 

dusi. Specialne rad cestuju vlakem - masina a koleje to je 

muj svet. Mezi moje nejoblibenejsi mista patri rodne Rusko 

a potom Transylvanske Alpy v Rumunsku, tam se obvzlast 

rad vracim. Do Ciny a Mongolska bych se rad podival taky. Moc me laka Mongolsko a 

jeho bajna obrovska zizala, ktere domorodci rikaji Orgoj Chorchoj. Dovedete si 

predstavit tu bombu, kdyby se nam ji podarilo nekde v pousti Gobi vystourat z diry ? To 
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bysme razem byli slavnejsi nez Emil Holub.  

Cekam na odpoved, 

Ivan (Kuzma) 

 

Ahoj Ivane, dikas za odpoved. Ja ten inzerat davala uz nekdy v lednu. Hlasili se nam 

sami takovi jakochlapi, ze bychom se musely starat jeste o ne. Takze jsme to vzdaly a 

jedem samy. Uz mame letenky do Sanghaje na 9.6. a odtud vlakem budeme 

improvizovat. Hlavni je Transsib od konce do zacatku. Valdivostok - Moskva. 

Mongolsko jsme nakonec vynechaly a za Olgojem pojedem mozna pristi rok. 

Jak to vidis ty? Uvitame jakekoliv kontakty v Rusku, nechceme totiz cestovat vlakem pro 

inostrance a videt z Ruska jen kupe vlaku. 

Budu moc rada, kdyz se jeste ozves 

Marta 

 

Ahoj Hvezdo ! Tak se jmenujes, nebo to je pouze prezdivka ? Dekuju za odpoved. Skoda, 

ze jste se rozhodly jet samy. Mozna se pristi rok spolecne vypravime k Mongolum na lov 

toho Orloja. Mozna bych se s vami mohl sejit nekde po ceste. Chystam se totiz koncem 

cervna navstivit stryce Kolju, ktery zije pobliz mesta Omsk. Zivi se jako lovec zvere a 

palic samohonky (o tom nikomu ani muk). Jeho zemljanka je obklopena krasnou prirodou 

a mohl by nas vzit na lov medveda. Jeho medvedi stejky jsou proslavene po celem okoli. 

Krasne hraje na balalajku a zpiva moc smutne balady z carskeho Ruska. Uz ted se mi 

chce brecet, jen si na ty jeho pisne vzpomenu. Jinak je ale vesela kopa a po lahvince 

vodky se kolem ohne roztancuje jako junak.  

Mej se krasne Hvezdo Denni (?) a na odpoved ceka Kuzma . 

 

Hojky. to by mohlo dopadnout. Omsk mame po ceste, ale museli bychom tady domluvit 

termin a zpusob setkani. Byla bych moc rada. Ulovenyho medveda jsem sice jedla v 

Dawsonu, ale na jeho lovu jsem se nepodilela. Bylo by to skvely, strejda by snad proti 

dvoum zenskym taky neprotestoval a snad by nam zahral i na balalajku. Ja uz oprasšuju 

školní znalosti ruštiny. Když jsem bylo dítě měli jsme doma jedinej cestopis Revír bez 

hranic, četla jsem ho kolem dokola. 

Tož do svidanija a těším se 

Marta 

 

Toz zdravstvuj Marta, jesti chces muzeme si psat rusky, aby jsi se trochu procvicila v 

rustine, coz se ti bude na cestach urcite hodit. Tedy ty jsi byla az v Dawsonu ? Nedavno 

davali v televizi porad o ceskych cikanech a predstav si, ze se jedna rodina usadila az v 

Dawsonu. Zijou v takove chate z klad a to jejich obydli (myslim ze i krajina bude stejna) 

mne pripomelo domecek dedy Vasila. U neho jsem prozil nejedno dobrodruzstvi. Jednou 

jsem se ztratil v lesich a bloudil tam pet dni, nez me objevil hladoveho a vysileneho stary 

lovec kuzi. V okoli Omsku jsou nekonecne lesy, kam az oko dohledne, ale zadne hory 

podle kterych bych se mohl orientovat. Jinak stryc Kolja bude strasne potesen, pokud se 

u neho zastavite a poctite ho svoji navstevou. Poznate i tu pravou Ruskou pohostinost. 

Pokud mate chut, tak muzete s kamaradkou secvicit par ruskych pisnicek a Kolja vas 

doprovodi na balalajku.  

Do svidanija a tesim se na dalsi zpravu. Kuzma 

P.S.- Ted me jen napadlo, ze posledni knizku co jsem cetl napsala taky nejaka Marta, 
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myslim ze se knizka jmenovala Australii s klokanem a smichem. Zaujala me na strankach 

cestopisu. 

 

Zdravstvuj tavarisc,  

neboj pisne s kamaradkou natrenujeme, mozna i kazacok pridame. Ale to vis, uz to 

nebude jako za mlada. To kdyz nam k tomu hrali Alexandrovci a telo bylo mlade a 

ohebne, byl to jiny odvar. 

Mame Beloruske vizum na tranzit. Nevedela jsem, jak dlouho muze trvat lov medvedu s 

tvym strejdou, tak jen doufam, ze nam to vyjde a stineme ho. A co strejda, ten by se 

ulovit nedal? 

Marta, co pise o Australii? Neznam, to musi byt dobry vejvar, zenska a psat o 

protinozcich. Fuj, ze radej nestoji u plotny. 

Krasne jarni dny a dej o sobe vedet, budu se tesit 

Marta 

 

Zdravstvuj , to jsem tedy docela rad, ze nejsi ta spisovatelka Marta (podle chyb jsem to 

poznal taky), protoze ve sve knizce neustale nekoho pomlouva a stezuje si. Co je to proti 

stradani lidi z me nejoblibenejsi knizky Poloostrov Gulag od Alexandra Solzenicina, 

kterou pravidelne ctu, tak jednou za dva roky. Snad jen bratr autorky, desny magor a 

hadilov by se nam mohl hodit v Mongolsku pri lovu na Orgoje Churchuje. Pristi rok bych 

se chtel po nem urcite poohlidnout, dam inzerat na cestopisy.cz a snad se prihlasi dalsi 

lovci a dobrodruzi. Jiz ted se na celou akci pripravuju a ve volnem case vymyslim a 

vyrabim ruzne paste. Taky pilne cvicim moji ochocenou lasicku Olgu, ktera nam pomuze 

Orgoje nalezt a vylakat z nory. Za strejdou pojedu na mesic a od poloviny cervna do 

poloviny cervence. Lov na medveda muze trvat i nekolik dni, zalezi to, jak rychle 

narazime na jeho stopy. Jsem rad, ze s kamaradkou jiz pilne trenujete kazacok a tklive 

ruske pisne... .stryc bude zcela jiste unesen krasnym kulturnim vystoupenim.... a mozna se 

i ulovit necha .  

