Pedrovy povídky
z putování po horách a ze splouvání řek,
nejen v bývalém Československu ale i jinde,
a to s Aerotechnikem, Kufrem a Kletrem

Pojď se mnou tam kde nebe je vysoké a modré.
A kde oblaka bílá rychleji než kde jinde plují,
slyšíš tu píseň větru v korunách borovic?
Slyšíš tu píseň dálek závratných?
Tiše a velebně šumí hlavy stromů,
záře slunce červenavá stéká
po jejich rozpukaných kmenech
a vůně pryskyřice tě omámí.
A večer oheň táborový tam do tmy zasvítí
a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší.
Vypůjčeno od Jestřába – Jaroslava Foglara
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Pedro – sedmdesátník
Jednou za dva roky jezdím do Kremnice na setkání spolužáků z vojenské školy. Vždy nás tam
s pompou slavnostně přijmou na radnici, připomenou nám naše nejkrásnější mladé roky, kte‑
ré jsme v tomto městě prožili, a verši, písněmi i oficiálním projevem vzdávají poctu našemu
věku zralosti, tedy věku nad sedmdesát let. Teprve v osmdesáti začíná věk staroby.
A letos do tohoto věku zralosti vstupuje i Pavel Hála, pro nás spíše Pedro. Narozený v Šumper‑
ku, ale nám hradišťským známý jako učitel v nedalekém Ježově, dalekých Supíkovicích a poz‑
ději opět v blízkých Hruškách a Hlohovci. Známý ale hlavně jako horal, vodák a taky trochu
divadelník, šprýmař a také autor rozmanitých povídání o našich cestách.
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Poprvé se s námi vydal na vánoce v roce 1973 a to na chatu Eriku v Slovenském rudohoří.
Od těch dob patří do naší party, která miluje hory, řeky a hlavně společenství kamarádů, vytvá‑
řející tu nepopsatelnou atmosféru, ve které je zdolávání jakýchkoliv problémů hračkou.
Povídky, jež se nám podařilo v archivech nalézt, jsme shrnuli do podoby malé knihy. Věnujeme
ji Pedrovi, teď už zralému autorovi, k sedmdesátinám.
Bob Stránský, KLETR

Putování
s Aerotechnikem

1. Rumunská Odysea | léto 1975

Jak jsem jel elektrárnou
To bylo tak. Kdysi dávno jednomu Ithackému králi rozvázal nějaký opilec měch s nepříznivými
větry a potom následovala jeho strastiplná cesta domů. Ten král se jmenoval Odysseus a kte‑
rýsi vtipálek podle něho nazval i naše cestování po Rumunsku. To ještě netušil, kolik opilců
s námi pojede a kolik nepříjemně nepříznivých větrů nám po dobu celé cesty bude unikat,
zvláště po vydatné krmi, přihřívané z konzerv Fazula s trenčianským párkom.
Tak se stalo, že i mě paní Štěstěna opustila a i můj pytel s větry se pořádně roztrhl, o čemž svěd‑
čí i puštěné očko na mých reprefofrovačkách, v nichž jsem sklízel úspěch na tanečním parketu
nejen v dancingu ve Vatra Dornei, ale i dokonce v katakombách v Egeru. Sám pan vrchní mě
tenkrát šel vyprovodit až na ulici, jenom nevím, proč tolik milý, ochotný a pohostinný Maďar
mě přitom držel za límec a kopal ze zadu do kalhot. Snad, aby uslyšel pro něj tolik milý cinkot
fiflérů, jichž se nám nikomu, ach už, nedostávalo.
Cestou z báru jsme se nechali pozvat na svatbu a když už jsme na svatební menu v 1. patře,
stojíce na římse a přidržujíc se hromosvodu, oknem zahlaholili jejich mateřštinou: „Ein Stück
Torte, bitte“, zazdálo se nám, že už ti Maďaři přestávají být pohostinní. I tentokráte jsme ode‑
šli důstojně jakousi stokou a prchali nejkratší cestou přes park. Tam jsme ještě sehráli noční

8

9
divadelní představení s hvězdičkou, a protože jsme při ní moc řvali smíchy, přilákali jsme dva
strážce ticha a pořádku, obrovitého chlapa, zvaného „Bumerang“, proti němuž i náš Casius
Clay, alias Muhammed Adam byl drobeček, a jeho Šarika. Zběsilým úprkem jsme se připravi‑
li o možnost dobrého noclehu v záchytce. Zajímavé je, že jsme vyplašili nějakého samotáře,
umělce s kytarou, která se mi zdála být povědomá, ale ten chlap byl na Víťu zase moc velkej.
Tak jsme ulehli v hotelu U nádraží, který s oblibou vedení vyhledávalo, aby nám všem ukázalo,
že země RVHP mají hustou železniční síť!
Že mají tu a tam i nevhodně postavenou elektrárnu, to ovšem netušil nikdo z naší, ani z minulých
československých výprav. I mapa mlčí. Tedy nezbývá, abych varoval! Turisto, vodáku, neber si
do lodi zamilovaného a roztržitého háčka. Ze začátku to šlo dobře, plaváčků okolo až až a my
pořád suší. Až přišel ten průser, proti kterému byl Lojzův dvojitý Šolochov s vlekem a propálený
píst (v terénu se musí se šoupátkem opatrně) úplná legrace. Šlajzna trochu delší, než jsme zvyklí
vídat u nás. A všichni oči jak hlemýždi. Ale nakonec to sjel kdejaký začátečník, ovšem až na Jacka.
Houknu na háčka, sednu a jedem, ale háček, v hlavě Toníka, nasedá a najednou loď nikde a už
mě to táhne někam dolů. Říkám si: „Tudy nikdo nejel, ty to dokážeš, seš první, seš král!“ Pak
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se to zatočilo, někam mě to vcuclo a tma. Zajímavé. V elektrárně a tma. Ani fotit se nedalo.
Díky odstředivé síle v turbině jsem si hověl na kolotoči v lodi. To ani pan Kaplan netušil. Začala
se mi motat hlava, zkusíš proti proudu, řekl jsem si a zabral. Půl hodiny jsem to vydržel, přestal
jsem se točit na kolotoči, ale lopatky turbiny jsem roztočil tak, že měli tolik elektřiny, že museli
na chvíli vypnout, a to mě zachránilo. Protože už mi docházely síly, moc se dál nepamatuju.
Jen to, že pod elektrárnou mě vytáhli rybáři i s mými svršky, které dali Georgovi, netušíc, že ten
je ještě jednou vykoupe a polovinu, včetně vzácných snímků s foťákem, věnuje místním vod‑
níkům.
Rumuni, nevědouc, co s tolikou elektřinou, vyvolali nad krajem umělou bouři. Blesk stíhal
blesk – nikdo nevěděl, že je to nastřádaná energie z mých paží. Jen díky mně se podařilo sjet
divokou řeku Bistricioáru.
Na závěr: Odysseus se nakonec dočkal a i my jsme spatřili otčinu. Někteří bez přístroje (foto‑
grafického), jiní bez kytary. Je mi útěchou, že na mě v dobrém vzpomíná bača z Pietrosulu,
kterému jsem věnoval svůj oblíbený plášť, a i po jiných tam zbyla památka.