Do svidanija, Kuzma 

 

3.6. 2006 

Daragaja Martini ! Bohuzel za strycem letos jet nemohu. Pracuju totiz nyni v pohori 

Brdy, v mistech kde kdysi strezila klidny spanek Cechu nase Sovetska vojska. Diky jim se 

zde uchovala krasna priroda a obrovske stromy, ktere nyni mame za ukol pokacet. A tak 

rezu o sto sest, az se mne od retezu kouri - a budu kacet i cele leto. Doba se meni a celou 

oblast byvale posadky zakoupila Japonska spolecnost Yong. ltd , v lete se zacnou stavet 

vyrobni haly a spolecnost bude zasobovat svymi vyrobky celou Evropu. Je to skoda, ze 

musim bouchat. Moc jsem se za Koljou tesil. Zvlaste ted, na prahu leta, kdy vse kolem 

kvete a puci, medvedi vylezly z brlohu a radostne mruci.... ba i stycova balalajka zni 

mnohem veseleji. Take on se moc tesil na navstevu z daleke ciziny. Zemljanku vysmejcil, 

poklidil, stolete medvedi kuze na palandach vymenil za nove. Dokonce novou kadibudku z 

mladych brizek u potoka postavil. Zrejme uroni slzu, ale jiz jsem mu poslal dopis, ze ho 

navstivime pristi rok cestou k Mongolum. Dobra zprava je, ze jsi zapsana jako treti do 

party pro EXPEDICI ORGOJ CHOJCHOJ 2007 !!! Hoj, hoj , hoj chojchooooj ! (to bude 

nas lovecky pokrik, neco jako lovu zdar ) Bud na sebe u tech Cinanu opatrna. 

Ivan -Kuzma a Olga (lasicka Chojchojlovka)  

 

 



Marta Pelikánová - Posbírané na cestě 

 29 

Ivanku, 

 to me mrzi, tolik jsem se tesila na tebe, na strejdu i na medveda. Co my ted budeme delat 

s nacvicenym kozackem! Myslis, ze bychom si behem cesty mohly tancem privydelavat? 

Po navratu se ozvu, pokud nezustanu nekde ve viru vodky a balalajky 

Pa Marta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2006 

Pirát, Jamajčan a ztracená vlajka aneb napálení Rema 
 

popsal postižený Remo 

 

 Mnohokrát jsem byl požádán mými kamarády Petrem a Petrou, ať zmastím nějaký 

kec na toto téma. Ono pořád se mi do toho nechtělo. I když jsem psal mnoho let do 

různých časopisů, novin a magazínů v Česku. Nějak se mi přetrhla psací nit a víc jsem se 

začal věnovat počítači, kde vyrábím amatérské filmy z našich toulek. 

 Tento příběh se zrodil v Texasu, když jsme s manželkou - Kotětem odjížděli ze 7. 

celosvětového potlachu. 

 V neděli ráno 12.11.2006  jsme spěchali na letiště do Fort  Worth, kde jsme měli 

půjčené auto a vrácení bylo stanoveno na pravé poledne. Při rychlém balení nás neťukla 

ani jiskřička vzpomínky na osadní vlajku. Všichni kolem ještě chrápali, jen starostlivý 

tatík Áda už pomalu chystal pro své ratolesti snídani. Samozřejmě se svezla i Petra, která 

se díky Petrovi vetřela do 

této Popovic rodiny. Ráno jsme stačili jen s Ádou zalomit palec a popřát jim dobrou 

chuť. 

Upalovali jsme směr západ na letiště. Po několika mílích jízdy a povídání s Kotětem, jak 

už to bývá, jsem  šmátral v paměti, zda jsme něco nezapomněli. A ejhle, mozkovna 

zaregistrovala ztrátu naší osadní vlajky.Vlastně ani ne ztrátu, ale zapomnění. Byl jsem z 
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toho nervózní, vždyť už byla se mnou na různých kontinentech. Kotě začala mobilem 

obvolávat všechny kamarády ze San Diega. 

Samozřejmě že všichni dospávali a nebo měli vybité mobilní  baterie. Stále v mé mysli 

byla zakodóvaná myšlenka: “Vždyť na potlachu je mnoho mých kamaradů. Snad někoho 

napadne, svěsí vlajku a někdy mi ji vrátí?!” Museli jsme čekat na návrat kamaráda 

Vosáka, ten přijel až za týden, Kazan ten byl doma dřív než my. První, kdo dorazil, byla 

Popovic rodina bez Peldy, která s Hankou Hosnedlovou a Georgínou poznávala 

architekturu Aztéků a Mayů v sousedním Mexiku. Svitla snad poslední naděje na vrácení 

naší vlajky. Po vytočení Petrova telefonního čísla se ozvala Petra. Na  mou otázku 

rezolutně odpověděla, že o naší vlajce nic neví a nemají ji. 

 Už jsem se smířil, že vlajka je v nenávratnu pryč. Po několika dnech jsme se s 

Kotětem vrátili domů z velkého nákupu. Já vytahoval přeplněné igelitky, nosil je do 

kuchyně a Kotě přijímala telefonní hovory, které nás v tutu chvíli bombardovaly. 

Najednou změna! Kotě křičí: “Remo, máš telefon.” Já na ní šeptem, kdo volá? Kotě s 

vykulenýma očima a pohybujícíma ramenama ukazuje, že neví. Na druhé straně se ozývá 

hlas:  

 “Ahoj Remo, tady Pirát. Vezu ti vlajku z potlachu. Přiletěl jsem a právě šlapu na 

tramvajovou zastávku. Budu tam asi za dvě hodiny a v 10 večer odjíždím do Mexika. 

Poznáš mě podle velkého širáku.”  

 Po položení sluchátka šmátrám v paměti, ale Pirát ten se tam nenachází. Kotě v 

rychlosti vyrábí pro hladového trempíka dva fantastické sendviče, za které by se 

nemusela stydět ani Subway. Já honem chystám dvě piva Czechvary, nějakou Colu a 

7up. Vyrážíme jak přepadové komando do večerního San Diega. Jsme v centru města u 

vlakové i tramvajové zastávky. Parkujeme na placeném místě, hážeme do nenasytné 

pokladničky čtvrťák za čtvrťákem. Nevíme, jak dlouho nás Pirát zdrží. Popadnu plnou 

igelitku žrádla a pití a upalujeme hledat Piráta.  

 Na vlakovém nádraží je plno cestujících, kteří nás očima rentgenují. Přejdeme 

nástupiště, vcházíme do vestibulu. Najednou zaregistruje mé oko v šeru nějakou 

potroublou ženštinu, která se snaží natočit na videokameru snad železniční architekturu? 

Okamžitě ji vymazávám z paměti, to může dělat snad jen ženská? Chodíme do okola, 

uděláme několik mazáckých koleček a přesouváme se přes cestu na tramvajovou 

zastávku. Správně by měl Pirát odjíždět odtud. Kromě několika ušmudlaných 

bezdomovců a černochů tam nikdo není. Zklamáni se vracíme zpět na vlakovou stanici. 

Nevím už, po kolikátém kolečku se objevuje nějaký  “špinavec”, jak ho zhodnotila Kotě, 

protože měl roztrhané džíny a v šeru byla vidět jen zdeformovaná tvář. A za ním 

pocupkával malý Jamajkan, který měl typické jamajské dredy, barevnou čapku a ještě v 

té tmě tmavé brýle. Zase ho registruju a říkám si blbec, je tak jak ti poblblý černoši. 

Vycházíme z budovy, zabočujeme doprava a najednou se Kotě otočí a hurónským hlasem 

zařve: ”Remo, ten špinavec má tvou vlajku!” Otočím se i já a skutečně “špinavec” má na 

zádech mou osadní vlajku. Jdeme k němu blíž a v tom jde na scénu potroubá 

kameramanka, z které se vyklube Petra. Okamžitě nás napadlo, že “špinavec” je Petr. 

Nepoznali jsme ho a přehlíželi, protože neměl širák. Další herec přichází na scénu v 

podobě Jamajkana. Cvrček malý  pocupkává za náma a blekotá něco, co mu není 

rozumět. Petr nás varuje: 

  „Dávejte si bacha, ten je na drogách!“  

 Kotě se ho bojí a prosí Petra, ať ho pošle pryč. Já  ještě sebral poslední zbytek sil 

(bylo toho ten večer na mě nějak příliš), otáčím se na Jamajkana a povídám mu: “Jen 
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klídek.” Za několik vteřin Jamajkan stahuje svou hřívu i s čepicí a vyklube se z něj další  

“čípek” povedené  Popovic rodiny - taťka Áda.  

 Všichni jsme usedli na betonovou zídku, kde jsme se smáli, až nás břicha bolela a 

Kotě se málem počůrala. Samozřejmě cestující,  kteří se dosud odvraceli a ustupovali 

před těma dvěma Popovic individuama, se na nás dívali a nemohli pochopit, co se vlastně 

událo. K tomu ještě nechápali, proč to ta kameramanka točí. Po skončeni tohoto 

divadélka jsme  “vagabundy” naložili do našeho auta a zavezli k jejich. Parkovali několik 

bloků daleko. Jen mi vrtá hlavou, bylo to z úsporného důvodu a nebo, jak nám tvrdí, že 

aby jsme je nepoznali? A jeli jsme k nám na pokec.  

 A co na závěr - jak skončily naše sendviče? To víte, že jsme jim je nedali! Myslíte, že 

si je zasloužili?  

Remo & Kotě 

 

P. S. 1 

Jo, zasloužili jsme si je moc. Dovedete si představit to pozdvižení, které jsme vzbudili, 

když jsme kráčeli v těch maskách od auta? A když jsme si sedli na nádražní lavici, 

všichni lidi okolo vstali a odsedli si. Jen k taťkovi se hlásilo pár feťáků a volali na něj: 

„Hej brácho!“ 

A tak naše masky z Hallowena slavily podruhé úspěch. I když sendviče určitě sežral 

Remo večer v posteli sám. Ale ať! 

Petr  & Petra  & Taťka 

 

P. S. 2 

Jamajkan znamená Jamajčan.  

Překlad z moravskoameričtiny do češtiny Petr Pop 

 

P. S. 3 

A mě štve, že jsem se flákala v Mexiku a nebyla u toho. Mohla jsem soubor obohatit o 

nějakou poběhlici. Ale jinak je to přesně podle přísloví  “Co se škádlívá...” Remo s 

Kotětem jsou obětaví a bezvadní kamarádi. Ale před nima psssst, on by si Remo moc 

foukal. 

Pelda 
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Puchejř 4/2021 

ANONYMNÍ KAMARÁDSTVÍ 

 

 Mám několik skvělých kamarádů, jejichž koníčkem je rýžování zlata. Dobrá náhoda 

nás slepila dohromady kdysi na cestu do Afriky a od té doby je z nás rodina, spojená 

stejným přístupem k cestování i k životu. Při jednom z rodinných setkání mně vyprávěli 

příběh, který se mi usadil v hlavě jako čerstvě přicuclé klíště. 

 Moji parťáci byli na Mistrovství světa v rýžování zlata v Austrálii. Bylo to roku 2001, 

tedy ve stejný rok a dokonce ve stejný termín, kdy jsme se do Austrálie slítali i my 

zelenooděnci na šestý celosvětový potlach. Všichni jsme chtěli vidět co nejvíc z té 

exotické země. Zlatokopečtí kamarádi po projetí kontinentu vyrazili na Tasmánii. Už 

předem je provázela smůla, problémy s autem, nedostatek času, takže v Melbourne sotva 

stihli naskočit na trajekt. Co nestihli, byl nákup proviantu. V té době je ještě uklidňovalo 

vědomí, že nakoupí na Tasmánii. Jenže tam byli hned po vylodění nacpáni do autobusu, 

který je s ostatními spolupochodníky měl dovézt a taky dovezl na začátek 

osmdesátikilometrové túry „Overland Track“ přes tasmánské hory a doly mezi Cradle 

Mountain a jezerem St Clair.  