2. Rumunská Odysea | léto 1979
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2. den – Rumunskem
Je neděle a autobus asi ve 4 hodiny ráno přijíždí na maďarsko‑rumunskou hranici. Všichni
ospale žmourají a shánějí se více po WC, než po dokumentech. Celní prohlídka proběhla hlad‑
ce, každý musel sympatickému celníkovi povykládat kolik má dětí a kolik jich má doma. Pak
se zdvihla závora a my už vlastně byli v Rumunsku, autobus si však postavil hlavu a nechtěl
nastartovat. Všichni chlapi vyběhli z autobusu zpátky do Maďarska tlačit, aby naskočil motor,
zatímco zděšení celníci bezmocně šermovali rukama. Pak jsme chvíli kufrovali po Orádei a asi
po třech okružních jízdách jsme nabrali správný kurz a vyrazili směrem pryč.
Všichni pěkně zmordováni celodenním cestováním jsme uvítali čtyřhodinový nocleh v poli.
Každý se zachumlal do všeho, co bylo po ruce, a hned tvrdě usnul. Ráno nás zpocené vytáhlo
ze spacáků sluníčko. No a za chvíli už nás uvítala Cluj. Tady nám Bob řekl, abychom si posunuli
hodinky o hodinu dopředu, čímž nás všechny poškodil, neboť nás vlastně ošidil o drahocenný
čas. Rychle jsme si běželi vyměnit šeky a zasunout něco za škraňu. Potom opět následovala
okružní jízda městem nazvaná „Boj o naftu“.
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Pak už bez obtíží jsme vyrazili do podhůří Calimany. Cesta autobusem utíkala dobře, jak už to
v horku bývá, za zpěvu písní a koštování zbylých vzorků vín. Při jedné zastávce, kdy se mnozí
vrhli za potřebou do turkyně, se chlapcům podařilo zakoupit u soukromníka dobré víno zvané
Rumunská špička.
Tak jsme šťastně dorazili až na první tábořiště „U třech milířů“, v pěkném údolí, protkaném zur‑
čivým potokem a úzkými kolejemi. Rychle jsme rozbili tábor a zasedli k táboráku, kde účastníci
první Odysey vyprávěli své tehdejší zážitky. Vzpomínalo se na moře s rybolovem a nudistickou
pláží, na rybářskou hospodu a na Pedrův večírek, na čtyři statečné, kteří smontovali rozpadlý
vlek, na pohoří Calimany a dosud tam volně žijící medvědy.
Ale největší dojem udělali zážitky z Munti Rodnei turistů Kružíka a Sámy, kteří se vrátili z pu‑
tování po těchto horách sice živí, ale jen díky tomu, že jednoho hnal z kopců bačův pes a dru‑
hého redaktorka Kropáčková. Oba dali totiž neuváženě na svá pleca asi 80 kg bagáže a tím
se stali odstrašujícím příkladem pro všechny jejich následovníky, takže my se druhý den vydali
na cestu střídmě vybaveni, někteří dokonce i bez jídla i bez kalhot.

Moravská odysea | léto 1980
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Strážnické slavnosti 1980
Půl hodiny před stanoveným odjezdem jsem se objevil v Aerotechniku. Nebýt vleku s loděmi,
nikdy bych nevěřil, že začne Odysea. Autobus nikde, žádné hemžení, žádný mumraj. Jen přívě‑
tivý úsměv Daduly a v dáli mlčky ležící „veselá parta“ z Kuřimi. Později se objevilo několik ro‑
dinek a starostliví tatíci rychle zjišťovali bagáž ostatních a s uspokojením konstatovali, že sami
toho mají mnohem méně, než ostatní. Já, známý Svojsík, jsem však ostatní šokoval, protože
kromě jednoho synka a jedné mamky jsem třímal pouze jeden loďák a čtyři flašky. Všem jsem
vysvětloval svoji teorii, že stan je zbytečný přepych a spacáků v tomto horkém létě nebude
vůbec třeba. Záhy se však vše prolátlo, neb v přijíždějícím autobusu bylo kromě Boba ještě pět
mých zavazadel, která jsem si den předtím dal k němu do úschovy.
Po kratičkých uvítacích ceremoniích a instrukcích jsme se vrhli k autobusu, ale ouha. Žádný
náš stařičký, oprýskaný, důvěrně známý, ale jakýsi nový, luxusní, nažehlený autobus, z které‑
ho nám byl pověstný akorát řidič Franta Galuška a ten nám sdělil, že autobus se jmenuje ŠL,
což prý znamená škoda pro lumpy. Na nás všechny okamžitě dýchlo sugestivní kouzlo nového
prostředí a s vyměněným autobusem jsme se rychle změnili i my. Všichni si začali vzájemně
pomáhat se svými tlumoky, které se nedávaly na střechu, ale kamsi do vnitřností vozu. Nikdo
se netlačil o překot dovnitř, protože za prvé chyběl motiv – tento autobus totiž postrádá ob‑
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líbenou osmu, na které je vždycky legrace, a za druhé to ani nešlo, protože Franta schválně
přímo u vchodu přišrouboval jedno sedadlo. A tak se každý spořádaně zasunul do svého boxu,
čímž ztratil kontakt se svým okolím, někteří si ještě předtím začali i vykat a zdravit „dobrý den“.
Sotva jsme vyrazili, autobus zmlkl úplně, všichni hleděli do zasedacího pořádku, aby se dozvě‑
děli, kdo vlastně s námi jede. Až jsem se všechny naučil nazpaměť, tak jsem se dozvěděl, že ně‑
kteří zde uvedení stejně nejedou, jiní teprve dojedou, někteří jedou místo jiných, ale nejvíce
mne zarazilo, že chlap, který seděl vedle řidiče a strašně mně připomínal Dadulu, se jmenuje
Služební Sedadlo. Tak smutný odjezd na Odyseu, který spíše připomínal funus, nepamatu‑
ji. Ještě ve Bzenci jsem se pokoušel o žert a připomněl všem první přikázání z Jedenáctera,
že jako každý měl mít s sebou demižón a že by bylo vhodné začít s degustací, avšak zůstal jsem
nepochopen.
Mnozí asi správně odhadli své síly a šetřili se na večer do Strážnice, kde zrovna začaly slavnosti.
Všichni jsme se na ně tolik těšili, že nám v tom nemohl nikdo zabránit, natož pak nějaká do‑
pravní značka s bílým polem v červeném kruhu. Šťastně jsme dorazili na své první tábořiště
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u Moravy, asi 5 km od Strážnice. Okamžitě jsme rozbili tábor do vzorného půlkruhu o různém
poloměru. Poté začal Bob všechny přemlouvat, zvláště rodiče od malých dětí, aby se šli podí‑
vat na folklor i jiné, že jsou ještě mladší a tož, ať si taky ještě užijí, děti že nám ohlídá.
Strážnické brány se nám otevřely, hned jak jsme si zakoupili vstupenky. Uvnitř to vypadalo
jako ve vojenském ležení. Někteří oslavovali vítězství, druzí fasovali kořalku na další bitvu, jiní
tam bloumali bez cíle jen tak, ostatní jen tak tak. Byli i tací, co v blízkém houští lízali (chci říci
rány z předchozí bitvy). Byla tam také spousta mrtvých jako po každé bitvě. Do tábora se poda‑
řilo vniknout několika ženským, asi tak jedna na vojáka, vrhaly se na chudáky, zesláblé folklo‑
rem a loučily se s nimi, jako by je viděli naposled a to ve všech možných prostorách a polohách
a myslely při tom jen na to, aby po nich vstali noví bojovníci.
My, co jsme sem přišli za kulturou, jsme se na celé ležení dívali s pohrdáním, některá děvčata,
zvláště z Hodolan, dělala, že se nedívají vůbec. Zakoupili jsme za lidovou cenu něco vína a šli
se podívat na Hradišťan, který vystupoval na stadionu Bludník. Tam nás, coby členy Hradišťanu,
propašoval Tonda Košík. Zaujali jsme místa a čekali na vystoupení, ale už tu byl Hradišťan a s ním
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i naši dobří známí. My na ně volali, ale oni byli hluší a jen tancovali a hráli, tož jsme alespoň zu‑
řivo tleskali, po nich vystupovaly další a další soubory. V každé pauze Dadula vykřikoval: „Kde
to vázne, posunujem, posunujem“. A tak se stánek kultury pomalu měnil v nákladní nádraží.
Posunování mne velmi unavilo a tak jsem se rozhodl, že se sám vydám přes vojenské ležení
do našeho tábora. Chlapci z VB mi řekli, že brána je vlevo, nebo vpravo, ale moc jsem jim ne‑
věřil. Strážnické brány byly totiž pro mne zavřeny a já byl sám, obklíčen tmou, plotem a ost‑
natým drátem. Říkal jsem si, že na chlapce teď číhá všude hodně nebezpečí, tak jsem rychle
udělal dvě šavle, nabral azimut, rozbořil plot a vítězně táhl do tábora. Usnul jsem ve stanu
s velikým oknem. Ráno jsem se vzbudil vedle své mamky Daduly a svorně jsme konstatovali,
že je zajímavé, že když ráno vstáváme obutí, že nás strašně bolí hlava. Tak jsme měli první den
Odysey za sebou, i když pro mnohé skončil hodně pozdě ráno.
Na závěr bych chtěl říci, že jsem o Strážnici častokrát a mnohé slyšel, ale to, co jsem viděl
a zkusil, předčilo všechno očekávání: díky folkloru náš národ nevyhyne!