 Podle toho, co si kamarádi pamatují, měli s sebou pro pět lidí na pětidenní náročnou 

cestu: čokoládu, kafe, půl litru koňaku, malé fazole v tomatě, jedny těstoviny, konzervu 

tuňáka, tvrdý, nepoživatelný sýr, z kterého se časem stal plesnivý a byl prohlášen za 

poživatelný. Je jasné, že na cestě s nimi bylo víc lidí, ale je taky jasné, že každý měl 

rozpočítané zásoby, které s sebou na hřbetě ponese. To bylo jasné i mým zlatokopům, a 

proto jim bylo ekl poprosit o nějaké přebytky. A tak jenom jako veselé vyprávění 

ostatním sdělili, co je potkalo. Žízeň se dala zahnat vodou z potoků, přestože se z ní 

nejdříve musely zahnat pijavice. A i kdyby nebyl potok, tak té dešťové měli dost. Počasí 

je nešetřilo, zima a déšť a do toho výstupy a sestupy po horských hřebenech a dolinách, 

přelézání padlých stromů a podobné radovánky.  

 Cituji Máří: „Když byla krátká přestávka na oddech, ani jsem nesundávala batoh a 

pláštěnku. Tak jak jsem byla, jsem prostě upadla na zem. A když se došlo do cíle a 

ostatní vařili, my jsme šli o kus dál, abychom to nemuseli čuchat a snažili jsme se 

oblafnout naše skučící žaludky cigaretou.“  

 Nejen Máří, ale i mladí kluci přiznávají, že si hrábli na dno. 

 A teď proč tenhle příběh zveřejňuju. Většinou, když se odcházelo z horských 

ubytoven, moji vyhládlí zlatokopové se pakovali jako poslední. Jako předposlední se tam 

loudal a dopakovával chlapík, po kterém tam vždy něco zůstalo „jakoby zapomenuto“. 

Před svým odchodem zlatokopecké loudaly nabádal: „Ještě to prohlídněte, jestli tady 

někdo něco nezapomněl.“ A ejhle, zapomněl: jednou sušenky, podruhé musli...  

 On jediný pochopil, o co jde... ne zpět, oprava, to museli pochopit i ostatní, takže 

znovu... On jediný se rozdělil o svoje skromné zásoby. Ale tak, aby mu nemuseli a ani 

nemohli poděkovat. Vždycky anonymně nechal na tábořišti něco k snědku. Aspoň málo z 

toho mála, co jeden člověk nese v batohu. Na túře byl sám. Prý měl jet kamarád, ale 

nedorazil, a tak se sice držel výpravy, ale nebyl tam vlastně s nikým. Trochu víc se bavil 

s mými kamarády, které správně identifikoval jako Plzeňáky podle jejich copa kdopa 

dialektu. 

 Když mi to kamarádi vyprávěli, končili větou: „...ty bys ho mohla znát, je taky tramp, 

drobný, fousatý, hraje na kytaru, říkají mu Dan a je z Kanady.“ 

 Přemýšlela jsem, jestli mám tenhle krásný příběh pokazit smutným faktem: „Už není 

odnikud.“ Ale opravdu býval z kanadského Vancouveru a ještě předtím ze z Plzně, osada 
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Bumbej. Civilně se jmenoval Ludvík Raichl, ale pro kamarády to byl Dan, citlivý 

kytarista, laskavý srandista, neutuchající optimista a skvělý kamarád, na kterého už 

čtrnáct let jenom vzpomínáme.  

 

Podle vyprávění Máří Makovcové sepsala Marta Pelda Pelikánová.  

Chtěly jsme tím aspoň dodatečně říct: „Díky Dane.“  

 

K fotce: Když jsem Máří poslala tenhle zápis na posouzení a schválení, vyhrabala a 

naskenovala dvacet let starou fotku, na které je Dan v jedné z horských chat, kde 

nocovali. Poslední dílek skládačky zapadl. Mohu si být jistá, kdo byl jejich „anonymním 

kamarádem“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Danova fotka z Celosvětového potlachu, Texas 2006 
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listopad 2010 

AUSTRALAN TRAMPEM?! 
 

 

 Slyšela jsem od pravověrných trampů o tom, že trampem se může člověk stát snad 

jen v lůně matčině či snad někde po cestě, ale potom už nikdy. Prý i kdyby ti sudičky 

zalamovaly palec jak chtěly, už z tebe trampa nevymáčknou. Moje vrozená drzost mi 

dovoluje nesouhlasit, a to dokonce i s trampy, a navíc i s ortodoxními a myslím si, že 

trampa nedělá zelené oblečení a usárna, ale Tramp - to je něco uvnitř člověka, v jeho 

myšlení, chování, v jeho duši a srdci. Nekamenujte mě, prosím, nechci o tom dál 

polemizovat. Berte předchozí řádky jen jako úvod do problematiky, proč si myslím, že 

trampem se může stát i můj australský manžel. Je zvyklý cestovat a spát, kde se dá i 

nedá, má rád přírodu, na cestě nevyžaduje každý den studené pivo, teplou sprchu a 

žhavou postel. Ale tramping je přece jen endemit z české kotliny, takže k němu vede 

dlouhá výuková trasa. 

 První vysvětlování nastalo už v začátku našeho vztahu nad fotkama z vandrů. David 

se divil: “Proč všichni vypadáte, jako že jdete do války?“ I dostal přednášku o vzniku 

outdooru v Čechách, o používání přebytků z různých válek a z různých armád, i tom, jak 

jsou v lese užitečné mimikry tj, že tě není vidět, hlavně tě nevidí zvěř a hajnej. To chápal 

a jenom řekl, že my Češi jsme opravdu vynalézaví. Následně, aby dokázal své pochopení 

nebo snad aby si mě získal, přinesl domů dva maskáče australské armády (okamžitě jsem 

zabrala ten s vyšší šarží), maskáčový klobouk a dokonce jeden slavnostní armádní 

klobouk, nádherný, ale tvrďák. 

 Při naší dovolené v Čechách ho čekal první potlachový oheň na českotřebovské 

Myšině. Celý den předtím jsem na něj valila pravidla a instrukce: co je Vlajka, co je 

posvátný oheň, co je malý oheň, nešmajdat do kruhu okolo ohně, zalamování palce 

(odpustila jsem mu disciplínu zalamování palce na čas, kterou kdysi týral můj brácha 

svoji manželku), přísný zákaz cokoliv hodit do velkého ohně, i kdyby předtím řekl 

stokrát „promiň Fredy“, v jeho případě „sorry Fredy“. Výslovnost „Ahoj“ je naštěstí 

jednoduchá, protože neobsahuje „ř“ (taky se tohoto pozdravu držel celý zbytek dovolené 

a já jsem měla postarším spoluobčanům co vysvětlovat). Večer zvládl všechno, dokonce 

se samostatně naučil po každé písničce volat „Umííí!“ a neodradilo ho ani to, že občas 

volal sám. Všechno se mu líbilo, líbilo se mu chování lidí k přírodě, k ohni, k sobě 

navzájem (dodnes tvrdí, že trampi jsou v Čechách jediní lidé, kteří se na sebe usmívají). 