Odysea na Slunečné pasece | 1983
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Den 5. – Pedrovo vítězství
Na Slunečné pasece jsem už byl čtyřikrát. Z toho třikrát pršelo a já nevytáhl paty z krbovny,
jednou svítilo sluníčko a to jsme vytáhli společně po turistické značce na Křemešník na pivo.
Sám z paseky trefím akorát ke Stříbrné studánce a do kadibudky, a to ještě za pomoci reflex‑
ních terčíků.
Tu nás Bob postavil před úkol najít široko daleko 16 tajných kontrol, umístěných v jednom
kraji, asi měl na mysli kraj Jihočeský. Na pořadí že nezáleží. A poradil nám, že v okolí jsou tři
rovnoběžné asfaltky a že si máme dát pozor na pěšinku. Tak jsem si přibalil hřebínek. Pak nám
dal každému mapu samá značka, ty značky mně bohužel nic neříkaly. Ale mapa byla zato vy‑
vedena v barvách. Že prý to modré je nebe, zelené les a tam, kde byla mapa bílá, tam jsem si
připsal: „Zde jsou lvi!“. Řekl jsem si, že mapa nekecá, a že se snad ve zdraví vrátím.
Jsem sice obávaný mistr turistiky, avšak orientace byla odjakživa mou slabší stránkou. Čas‑
tokrát jsem na výletě zabloudil s celou třídou a i po šlahačce jsem několikrát netrefil domů.
Proto jsem se za každou cenu chtěl vloudit do hlídky s někým, kdo má orientační smysl. Ale
všichni chodili po pasece jako smyslů zbavení, opakovali si z příruček, jak se sever pozná podle
hodinek, odkud svítí slunko, někteří hledali na jižních svazích vinohrady a zoufalci, na které
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se nedostala buzola, seděli na okraji lesa a vyčkávali, až vlaštovky odletí na jih, aby potom
zorientovali mapu. Ti bezradní se shlukovali do makromolekul po pěti více. Než jsem se roz‑
houpal, zbyla na mě máma Lída, případně Šula. První na mne vyplázla angínu a šla kloktat
slivovici, druhá se vymluvila, že jí v klíně usnul malý.
Čas prvního a posledního se měl škrtnout. Dobře jsem si spočítal, že se svýma rukama můžu
být jen škrtnut, za to jsem si od bloudění s některou z nich, tolik sliboval. Leč osud zasáhl ji‑
nak. Opustil jsem paseku úplně jiným směrem než ostatní, zasněně zahleděn do barevného
obrázku v poměru 1 děleno 100. Vylezl jsem na kótu Čihadlo a vyčíhal tajného favorita Micha‑
la. Vtipně jsem z něho vypáčil, že má pouze o jednu kontrolu víc a to vyběhl o dvanáct minut
dříve. Teprve teď mi došlo, že to se mnou není tak špatné a že svému kamarádovi Dadulovi,
který mne potupně pohaněl, že mám svůj zenit dávno za sebou, ještě ukážu! Začal se mi vy‑
plavovat skrytý cukr do krve a svalový chemismus začal na plné pecky. Vznášel jsem se v tre‑
nýrkách přes lesy a stráně, paseky a hráze, brodil se bažinami, rybníčky a studánkami, prodírat
se houštím a kopřivami, nehledě ani na oděrky a malovaná vajca. Chladnokrevně jsem odfaj‑
fkovával jednu kontrolu za druhou a opovržlivě jsem míjel své konkurenty s otazníky v očích.
To už jsem začínal tušit, že škrtnutý asi nebudu.
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Cestou mne velmi pobavil synek Svaťa, který jen aby zahladil svou stopu, plížil se meliorač‑
ním kanálem a teprve po dlouhé době šeptem radil zcela ztracené Elišce. Velmi rychle jsem
získal 11 kontrol, včetně všech bonifikací a vřítil se do tábora, protože čas pracoval pro mne.
Organizátoři s takovým rychlíkem vůbec nepočítali, protože Bob řezal dřevo na táborák, a to
uprostřed tábora, a časoměřič Víťa seděl u bečky a hladil jí pípu. Tak jsem protrhl cílovou pás‑
ku, zmáčkl si stopky a chtěl si vyplnit diplom. Ale v tom se Víťa obřadně ujal svého úkolu, ale
to už se řítil Michal, Čert a jiní, teď už můžu říci outsideři. Akorát jsem trnul, co Láďa Dostrašil
a Eliška. Ale Eliška se zaběhla do Proseče a Láďa hledal marně kontrolu, kterou jsem ještě
před závodem tajně odstranil. A tak se stalo to, v co jsem původně před závodem doufal jen já,
že budu škrtnut (jako poslední). Ale že budu šktrnut jako první a vítěz, to nečekal nikdo!
Škoda, že tento sport nemá diváků, přál bych jim vidět můj styl! A tak jsem si vše vynahradil
až na stupních vítězů. Při Sláďové fanfáře na opravdovou trubku mi skanula slza po líci. Mé
štěstí se přeneslo na celé družstvo Nejapných, kteří díky mně vyhráli o celých 23 bodů nad ban‑
dou Hu‑hou, kteří si díky tomuto fiasku vysloužili přezdívku Humino houno.
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Výstup na Gerlach
Jelikož mezinárodní situace je stále neutěšená, musí našinec zůstat věren otčině. Konečně, je
taky krásná, utěšujeme se, co nám jiného zbývá. A tak jsme letos poslední prázdninový víkend
místo tradičních Pienin navštívili Tatry. Do čela celé akce se vedle Boba postavil Cyril. Ten, plný
dojmů z nedávné návštěvy v Nízkých Tatrách, kde mu učarovalo několik německých turistek
novou módou „nahoře bez“, nás všechny rezolutně postavil hned druhý den zájezdu před jedi‑
nou možnost, a to vysokohorskou tůru, a sám se příkladně přihlásil na Gerlach. Nebral v tomto
směru žádné ohledy na silnou skupinu vodáků, kteří neochotně vyměnili lodě a pádla za po‑
hory s batohem, ba ani na právě se rozrůstající sekci rekreantů, kteří byli úsporně vybaveni
pouze plavkami na termálné kúpalisko.
A protože Cyrilovo líčení nové módy bylo velmi barvité a i plastické a umocnil ho i teorií, že dél‑
ka oblečků je s přibývající nadmořskou výškou nepřímo úměrná, přihlásilo se nás na výstup
na Gerlach 19. Mezi jinými i několik rob, jimž jsme to vůbec nerozmlouvali, protože taková
roba je na tůře dobrá k udržování rozumného tempa a taky na to, když už chlap po čtyřicítce
(a takových se za Cyrilovou vidinou vydala většina), začne mlet z posledního, může si být jist,
že některá domlela úplně a že se to v tom případě nějak ututlá.
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Výstupu předcházely sáhodlouhé, zejména psychické přípravy. Já jsem doma oprášil mapy
a Andrášiho sprievodca, několikrát si vyběhl z Hrušek na blízký vrchol Jochy (208 m nad mo‑
řem). A protože jako chlapec z rovného Podluží jsem se cítil hendikepován, vyšlápl jsem dva‑
krát schody v lednickém minaretu. Také Petr Kousal, který se už třikrát pokusil o vrchol nej‑
vyšší, věděl, jak se náležitě vybavit. Jožka Gabrhel se vybavil nezbytnými foťáky, jednak aby
filmoval, jednak aby měl na co svádět, že je poslední. Eliška ještě v Hradišťu běžela ke zkuše‑
nému Jabůrkovi, tedy k bráchovi. Ten jí však poradil vskutku bratrsky: „Je tě tam hovno třeba,
tam se leze za odměnu, to není pro ty, co viděli Tatry z rychlíku nebo o nich naposledy slyšeli
ve vlastivědě na národní škole.“ Leč Eliška se nedala odradit.
Také její švagr, rekreant Pepa, který viděl dosud Tatry pouze z letadla, velmi celou akci podce‑
nil. Teprve, když jsme si před ním na pokoji začali vyprávět o skalních mužících, byl velmi zdr‑
cen. Rychle a úhledně sbalil do mošny všech pět P: pláštěnku, plechovku, pivo a prak na muží‑
ky a s vidinou ranního vstávání zalehl v čepici i rukavicích, poslušen Bobova letáku. Takového
Pepu nikdo z nás neznal. Bože, jak hluboko klesl! Také ostatní rychle usnuli v předtuše děsi‑
vého svérázného Bobova budíčku. A ten se dostavil přesně ve 4.00. Jen pro srovnání: Sládeč‑
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kovo vytrubování na Slunečné pasece bylo proti tomuto hororu rajskou hudbou. Ne všichni