Protože mě kluci dojali k slzám tím, že mi dovolili zapalovat oheň, vrzla jsem Davidovi 

foťák, ať tu moji slávu zvěční. Druhý den jsem zjistila, že na každé fotce je sice půlka mě 

jak slzím (to už díky komínu, ve kterým jsem trčela), ale půlku fotky zabírá kamarád, 

který stál vedle Davida. Vyčítavě jsem manželovi říkala: „Proč sis neudělal krok 

dopředu, abych tam byla já celá a Franta vůbec?“ A David se nešťastným hlasem 

obhajoval: „Já myslel, že se nesmím hejbat, když hrajou tu hymnu.“ Nu co dělat, 

nezbývalo než pochválit. 

 Letos ho čekala generálka - celoaustralský potlach československých trampů. Přiletěl 

můj brácha, takže jsme na postupující převýchovu Australana v trampa byli dva. 

Davidovi jsem vysvětlila, že na potlachovišti není záchod, že beru svoji zahradní lopatku 

a musí pokaždé jít daleko do buše, odehnat klokany, vyhrabat si díru, případně najít 

opuštěnou vombatí noru a do ní se vykadit. Jasně, že pak vše musí opět zamaskovat. I 

když jsme překonali pochybnosti, jestli pozná, že nehrabe tam, kde už hrabal někdo 

předtím, stejně mu to připadalo, jako největší překážka k tomu státi se trampem. Když 
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jsme začali pakovat na cestu, nesměle se mě zeptal, jestli si může vzít toaletní papír. On 

už byl chudák z mých přednášek tak vyhoukaný, že plánoval, jak si mezi trampama bude 

muset utřít zadnici listím nebo šiškou s beruškou. 

 Na rozdíl od českého potlachového večera tentokrát trampoval poprvé několik dní a 

alespoň o trochu víc zase poznal, vo čom to je. Předtím se vždy divil: „Co tam na tom 

potlachu celý ty dny děláte? Přece nemůžete jen povídat a zpívat, jak ty říkáš.“ Když 

jsme byli na potlachu asi třetí den, přišel ke mně a svěřil se: „Já už jsem to pochopil. 

Chtěl jsem se jít podívat na místo, kde byl velký oheň a těch blbejch 100 metrů jsem šel 

dvě hodiny, protože jsem pořád s někým povídal.“ Naštěstí tam každý uměl anglicky a je 

pravda, že se všichni k mému trampskému elévovi chovali skvěle. Dokonce ani Pajda ho 

nechtěl zastrašit a poslal nám do Sněžných hor nádherné počasí. Taky držel mouchy a 

komáry někde doma ve stodole, protože nás nechali na pokoji, což je tady téměř 

mimořádná událost (z nepřeberného množství australských jedovatých a nebezpečných 

potvor vás tady na vandru zaručeně budou přivádět k šílenství jen mouchy a komáři). 

Možná tomu dost napomohl fakt, že jsme na cestě první týden nemohli najít mýdlo, a 

když jsme našli mýdlo, tak jsme ztratili kartáčky na zuby. Možná také to, že moje a 

bráchovy české kuchařské zvyklosti trochu připomínaly použití chlóru v první světové 

válce - česnekový mrak po směru větru vyháněl vombaty z děr a pomalí koalové 

nezvykle rychle šplhali vysoko do korun eukalyptů. 

 Cestu z potlachu jsme si protáhli. Nasbírali jsme v Modrých horách fůru ryzců a 

dělali je na ohni v borovicovým lese, takže jsme si připadali jako v českém ráji to na 

pohled. S bráchou jsme si pochutnávali, ale David odmítal. Tak daleko jeho převýchova 

ještě nepokročila. Takticky tvrdil, že mně věří, ale houbám ne a že nás přece někdo musí 

pak odvézt do nemocnice. Ale přežili jsme, takže příště zblajzne i ty houby.  

 Hlavně mu, sím vás, tohle moje vyprávění nikdo nikdy nepřeložte nebo se přidá k 

mému bráchovi a dostanu i od něj přísný zákaz pořizovat jedovaté zápisky. 

 

Zalamuje palec 

Marta Pelda Pelikánová 
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trampský časopis Puchejř 2/2016 

Historky z vandrů: FRANKŮV PROTIJED  
 

Trampování v Austrálii je jen maličko odlišné od čundrování v Čechách. Pro mě především 

v tom, že nespím jen tak pohozena na zemi ve spacáku. Ne, že bych se bála, že budu spacák 

sdílet s někým dvounohým (třeba přítulným kamarádem), ale pořád jsem si nezvykla na pocit, že 

se budu o spacák dělit s někým čtyřnohým (třeba přítulným krokodýlem), šestinohým (třeba 

komáři a mouchy v počtu milión), osminohým (třeba pavoukem velikosti zálesácké dlaně) 

a hlavně s těmi beznohými - hady, kteří jdou do spacáku sice za teplem, a ne za mnou, ale 

mnoho místních druhů je schopno otrávit spolehlivě celou trampskou osadu. Takže já používám 

na spaní auto, stan nebo aspoň hrobeček. Ale máme otrlého kamaráda, který přijede na potlach, 

uváže celtu mezi eukalypty, pod ní rozloží spacák a padla. Jednou se v předvečer potlachu (znáte 

to, někdy je předvečer vydařenější než potlach) povídalo, zpívalo a pilo. A kamarád si dával 

všeho pořádnou dávku. Hlavně toho posledního. V noci se přirozeným trampským instinktem do 

spacáku dostal, ale pak už ztratil pojem o tomto světě. Ráno/v poledne se probudil s oteklým 

a červeným předloktím, na kterém se vyjímaly dva jakoby vpichy. Všem bylo jasné, že to je hadí 

kousnutí. Můj australský manžel, znalý poměrů, vyděšeně startoval auto na cestu pro pomoc. Už 

jsem psala, že se jedná o otrlého kamaráda? Otrlec vše odbyl mávnutím ruky: „To je dobrý, to 

přejde. Přece kvůli takový blbosti nepřijdu o potlach.“ Všichni mu domlouvali, nadávali a já 

jsem ho celý den nenápadně pozorovala, jestli se nechová nějak divně. Ale nechoval, normálně 

povídal, hrál karty a popíjel dál. No, abych z toho nedělala kovbojku, tak vás ujistím, že kamarád 

přežil. Po návratu z potlachu byl objednaný k doktorovi z jiných důvodů a už dlouho předtím. A 

tak si říkal, když už tady jsem, svěřím se, jak mě uštknul had, ať se felčar pobaví. Doktor to na 

tak lehkou váhu nebral. Z rozboru krve se zjistilo, že dotyčná spolunocležnice byla pakobra 

červenobřichá (Pseudechis porphyriacus), hojně rozšířená a hojně jedovatá. Podle vysvětlení 

pana doktora to kamarád přežil ne proto, že v jeho krevním řečišti převládalo červené víno nad 

červenou krví, ale proto, že ho alkohol umrtvil tak, že ho ani hadí kousnutí nepřivedlo k vědomí. 

Tím pádem byl tělu dopřán čas se pomalu a postupně s jedem vypořádat. První zásada při hadím 

uštknutí, která mě vždycky pobaví, zní ‚zůstat v klidu‘. Prý je nejhorší, když propadnete panice 

(no, kdo by nepropad), a i když se silou vůle a silou kamarádů ubráníte rychlých pohybů, stejně 

vám srdce tluče jako vesnický zvon při požáru, krev hezky rychle roznáší jed do celého těla 

a tomu náporu se pak tělesné orgány těžko ubrání. Ale teď už i vy znáte‚ 

neslavný Frankův protijed‘. 

Pelda 
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12.2.2020 

DĚDA ÁDA A BRAMBORY 
 

Mému tátovi Ádovi bylo šest roků, když do Čech vtrhla německá armáda a začaly zlé 

časy. Válka není nikdy hezká. Dva nejstarší bráchové, Honza a Milek, byli už dospělí, a 

tak je neminulo odvelení na práci do Německa. Zbytek rodiny jim posílal balíčky, aby 

totální nasazení v Reichu přežili. Ale ani zbytek rodiny neměl na rozdávání. Kromě 

rodičů a nejmladšího Ády k tomu zbytku ještě patřily děti Jindra a Jarka. To posílané 

bylo doslova a do písmenka urvané od huby. Ve městě nebylo co koupit, vyšmelit, 

vyměnit, vysloužit. Jídlo chybělo všude a každému. Áda s Jindrou, jako dva kluci se v 

noci tajně plížili na sedlákovo pole a rukama vyhrabávali buď právě zasázené, nebo už 

vyrostlé brambory. V zimě ve zmrzlé půdě hledali ty zapomenuté, které náhodou sedlák 

při sběru přehlédl. Měli dospělácký pocit, že zásobují rodinu. Brambory - to bylo jediné, 

co se dalo ukrást. A taky to bylo jediné, co většinou měli na svých talířích. Pro rostoucí 

kluky hodně přísná dieta. Válka skončila, když bylo Ádovi dvanáct, ale neskončil hlad. 

Ještě pár let bylo jídlo na lístky, hlad už nebyl tak zoufalý, ale na ztloustnutí to nebylo.  

 

Nejspíš pro všechny tyhle zážitky zůstal v Ádovi pocit, že když má brambory, tak bude 

mít co jíst. Po celý život mu zůstala asociace mít brambory - znamená nemít hlad. Nikdy 

se nezbavil pudu sebezáchovy brambory - rovná se přežít. A vždycky si k jídlu dopřál ten 

kulinářský přepych - BRAMBORY. 

 

Možná si teď dovedete představit, co pro něj znamenal výlet na cruisu, na té obří výletní 

lodi s nekonečnýma horama jídla všech druhů i chutí. Povídali jsme si o tom často.  Vím 

moc dobře, jak si toho vážil a jak často vzpomínal. A za ten jeho zážitek vám dvěma, 

Petro a Petře budu vždycky vděčná. 
 

Nevím, proč to píšu, nějak jsem si na jeho vyprávění vzpomněla. Asi proto, že děláme 

zapékané brambory - na rozdíl od těch taťkových válečných je v nich zapečené maso a 

jsou zalité smetanou. :-) 

A možná taky proto, že jsem vám chtěla dodatečně poděkovat.  

 

Mám vás všechny ráda. 

Jdu zkontrolovat ty brambory 

Marta 
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březen 2020 

Velký pátek - otvírání pokladů 

otevřete svoje srdce a sáhněte do skladu... 

 

POMLÁZKA S AUSTRALANEM 
  

Když jsem si před dvanácti lety brala za muže čistokrevného Australana, pokládal náš 

pohanský, velikonoční zvyk za barbarství na úrovni indiánského skalpování nebo 

guinejského lidožroutství. Nic nepomohly moje přednášky o těžkosti najít v brzkém jaře 

zelený proutek, o čerstvé míze, která pod slaboučkou kůrou začíná prýštit. Nezabraly ani 

názorné ukázky, jak ta životodárná míza při tom šlehání proudí do těla mrskané ženy. A 

povídky o tom, že vlastně kluk musí ukázat šikovnost upletenou pomlázkou a dívka 

nádhernou kraslicí, aby se zalíbili jeden druhému, na to úplně kašlal, protože on už si 

svoji kořist ulovil. Nevyšlehal mě, ani když to od mého bráchy dostal emailovým 

příkazem. 

Jenže pak se mnou začal jezdit na Celoaustralské potlachy československých trampů tady 

u protinožců. Ty jsou již padesát let vždy na Velikonoce, a i když je tady podzim, tam v 

buši se české, jarní zvyky fest dodržují. Takže já jsem barvila a malovala vajíčka a jeho si 

vzali do parády kamarádi. A poprvé i brácha, který se obětoval, a abych neuschla, na 

potlach přiletěl. Ten rok se David opravdu překonal a provedl jakési nesmělé šimrání 

větvičkou po mé zadnici a po pozadí jen těch nejblíže kempujících kamarádek. 

  Postupem roků se naučil plést jednoduchou pomlázku z větví eukalyptů. A zrýmoval 

si koledu v angličtině, která většinu ženských značně vyděsila, neb jim přál hodně dětí, 

protože si stále pamatoval tu do hlavy vtloukanou jarní plodnost. V tlupě s ostatními 

lovci mamutů si hrdě bral od jeskyněk malovaná vejce a vázal si pentličky na pomlázku. 