dokázali v tom mumraji mobilizovat své síly. Leč Bob s Cyrilem v hodinu H nekompromisně
zabarikádovali dveře lesobusu a s výkřikem: „Vychováváme pevné charaktery!“ vyrazili do tmy.
Několika osiřelým děvčatům a Tomášovi to nepřišlo vůbec líto. Vyspali se dlouho a do růžova.
Proč si také huntovat tělo na Huncovském štítě, když kousek štěstíčka se dá užít i na kolonádě
pri Štrbskom plese, a to prosím v každém počasí i v každém věku.
Z Tatranské Polianky jsme museli pěšky, neboť řidič Franta odmítl vycouvat až k Sliezskému
domu. První vyrazila Jarka a ještě před ní Víťa rozrážet vzduch, neboť jak pravil: „Moja má sla‑
bé plíca“. Ovšem my víme své, neboť máme oči. Všichni se jejich příkladem nechali strhnout.
Chrti zkratkami, elegáni v nažehlených fofrovačkách pěkně po asfaltce, a to všechno proto,
abychom pak hodinu čekali, než otevřou hospodu a další hodinu, než se dostaví objednaní
horští vůdci. K raňajkám se podávala škvařenina, jako aperitiv rum. Bilovi se v aperitivu tak
zalíbilo, že záhy zapomněl na hory i na přátele. Věnoval se cele opici, kterou nakoupil neznámo
za kolik, neboť její cena nebyla uvedena ani v nápojovém lístku. Byl s ní později viděn i ve Smo‑
kovci a dokonce ji propašoval i do autobusu, byť tam pro ni už nebylo místo.
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V osm hodin začalo sčítání lidu. Co hlava, to 80 Kčs. Jen Cyril tam chvíli bezhlavě pobíhal, snad
aby ušetřil. Mezitím Bob vnucoval třem horským vůdcům myšlenku, že když ta sranda tolik sto‑
jí, že by mohli vytáhnout nahoru basu piva. Oni zase opáčili, že dříve páni platili za doprovod
dvě zlatky a stravu navrch. Já na to, že dva zloté jim rád dám a o řízek že se šábnem. Ale to už
sprievodcom došla trpělivost a vyrazili šíleným tempem až k Velické próbě, tam začali s výkla‑
dem, přestože nikdo z nás nebyl na doslech.
Sotva jsme doběhli, začali jsme se houpat na řetězech a zdolávat strmé stěny. Dýchali jsme
zhluboka. Řekl jsem si: „Nesmíme před nimi vypadat jak srabi!“ A počal jsem vtipkovat. Leč
byl jsem poučen, že smích kamzíkům škodí a díky takovým podobným se jich za posledních
deset let 500 uřehtalo. Ujistil jsem je, že mám alibi. V posledních letech jsem jezdil do Tater
výhradně z polské strany. Se slzami v očích jsem zavzpomínal, jak jsem si tam za svých 80
Kčs užíval. A nejen já. Například Čaryfukovi na veřejném záchodku v Zakopaném počala hajzl‑
bába za upuštěný mrzký peníz líbati lem roucha jeho.
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Ze vzpomínek mne vytrhlo exponované stoupání žlebem pod stěnami Kvetnicovej veže.
Už jsem toho začínal mít dost. S uspokojením jsem poslouchal funění všech ostatních. A to
se prosím podle Andrášiho jedná o tůru velmi lehkou, označenou shodně s mojí krevní sku‑
pinou včetně Rh faktoru 0+. Moje 0+ klokotala, plíce luftovaly, nohy šly mechanicky, ale už
nevládly, rozum velel stůj, odpočiň si a vůle, ta se pomalu a jistě začala stěhovat z mozkového
centra o dvě patra níž. Strhané rysy nás všech hovořily velmi výmluvně. Ale nikdo to nechtěl
přiznat veřejně.
Toto tiché utrpění konečně přerušila Eliška: „Končím, nemůžu, ale dolů po řetězech sama ne‑
jdu“. Neštěstí druhého často potěší, ale tady to platilo dvojnásob. Všichni si pěkně sedli, odpo‑
čívali a čekali, jak se věci vyvinou. Gentlemani by byli, ale hoň machra bez zbytečných joulů!
A tak se zraky nás všech nakonec upřely na horského vůdce. Vzal s úplnou samozřejmostí Eliš‑
ku do vleku, cestou jí obvázal bebinko na palci, pofoukal, polaskal, potěšil. Pořád jen cukroval
Eliško sem, Eliško tam a samé ťuťu a ňuňu a světe div se, najednou stála Eliška na Gerlachu
a to dokonce o prsa dřív, než my ostatní. V tu chvíli jsme jásali a nebrali ohled ani na kamzíky.
Eliška vykřikovala: „Já su tak šťastná“ a chtěla obíhat stadion.
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Hodinu jsme byli uchváceni nádherným pohledem na štíty, doliny plesa Tater, Beskyd i stále
vzácnějších Třech korun. Rozdávali si polibky, vzorky vrcholovek. Vyslechli jsme něco historie.
Původní název Gerlach se často na něčí počest měnil na Franc Josef čuč, Štít legionářů, Sta‑
linův štít. Nyní, když jsme se vypořádali s kultem osobnosti, se opět nacházíme na Gerlachu.
Přesto nám Moravákům bylo v tuto krásnou chvíli něčeho líto. Češi mají v Tatrách Český štít,
Slezané Sliezský dom, ale Moravané zase vyšli naprázdno.
Proto jsme se rozhodli, že na počest té nejšťastnější dívky z Moravy, která dnes překonala sama
sebe, přejmenujeme Gerlach na Eliška čuč.
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Dobytí Ostrého Roháče
Motto: Jen silní si šáhnou tam, na co se ostatní jen dívají.
Když byl jednoho večera jako obvykle vyhlášen program na další den, dozvěděli jsme se, že zí‑
tra nastane den „D“ – dobytí Ostrého Roháče. Pod dojmem ranního vstávání a náročnosti tůry
zalezla většina výpravy do spacáků hodit chrupnu. Jen několik zkušených horalů v čele s Ton‑
dou Juřičkou si otevřela láhve rumu a vína, aby měli ráno čistou hlavu a lehké nohy. Ráno
vyrazil náš autobus dle časového harmonogramu a cestou jsme se zastavili na nádraží v Lip‑
tovském Mikuláši pro zbytek podpůrné skupiny. Část této skupiny dorazila včas, ale zbytek
nedojel, jelikož strojvůdci Himaláj‑expresu se podařilo vlivem pěkného počasí zabloudit mezi
Vrútkami a Martinem.
I takto oslabeni jsme vyrazili do ústí Žiarskej doliny. I při dokonalém navigačním vybavení na‑
šeho navigátora Boba (měl s sebou 3 kg map v měřítku 5O:+, výškoměr, vlhkoměr, buzolu, da‑
lekohled, hloubkoměr a starý pařez, podle kterého bezpečně poznal sever) a hlavně už zde 4×
byl, se mu podařilo zabloudit, což maskoval odbočkou pro naložení dřeva na táborák. Koneč‑
ně jsme vystoupili z autobusu a celá výprava se hrnula Žiarskou dolinou k základnímu táboru
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na jejím konci. V čele výpravy její vedoucí, zkušená alpinistka a učitelka tance Jarka Bříštělová,
za ní pestrý peleton nosičů, mul a členů podpůrného i vrcholového družstva. Svěření vedení
této náročné akce do rukou ženy (i když zkušené), místo Ivana Gálfyho, považuji za největší
omyl ÚV ČSTV.
Ale počasí nám přálo a my jsme rychle dorazili do základního tábora, kde nás již očekával per‑
sonál místního snack‑baru. Fotograf a lékař výpravy Jožka Gabrhel doporučil všem borovičku
od Jelínka, rozdal lesněnky a vyrazili jsme. Nosiči a podpůrné družstvo na borůvky a vrcholové
družstvo vzhůru, kde se tyčily vrcholy horských velikánů.
Meteorolog Bob po poradě s místními šamany náboženské kasty Horská služba určil rychlý
postup, jelikož odpoledne měla přijít húlava. Do Žiarského sedla jsme dorazili bez větších pro‑
blémů, kromě zoologa Bohuše, který se vydal po stopách sněžného muže. Na hřebeni foukal
nepříjemně silný vítr od východu a začaly padat kroupy velikosti mexického dolaru. Přesto vr‑
cholové družstvo stoupalo výš, po úbočí Plačliva. Zanedlouho ovšem jeden z nejzkušenějších
alpinistů, Tonda Juřička, provedl horského čochtana, tzn, že se otočil o 180 stupňů a prohlásil,
ža na to kašle. Po tomto sugestivním výroku byl následován většinou vrcholového družstva.

30
A právě v ten moment přišla ta pravá chvíle pro dva statné chlapce z Moravy, sice členy vrcho‑
lového družstva, ale se kterými se už moc nepočítalo, jelikož Pedro má už svůj výkonnostní
vrchol za sebou a Dadula byl poslední léta pronásledován zákeřnými nemocemi jako malárie,
spalničky a tyfus. A nyní se ukázalo, co dokáží morálně volní vlastnosti socialistického sportov‑
ce ve spojení s výrobkem Plastiky Nitra – vysokohorskou pláštěnkou Sahara! Oděni do těchto
pláštěnek, stoupali tito, nebojme se říci hrdinové, za běsnění živlů západní propagandy a bez
kyslíkových přístrojů k vrcholu Ostrého Roháče. V krátkém čase jeho vrcholu dosáhli a pokusili
se na něm vztyčit státní vlajku, ale ani jeden neměl dostatečně pevné ráhno, které by vydrželo
nápor silného větru. Po krátkém objetí, polibku a vykouření kyslíkové cigarety Sparta začali
pak sestup, který byl už jenom procházka růžovým sadem. Celá výprava – to znamená borův‑
káři, horští čochtani i dva statní hoši z Moravy, se pak vrátili šťastně domů.
Na závěr chi říci, že úspěch této naší výpravy se dá srovnat snad jen s hazardními výkony Itala
Messnera a že Pedro a Dadula byli vyhlášeni sportovci měsíce července v anketě deníku Mladá
fronta.
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Jak jsem sjel Belou
Včera jsem zdolal Ostrý Roháč a protože dnes je cílem pěšáků Kriváň, na který už jsem si dva‑
krát vyběhl, rozhodl jsem se konečně složit svou vodáckou maturitu. Byli jsme dva. Já a Pavel
Zachar.
Členové zkušební komise nám dávali hned od začátku, od ústí Roháčského potoka do Belé,
ty nejzáludnější otázky z vodáckého umění a celou cestu se proměňovali v obrovské balvany,
číhající hned na břehu, hned v proudnici, tu zase uprostřed šmirglu, kdy už nebylo vyhnutí,
jeden se nám postavil do cesty jako nízká lávka. Tu Zachar ve své ponorce podjel, já jsem tuto
otázku vtipně obešel. Z Pribiliny do Vavrišova náš čekal ještě sjezd po schodech, nahánění
do vrbiček a několik padlých kmenů. Tam jsme uplatnili nové prvky – vystupování za jízdy su‑
chou nohou na ostrůvku a pomocí mávání pádel přelétávání metrákových oblázků. V dolním
úseku, kde už jsem byl celý znavený a jel na kyslíkový dluh a nervózně vyhlížel konec mého
utrpení, se mne pokoušel zkoupat sám předseda zkušební komise, pan Čochtan. Jednou mě
zákeřně dloubl do špičky kajaku, podruhé kajak nakopl zespodu a já začal nabírat vodu. To vše
se mu však zdálo málo a chtěl mě vytrhnou z rukou pádlo, ale já ho pevně svíral a šel jsem pod
hladinu. V tomto okamžiku, kdy jsem sahal na dno svých sil, jsem si sáhl na dno Belé, odrazil
se vší silou, vyrovnal rovnováhu, vyrval Čochtanovi pádlo – no a Junácký obrat byl na světě.