A jak celý rok nepije alkohol, tak zvládnul, někdy lépe někdy hůře, držet krok s 

kamarády i v tomhle.  

A oni se mu smáli: 

„Před pár lety jsi nám tady přednášel o domácím násilí, a teď honíš baby po lese jak 

nadrženej klokan.“ 

On jim se smíchem odpovídal: 

„Jaký domácí násilí když nejsme doma?!“ 

Tak to bylo celé naše, šťastné manželství. Až do letoška. Zákaz shromažďování nás 

zpočátku jen trochu znervózněl a dělali jsme si srandu, kterak budeme u ohně sedět v 

rozestupech jak na spartakiádě. Jenže potom zavřeli hranice mezi státy. Nejprve lehce, 

ale s blížícími se dny volna přitvrdili a postavili betonové zátarasy. Jeli jsme se tam 

podívat. Vzpomínala jsem, jak mě na Šumavě za mlada honili pohraničníci se psama, 

když jsem si zkrátila cestu mezi Černým a Čertovým jezerem. Tak zlé to tady ještě není, 

elektrický plot jsem neviděla, možná tulák s matyldou by lesem proklouzl. Ale do těch 

našich krásných Hnědých hor by klouzal asi tak dva měsíce. Potlach jsme odvolali. 

Naštěstí, protože situace se ještě připepřila a ministr zdravotnictví dokonce varoval, že o 

svátcích má povoleno vylézt na ulici jenom velikonoční králíček, protože pracuje sám. 

Všichni ostatní mají domácí vězení. 

V sobotu budeme u nás na dvorku dělat oheň. Vlajku asi vynecháme. David teď už stejně 

ví, že na ni musí stát, sundat čepici a být ticho. Výuka skončila. Jen se zeptal, jestli bude 

moct opékat párky nebo jestli to bude, jak on říká „svatý oheň“. Takže bude buřťák typu 

„promiň Fredy“, čaj s rumem, gulášová polívka z pytlíku a k tomu bude hrát české 
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internetí Country rádio, jehož znělku dnes znají všichni moji sousedé. A budeme na Vás 

vzpomínat a těšit se na příště. 

No a v pondělí budu hódně litovat, že jsem ho ten blbej, českej zvyk naučila, protože to 

můj zadek odnese za všechny nepřítomné. Dobře jsem si dneska při oficiálně povolené 

procházce všimla, jak se díval se zalíbením na jeden stromek, který měl štíhlé větévky. 

Děkujeme, že na náš web ještě chodíte. Vážíme si toho. Já vím, dobrovolně žijeme v 

technickém pravěku, máme jen email a webové stránky. Nefunguje nám Skype, 

nevlastníme moudrý telefon, nemáme FB, Instagram ani jiné asociální sítě. Ale zato Vás 

máme rádi a myslíme na Vás. 

 

Mějte se a smějte se a mejte se 

Marta Pelda Pelikánová i za Davida, který si naštěstí tenhle výtvor nemůže přečíst, to by 

jistě přitlačil 

 

Připojuji jednu fotku z loňska, kde už se David vypracoval natolik, že pomlázkování bral 

šmahem plácačkou na mouchy a seřezal i Žanka, protože prý pořád mele hubou jako 

ženská. 
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Puchejř 1/2022 

TRAMPI, DÍKY! 
 

V roce 2008 jsem se v Čechách starala o nemocného tátu. A zrovna v té době kanadský 

Šolim a pražský Paddy uspořádali vlakovou výpravu po památných místech českého 

trampování. Superskvělá akce Česko 2008, kde se spojilo to, co mám nejraději, tramping 

a vlaky. 

Já jsem se mohla vždycky připojit na jeden den a noc, a pak jsem zase valila vlakem za 

tátou, postarat se, zajistit a následující den jsem se opět urvala a dostihla kamarády v 

nějaké další trampolokalitě. 

V neděli sedmnáctého srpna měl můj táta 75. narozeniny, takže ten den samozřejmě patřil 

jemu. Jenže nad přípravou dortu jsem stejně pořád myslela na trampy, kde asi jsou, kam 

pochodují, co asi hraje Prcek na kytaru. A v tom se mně rozsvítilo: „Peldo, ty blbe, vždyť 

oni dnes jedou z Brna do Chocně k osadě Kamarád!” Moji rodiče totiž bydlí v České 

Třebové, v domě kousek od hlavní trati (už jako holka malá, vlakům jsem mávávala...). A 

z Brna do Chocně vedou koleje jedině přes Třebovou. 

Šlehla jsem s rozšlehaným krémem, popadla mobil a volala jsem Paddymu. Ten mě 

ujistil, že opravdu pojedou okolo nás, a to ani ne za moc dlouho. Na nádraží už bych 

taťku nestihla dopravit, ale nařídila jsem mu, ať se kouká hodit do trampského, že mám 

pro něj dárek. Nechápal, ale provedl. Potom jsem ho, chudáka, o berlích dotáhla ke 

kolejím a po cestě jsem mu vysvětlila, že ho nehodlám hodit pod vlak, ale že mu z vlaku 

bude mávat asi tak stovka trampů a přát mu všechno nejlepší. A taťka stál, zodpovědně 

držel naši přenosnou, osadní vlajku a čekal. 

Paddy mezitím ve vlaku postavil všechny do latě, teda k otevřeným okýnkům. Mašinfíra, 

když uviděl taťku u kolejí, tak v domnění, že mu chce skočit pod soupravu, houkal jako o 

život, a tím přispěl i on svoji trochou do mlýna.  Byl to mžik, pár vteřin, ani jsem nestihla 

spočítat, kolik to bylo vagónů, ve všech otevřený okna a z nich mávaly postavy v 

zeleném. 

To je na životě krásné, že někdy pár vteřin znamená víc než roky, a to se právě tehdy 

stalo. Taťku ten den už nezajímaly chlebíčky, dorty, řízky ani dárky. Pro něj byl 

nejkrásnější dárek tenhle projev kamarádství. 

Taťka žil dalších osm let a stáří a nemoce jeho mysl dost pošramotily. Ale nespočítám, 

kolikrát se mě až do konce svého pozemského čundru s potutelným úsměvem zeptal: 

„Marti, pamatuješ, jak mně tenkrát mával celej vlak?“ Jsem si naprosto jistá, že to ještě 

dnes nadšeně vykládá Pajdovi i ostatním okolo nebeského ohně. A náš šerif Hurt mu 

v tom nebi pekelně závidí. 