32
Konečně všem zkoušejícím došlo s kým mají tu čest, že já, který patří k prvním českosloven‑
ským průkopníkům na divokých vodách v Rumunsku (a po kterém je pojmenována nejstraš‑
nější šlajsna u elektrárny na Bistricioáře), si už dávno vodácké maturitní vysvědčení zasloužím.
A už tu je ústí Belé do Váhu a já ještě plný mocných dojmů dávám první interview dotěrným
novinářům a fotografům. Na závěr bych chtěl říci, že Belá je fantastická, ale pouze pro vodá‑
ky dospěláky a ne pro žádné středně zkušené a předem podělané, kteří jezdí akorát Moravu
u Hradiště a na pořádné řece mají oči vypleštěné.
To vám říkám já, vodák Pedro, co dnes složil vodáckou maturitu a to s vyznamenáním!
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35 Cesta bačů
Jednoho dne jsme se vydali na hřebenovou tůru pro chlapy. Jen dvě baby se mezi nás vpa‑
šovaly. Majka pod záminkou, že musí Andžího zasvětit do tajů lížování a Osožka, že chce ces‑
tou nalákat nějakého baču na tu svou novou, bílou bundu. Bačové Jarda, Dadula, Bob, Andží,
Pedro, Džbán, Svaťa, Zástěra, Jožka, Tonda, Jura a druhý Jarda pod vedením Tondy Juřičky
měli absolvovat dle pečlivě vypracovaného popisu tůru s namáhavým stoupáním a táhlým,
dlouhým sjezdem a to vše na běžkách. Jenže...
Nejprve nás vláčel na korbě dosti nešetrně a hodně dlouho Sam s Avii. Pak nás zkřehlé a polá‑
mané vyhodil u stanice kabinové lanovky na Malino. A tam už se vymklo Tondovi vedení z ru‑
kou. Mnozí se vrhli do bufítku, aby tam nasávali svoji oblíbenou snídani (však se jim to potom
vymstilo – bylo to znát na jejich opožděné reakci a dlouhých brzdných drahách). Na Malinu
jsme přesedli na kotváč a ten nás doslova vyvlekl na Malinô Brdo. Půl tůry jsme měli za sebou.
Začalo mazání se i lyží.
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Po kratším výstupu, během kterého už tradičně chytali Jarda s Pedrem druhý dech (ať mažou
červeným, nebo rumělkou, vždy jim to pěkně ustřeluje), jsme se dočkali prvního sjezdu. Sníh
byl těžký, mokrý a proto jsme raději plužili. Dokonce jsme se i zastyděli, když za námi Dadula
křičel: „Volové neplužte, to je hovno kopec.“ Sám nasadil vajíčko a již se řítil dolů, jenže zákon
schválnosti funguje spolehlivě. Z vajíčka se vyklubal nádherný tygr. Kdo to jakživ slyšel, orat
na vánoce a ještě k tomu horské louky. Zkrátka opilci na hory nepatří!
Po kulturní vložce, kdy nám Dadula prakticky předvedl kauboje na lyžích, jsme všichni, dobře
naladěni, vytáhli svačinky, jižní ovoce, klobásky a Jožka Gabrhel foťák. Za zmínku stojí Bo‑
bův výtečný kompot, zvaný český ananas. Pak si každý cvakl rumu, Jožka fotoaparátem. Sám
se nechal vyfotit s lyžemi v poloze na zemi. Zajímavé je, že když později padal doopravdy,
na foťák si ani nevzpomněl.
Po chvilce dobré pohody jsme se pod Šiprůňským sedlem dostali do náruče mlhy a začali jsme
maličko kufrovat. Vytahovaly se mapy a i buzoly. Každý ukazoval jinam. Absolventi Ústřed‑
ní tábornické školy, běhu Dukla–Praha, důstojníci ČSLA v záloze, ba i učitelé branné výchovy
a všichni čuměli do úplně jiné mapy, jak správně podotkl Džbán.
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Andží, celý zpitomělý, vytáhl svoji střelku a čural přímo proti větru. Zvítězil chladný rozum!
„Pojedeme z kopce, však někam dojedeme.“ A skutečně jsme po sto metrech narazili na značku
a byli z mlhy venku. Otevřela se před námi pěkná a široká pláň s dlouhým klesáním. Tu jsme
záhy proměnili doslova v nádraží, protože tolik kolejí, co za námi zůstalo, nemá snad ani Hlav‑
ní nádraží v Praze. Mnozí se snažili seč mohli a padali tak hustě, že svými lavory tvořili k těm
kolejím jakoby pražce. Ještě jedno menší hledání správné cesty a přišlo prudké klesání, to
se bohužel nedalo zvládnout na běžkách. Jen blázen Zástěra to zkoušel v hustém mlází traver‑
zem a Trencl na umě vyrobeném koštěti, které si vrazil po vzoru čarodějnic mezi nohy. Ale i oni
to brzy vzdali a poslušně si sundali lyže jako ostatní.
Záhy však zmizel poslední sníh a objevila se tráva a klouzající bláto. My, co jsme měli za uši‑
ma, jsme se přezuli do pohorek, zatímco ti bláhoví a pohodlní klouzali v běžeckých botách,
padali a i se hrubě při tom vyjadřovali. Tak například Tonda Košík si pěkně od plic zasakroval
a Osožka už dávno neměla bundu bílou. Manekýni na hory také nepatří! Když jsem zpozoroval ty
bezmocné chudáky plácati se po zemi, pochopil jsem staroslovanské mudrosloví: „Jen jednou
kozu na led svedeš“. Příště si jistě všichni pohorky vezmou!
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Ale to už nás v dáli čekaly v předměstí Ružomberoku dvě hospůdky. Né, že bychom se do jedné
nevešli, ale chrti vpředu neukázněně vtrhli do první putyky a konzumovali nepřítele lidstva,
dokonce i z vlastních, přinesených zdrojů. My ostatní jsme jako jeden muž vešli spořádaně
do jiné restaurace a objednali si pouze několik piv, nanejvýše čaj s R. Všichni jsme se zase šťast‑
ně setkali v místním bačovském dostavníku, který nás dopravil až k chatě. Návrat bačů byl
triumfální!
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39 Na svahu
Nevím, jakými machinacemi se podařilo Svaťovi vloudit do vánočního výboru. Snad pod vli‑
vem tohoto úspěchu se nechal unést ve svém uvítacím projevu a slíbil všem hned při prvním
lyžování jezdit jednu hodinu na vleku zadarmo. Přestože nám život uštědřuje tvrdé rány, uká‑
zalo, jak velkými jsme optimisty.
Sešli jsme se na svahu téměř všichni, i děti i ženy i starci. Chyběli jen Bob a Puk a to jen proto,
že si letos nevzali s sebou pořádné lyže. Než se slíbený vlek vůbec rozjel, byl svah vzorně se‑
šlapaný. Na svahu vládla pěkná anarchie. Každý šlapal jak chtěl a po čem chtěl. Tatíci šlapali
svah svým ratolestem, ostatní všechno ostatní. Dokonce se našli i tací, co si šlápli na kuří oko
a čekali, až mrkne. Chvílemi vydávali rozkazy (nesmyslné) dva zelení mužíci, samozvanci Tom
a Pavel Kvapil.
Slíbená hodina rychle utekla a vlek se konečně rozjel. Hned všichni naběhli se svými zvratky,
a to i ševci ze Zlína a okolí s kotvičkami, zvanými UPÍR. Vlek s námi smýkal, zastavoval a jez‑
dil i zurück. Všichni nadávali všem, ovšem pravdu jsem měl já, když jsem navrhoval vyloučit
postupně všechny ševce, Pražáky a Hradišťáky. Zajímavé je, že ty nejlepší návrhy nebývají pro
lidskou hloupost vyslyšeny. Proti lidské hlouposti jsou i bohové bezmocní. Ne však já.
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Rychle jsem zvládl novou techniku jízdy na vleku. Ve vhodnou chvíli jsem prudce zatížil lano,
takže jsem z něho setřásl konkurenty a pak nikým neohrožen, vyvezl se až nahoru. Tak se mi
za celé odpoledne podařilo vyjet slovy jedenkrát. Při tomto triumfu jsem si povšimnul závist‑
livých pohledů, zvláště dvou zelených mužiků, kteří se mi pomstili tím, že můj slušivý lyžařský
overal hanlivě nazvali německou polní šedí. Moje já mi velelo „orel mouchy nelapá“ a pozdvi‑
žen nad přízemními tvory jsem znechuceně odešel šetřit zbylé síly na závěrečný den, kdy jistě
utrhnu vysněnou medaili v paralelním slalomu.
Ein Mann in deutche felde masken Farbe!
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Sázka o čest a čas
5,4,3,2,1 START. Tep 240, vytřeštěný zrak, zrychlený dech, borec vybíhá. Čeká jej stezka života
a smrti, stezka cti a slávy. Nebo pádu.
Po úvodním stoupáku a prvním sjezdu přepadává osamělého běžce smečka vlků. Neskolí-li
běžec ze tří ran (sněhových koulí), alespoň dva vlky, prchá před nimi tím, že si přidá trestné
kolečko navíc. S vlky za zády štve své tělo směrem k rozbouřené řece, kterou lze překonat
po nataženém laně. Nepřeleze-li je, musí řeku obejít dalším trestným kolečkem. V ošidných
zákrutách uzoučké stezky se najednou nebe zatáhne, ticho, do té doby rušené jen supěním
běžce, prořízne srdcervoucí skřek a záplava sněhu zasypává nešťastníka, který po chvíli sice
prchá před živlem, ovšem kde se vzala, tu se vzala Mašina. Hned vybafne. Stoj o hlavě v metro‑
vé závěji! (Bezcitná bestyje!) A ten kletr odneseš zpátky k řece! (Jidáš!)
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Ale to už jsi za polovinou své kalvárie a urousaný makáš k cíli. Poslední prudký sráz, kde ho‑
díš držku do sněhu, pro potěchu zřejmě krvelačných diváků. Odhodíš běhny z nohou a znovu
metrovými závějemi se sápeš po svých do svahu. Dav šílí, řičí. Dolů to jde všelijak, nejlíp v ko‑
trmelcích, saltech, válením sudů.
Cíl. Stopky zmáčknuty, Po večeři se dovíš, že jsi vstoupil do Francisovy skupiny, neboť jsi přibě‑
hl v sebou určeném čase v rozmezí deseti minut. Spolu s únavou se rozlévá v těle i spokojenost.
Pro zajímavost. Třetí v pořadí se minul o 12 sekund, druhý o sedm sekund a první o pouhých
pět sekund.
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43 První den nového roku
Již v ranních hodinách 1. ledna došlo k obratu ve společenské výchově dětí. Děti dostaly no‑
vou vychovatelku, Kaštana, který je začal učit kategoricky pracovat. Naši špunti sbírali zátky
a flašky od piva a vína a pomalu si zvykali na společenské přitakávání… To je ale bordel…
Pak se naučili novou píseň pro maminky „Tatínku náš, co to děláš“, kterou společně zazpívaly
všem maminkám. Opravdu velké poděkování patří vychovatelce Kaštanovi, která vlastníma
rukama, zdarma, vystavěla sněhový příbytek pro naše nejmenší, aby je ochránila před výpary
zdejších alkoholiků a přátel žehu, kuřáků.
Velkým nedostatkem společenského vyžití na Suchém je opomenutí karetních her. Náprava
se stala až 1. ledna v odpoledních hodinách, kdy se vytvořil karetní kroužek hazardních hráčů.
Totální krach zaznamenal Dadula, který prohrál i majetek své ženy Elišky.
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Bujná společenská zábava se rozpoutala již brzy po večeři. Hlasité výkřiky mámy Lídy zanikly
v rozdováděném davu. Takže v soutěži v příslovích na dotaz „Jak k jídlu…“ máma Lída poho‑
tově odpověděla „Tak k pití…“ A i jiní moudří poopravovali naše stará zavedená přísloví a tak
tu máme:
Na Nový rok – o hodinu více.
Komu není shůry dáno, ten si nic nepamatuje.
Když se kácí les, tak se nabrousí pilka.

Zimní výprava na Skalku | 1983

47 Z Kremnických Baní na Skalku
„Jde se na to“, zvolal Bob, no a protože v tomhle směru s ním nejsou žádné žerty, vysoukali
jsme se dosti neochotně z vyhřátého autobusu do mrazivého rána. Kraj pod přikrývkou pře‑
mrzlého firnu byl pustý a prázdný. Jen nedaleko opuštěné nádražíčko s jedním zapomenutým
vagónem, zato bez výpravčího Hubičky. Připadali jsme si ztraceni v pustině.
„To jsou Kremnické Baně“, zachraňoval situaci Bob, ale protože neměl buzolu, starý pařez, ani
mapu a žádná „baňa“ v dohledu nebyla, začali někteří hlasitě pochybovat. Já však, který jsem
se v Bobovi nikdy nemýlil, využil zmatku a hbitě vyrazil přes koleje a plot do dlouhého stoupá‑
ní. Záhy jsem získal slušný náskok. Protože jsem opominul trapný rituál, zvaný mazání, začaly
mně moje Pilzky ustřelovat. Ostatní se přes mě rychle přehnali a já zůstal se svým stromečkem
daleko vzadu. Naštěstí se z ničehož nic uprostřed plání vynořil pěkný, ale neudržovaný kostel.
Jal jsem se ho důkladně prohlížet. Vandalové se na něm hezky podepsali. Varhany na kůru ješ‑
tě zčásti hrály. Rozhoupal jsem i zvon a připadal si jako Quasimodo, ještě jen dštít olovo a síru.
Pohledem ze zvonice jsem spatřil naši karavanu, jak táhne za svou fatou morganou – pivem.
Nechápu, jak někdo může při provozování turistiky opomíjet tak důležitou věc, jakou je kultur‑
ně poznávací činnost, zvaná KPČ. Asi si nechtěli návštěvou kostela kádrově přitížit, pomyslel
jsem si a jal se dohánět kamarády.
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Na všech křižovatkách jsme střídavě odbočovali vlevo i vpravo a drželi se zlaté střední cesty.
Není divu, že jsme brzy narazili na červenou. Proti nám se tyčil prudký kopec, na něm pár lyžařů
a šlepr, ale bez pokladny. Rychle jsme se domluvili s obsluhou, že by nás, dvacet běžců, mohli
vytáhnout na společnou jízdenku za utajenou pleskačku slivovice. Majka, která doma zkrotí
křepce tři chlapy, si ale tentokrát neporadila s vlekem, neboť jej ani napotřetí nedonutila, aby
se alespoň na chvíli proměnil v sedačkovou lanovku. Na vrcholu jsme bohatě posvačili, mnozí
mladí tatíci se rozpovídali jak doma koupou své ratolesti, přičemž je opatrně drží za ouška, aby
se neopařili. Bob, který zůstal dole s Majkou, stále nepřicházel. Uhodl jsem, že Bob, který má
neobyčejně vyvinutý smysl pro pořádek, asi vymáhá neprojeté jízdné. Náhoda nás však opět
všechny svedla dohromady.
Ale to už se objevila televizní věž na Skalce, cíl naší cesty. Nádherná lyžařská stopa a březnové
sluníčko zvedly naši náladu. Zvolnili jsme tempo, jali se plkat, pomlouvat a uzavírat obchody.
Někteří si opodál chytali lelky, ostatní bronz. Škoda, že uprostřed takové nádhery někdo po‑
stavil hospodu. Rázem kouzlo přírody, veškerá lyrika, ba i poezie, padnou vniveč před jedním
oroseným pivem. Abych řekl pravdu, u jednoho jsme nezůstali. Jak jsem se dozvěděl později,
některé pivaře se podařilo vyvésti až po „zatvárací“ a to ještě díky tomu, že pivo došlo.
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Já se však nechal zlákat dosud nepoznaným a vyrazil se skupinou nadšenců po stopě vojevůd‑
ce Gorgeliho až k jeho tunelu, kterým prý vyvedl své vojsko ze záhuby. Té jsem se však dočkal
sám. Zradilo mě Bobovo volání „Nepluž!“ a já, jsa vždy poslušen jeho rad i příkazů, mu vyhověl
jen proto, abych skončil potupně u jeho nohou v kotrmelcích a s plnými kalhotami (sněhu).
Tím to u mne můj bývalý kamarád definitivně prohrál. Málem jsem přišel o svoje Pilzky (neza‑
měňuj za filcky, těch se tak brzo nezbavíš). Ztratil jsem zájem o přírodu i KPČ, poněvadž mně
vlhlo pudlo a začalo se pařit. Začalo přituhovat, až mě vzadu gaťa ztuhla, s ní i stolice. Stal jsem
se neohebným a silou vůle se doplazil k autobusu.
Závěrem mi dovolte, abych varoval všechny příznivce bílé stopy před proradným Bobem, aneb,
nemíníš-li plužit, přibal si do mošny náhradní, suché spodní prádlo!
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Křížovka
Zkušené a vládou konečně doceněné pedagožky Jarka a Eliška vyhlásily sportovní odpoledne
s křížovkou. Hra byla dobrovolná, takže se jí museli účastnit všichni. Jarka dlouze vysvětlovala
pravidla. Všichni však, nic nechápajíce, těkali očima jeden na druhého a krčili rameny. Jen
dobře zasvěcená Majka vše objasnila řka: „Bedny zůstanou na chatě a škatule budou běhat
po lese.“
Přestože jsem byl už v mládí úspěšný řešitel pythagoriád, hádanek, kvízů, křížovek a roháčků,
raději jsem se honem nechal prohlásit za škatulu. Zvláště také proto, že Jarka nám dala místo
křížovky šachovnici, barevnou sice, zato bez tajenky. Bylo nám velice líto našeho velitele, Ladi
Náplavy, který byl vylosován za bednu.
Všichni velcí i malí, kteří měli víc v nohách jak v hlavě, se bezhlavě rozběhli ke vzdáleným kont‑
rolám přišívat knoflíky, lozit po laně, stavět sněhuláky, určovat azimuty a šlapat svah a to běž‑
ky, pěšky či za vozem a to jen proto, aby získali lísteček. Co lísteček, to písmenko na šachovnici.
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Vydal jsem se k Elišce ručkovat po laně, cestou mě předjížděly houfy malých i velkých běha‑
jících škatulí. Trochu jsem znervózněl. Někteří mě míjeli už podruhé. Zdeněk obíhal kolečko
od chaty k Elišce tak rychle, že se místy viděl i zezadu. Tady mi pšenka nepokvete, došlo mi
rychle. A tak jsem se konečně s jediným a posledním lístečkem doplazil vysílen k chatě, oka‑
mžitě přehodnotil situaci a začal jednat.
Velitele Laďu jsem degradoval na škatuli, sám se prohlásil za bednu. Sekretářka Majka Beňov‑
ská s děsivou pravidelností směňovala lístečky za písmenka a jednoduchý text začínal dávat
smysl. I když roby přišívaly knoflíky jak vzteklé, Libor měl úplně celý svah sešlapaný a Jarda už
určil všechny azimuty, prázdných políček na šachovnici bylo stále moc. Hodně zachraňovaly
naše děti, které odnesly od chaty všecek sníh, aby kdesi v lese z něj plácaly sněhuláky. Ale to
vše bylo hrozivě málo, neboť čas kvapil, začalo se stmívat a slepice už šly na kutě. Vše musel
rozhodnout mozek.
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A tak jsem vybudoval burzu. Makléř Dadula, sice konkurent, nám dohazoval žádané akcie.
Chudáci Hácina a Zorka dávali za směnky pivo a pod rukou i sele. V zákulisí jsem z poodhale‑
ných karet Pavly získal poslední a rozhodující tajemství. Než se soupeři rozkoukali, měli jsme
úkol vyluštěn a vrhli se na odvoz raněného šokem do lyžárny. O prvenství nás málem připravil
makléř Dadula, který místo aby splnil úkol, přetrhal cílovou pásku.
Mikropočítač Jarky sice vyhlásil za vítěze naše děti, proti čemuž žádný rodič na světě nepodá
protest, ale my víme své.
Na závěr mi dovolte, abych za všechny vítěze i poražené poděkoval organizátorům za pěknou
ptákovinu. Pro příště však dávejte rozumnější úkoly, než přišívání knoflíků. Kam je roby přiší‑
valy, to jsem dosud nezjistil, ale za to vím jistě, že byly z mého pyžama od Ježíška.