Za Adolfa Popa zvaného Babčák posílá dodatečné, ale o to obrovitější díky všem a 

Paddymu aspoň třikrát 

Marta Pelda Pelikánová, Nezávislý Westmen Česká Třebová 

 

P.S. Básničku jsem psala cestou ve vlaku za kamarádama na další štaci, ale pak už jsem 

neměla příležitost jim ji přečíst. 
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ČESKO 2008 - TRAMPI DÍKY 
 

Můj táta je tramp od kolébky, 

však stáří stojí ve dveřích, 

oželet musí potlach, vandr 

s nemocí v těle, o berlích. 

 

Přec dostal dárek pohádkový 

ke kulatinám tu neděli, 

kdy ruce trampů mávající z vlaku 

o srdce se s ním rozdělí. 

 

On už teď ví a vám radí 

z moudrosti svých tří čtvrtin století: 

„Život, jako vlak Supercity 

zoufale rychle proletí.“ 

 

Děkuju za tátu 

Pelda 
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22.8.2022 

Australská sociálka 
 

 Musím vám vylíčit můj dnešní příběh s místní něco jako v ČR je Správa sociálního 

zabezpečení, abyste věděli, mezi jakýma superblbcema žiju. Vždycky si myslím, že mě ty 

kreténi tady už nemůžou překvapit. A vždycky zase překvapí. 

 Kamarádce na Slovensku zemřel manžel, který byl australský důchodce. Oznámila to 

emailem zdejší socálce, protože na oznámení změn jsou jen dva týdny. Ale než bude mít úmrtní 

list, tak to bude kdoví kdy a měla obavy, aby mu neposlali důchod a ona ho nemusela vracet atd. 

Prostě pečlivá. Na email jí nikdo neodpověděl, tak mě tam vyslala se zeptat, jestli email dostali a 

vědí, že nežije. 

Po hodině čekání se mně ujala Babizna. Vysvětlím ji, s čím tam jsem a ona: 

„Pokud od něho nemáte pověření/nomination, tak my se do jeho složky nemůžeme podívat.“ 

Myslela jsem, že špatně rozumím, že myslí pověření od NÍ, i když to bylo divné, ona není 

Australanka. Tak jsem ještě v klidu poprosila o zopakování. 

„Vy od NĚHO potřebujete pověření, abychom se do jeho složky mohli podívat.“ 

Ujasňuju si, bohužel už trochu zvýšeným hlasem: „To mně říkáš, že mám mít od NĚJ pověření, 

abyste se podívali, jestli je ve vaší databázi mrtvej?“ 

Babizna: „Ano, přesně.“ 

 To už jsem se smála a trochu přidala na hlase: „Zamyslela ses nad tím, co mně tady říkáš?“ 

Babizna odpověděla: „Já tady nejsem od přemýšlení, ale abych ti vysvětlila pravidla.“ A zavolala 

ochranku. 

S ochrankou v zádech a se smíchem na rtech se jako vtipně ptám: „Takže by bylo nejjednodušší, 

kdyby ON vám dal vědět, že umřel?“ 

Babizna naprosto vážně: „V tom případě, bych se mohla podívat do jeho složky.“ 

To už mně bouchly saze a asi jsem opět kapku přidala na hlase: „Takže když je někdo 

zodpovědnej, jako moje kamarádka a chce mít všechno v pořádku, tak prostě není cesta přes vaši 

byrokracii.“ 

To, že mně nevyvedli, zachránila přispěchavší pracovnice a řekla, že jediné, co pro kamarádku 

můžu udělat, je vytisknout ten kamarádky email a poslat to tady australskou poštou na ty sociální 

idioty. A dokonce mně pro uklidnění sehnala jejich obálku, abych nemusela platit poštovné. 

  

 (Připadala jsme si stejně bezmocně, jako když umíral můj táta a David volal sociálku, že 

bude možná muset odjet náhle z Austrálie na pohřeb. A oni mu řekli, že když je na invalidce, tak 

je musí o výjezdu informovat dva týdny předem. Trpělivý David jim stále situaci opakoval a oni 

stále mleli, že musí svůj trip plánovat předem. Do toho já jsem mezi slzama řvala, jestli se mám 

táty v kómatu zeptat, kdy umře.) 

  

 Ale dnes, jak už jsem byla v ráži a pod dozorem ochranky, tak jsem řekla, že chci ještě 

vyřešit můj problém, že jsem změnila číslo telefonu a nemůžu se dostat na myGov (vládní 

stránky, kde je o nás vše - daně, sociální, zdravotní atd), protože nemají kam poslat kód. Bylo 

mně řečeno, že to je další záležitost a tím pádem potřebuji další appointment/objednání. Tak 

jsem si ho nechala dát, což bylo za hodinu. Šla jsem se projít a uklidnit. Moc to nepomohlo. 

 Přišla jsem za hodinu. U vstupu se na mě sekuriťák culil jako na starou známou, ale stejně se 

musel zeptat, jestli nemám covid, chřipku, teplotu. Ujistila jsem ho, že jsem za tu hodinu 

opravdu nic nechytla. Leda chytnu jeho pod krkem.  

 Pak jsem si tam půl hodiny poseděla a poslouchala záležitosti všech klientů, protože nikde 

nejsou přepážky a všechno to „děsně tajný“ se rozléhá až na ulici. 

 A když jsem přišla na řadu, tak mně Babizna číslo 2 řekla, že mně nemůže pomoct, že si 

musím založit úplně novej účet, s novým telefonním číslem, nově se tam připojit a udělat si 

všechny linky na všechny organizace znovu.  
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 Jela jsem domů a udělala jsem si punč z portského, jak jsme se to nedávno naučily s Petrou. 

A moc vody jsem tam nedávala. David se smál, že jsem mohla být aspoň ve zprávách, tak jsem 

mu řekla, že je stejnej idiot jako všichni ti dojebaní Ozíci a ať jde do prdele. 

Omlouvám se za hrubé výrazy, ale už mně došla slušná slova, která by vystihovala tenhle příběh 

jako vystřižený z Kafkova románu. 

 

 Tož tak si tady žijeme. Ale slunce svítí, obloha je modrá, Austrálie nádherná takže stále 

s láskou zdraví Marta 

 