Putování s KUFREM
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Pohádka o studeném ohni
Za sedmero horami a sedmero řekami, za dávných časů, byl žil dědeček Mrazíček. Nikdy nebyl
sám, ale občas se mu zastesklo po všech kamarádech, a tak je svolával na jaro a na podzim
na potlach, zvaný studená hranice – lednice. Ještě den předtím mu ji pomáhali nachystat dě‑
deček Váleček a dědeček Padáček. Byla nádherná, z obrovských klád, uvnitř ledabyle vystlaná
chrastím. V den D se aerobusem, kolmo i pěšky sjížděli dědci, tetky, jejich děti a děti jejich
dětí, aby stihli bohatý program: hráli jsme si na pavoučky a spouštěli se ze skály na tenkých
pavučinách, na bludičky a bloudili se střelkou po lese, před hospodou jak otrávit vegetariána,
v hospodě jak otrávit červa, moc se nám líbila hra: Kdo bude první na borovičce. Vinšovalo
se Válečkovi a ten nás na oplátku pohostil vínkem a cca kilometr dlouhým věncem buřtů. A tak
se všichni dosyta nadlábli a do pita naplnili a v tělech se rozlilo příjemné teplo. Teď přišla Mra‑
zíkova chvíle a sezval nás všechny, bychom se sesedli kolem lednice, abychom se příjemně
ochladili. Zapěli jsme si Zamrzlé pláně, Mrazíček uzavřel polární kruh a začalo interwiev:
Děd: ,,Těšil ses?“
Béďa: ,,Hm.“
Děd: ,,Bylo to pěkné?“
Béďa: ,,Jo.“
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Děd: ,,Jaké jsi měl pocity na laně?“
Béďa: , Dobré.“
Děd: ,,Nebál ses?“
Béďa: ,,Neé.“
Děd: ,,Co se ti líbilo nejvíc?“
Béďa: ,,Nejvíc se mi nelíbilo, že jsem musel tak brzo vstávat!“
Rozhovor utichl. Děti byly na slovo skoupé. Pozvané kapely se nedostavily. Cvrček nezacvrlikal,
šťovík nezakyselil. Tu nás z toho ticha počalo mraziti. Nějaký vtipálek hodil hořící sirku s novi‑
nami do lednice. Ta na chvíli vzplála, leč Mrazík byl ostražitý a včas oheň zadupal. Kdosi přidal
i pytlík smoly, ale Mrazík se nedal. Děti zlobily a dmýchaly, hlavu i ruce za kruhem, ale Mrazík
měl stále navrch. Několik dědečků se začalo zahřívat zevnitř, namátkou jmenuji dědečka Špi‑
tiritka a dědečka Dalajlámu – ti ostatně zmožení si brzy ustlali v lůně přírody, za polštář jim po‑
sloužily pracně nasbírané bedle. Tetka Špitiritka se v zoufalství pokoušela přivést k životu děd‑
ka Špitiritku umělým dýcháním z úst do huby, leč marně. To by Darwin čuměl, jaký podíl má
alkohol na poopičtění člověka. Zpitomělý pes Halin, nevěda co počít, když mu umřel páníček,
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kousl do řiti knihovnu babici. Děti bez rodičů si zahrály hru na Kyklopa a zkoušely si navzájem
žhavým kolkem vypálit oko. A tak emigrantka Jarča se svou pozvánkou na Aljašku neuspěla,
neboť to, co my prožili za jediný večer, o tom se nesnilo ani zlatokopům na Clondyku.
Milé děti, pohádky je konec, v životě je ale všechno jinak! Bobovi nakonec pagoda hořela, Míla
i Zachar nakonec vystřízlivěli, nejmladší Dadula vstává brzy ráno a rád, jenom to ještě neví.
Kapela sice žádná nepřijela, zato je nahradili, a výborně, naši mladí, i když ještě dlouho nosili
na placce nakreslenou přeškrtnutou hranici, děti hru na Žižku přežily bez úhony. A tak pravdou
je jen to, že Halin, hodnej pes, opravdu kousl Zoju do řiti a lakomý Zachar jí ještě dodnes za to
dluží štamprlu.

Putování s KLETREM

Pedrův pobyt v nemocnici | 2006

Pozdrav od PEDRA (Korespondence s Bobem)
Ahoj Bobe! Dík za přání pěkných velikonoc. Já je strávil v nemocnici a byl jsem tam celkem
25 dní! Konečně mě pustili, ale mám se tělesně šetřit aspoň 4–6 týdnů. Teď se o mne stará zeť
na hájovně v Podlesí u Sněžného. V pátek jedeme do Francie do La Normy. Já se budu asi jen
rekreovat a večer hrát s vnuky taroky. Možná si sjedu jen zelenou sjezdovku stylem těhotná
žena, a žádný alkohol. Prostatu mi museli 2× vybrousit, ale rakovinu tam nenašli a už jsem
se zase naučil čůrat, léky žádné. Tak snad mám na dalších 20 let pokoj. Příležitostně se zasta‑
vím. Pozdravuj ode mne celý Kletr a zvláště pak Jožinka. Díky Pedro
A aby mu při tom odpočinku nebyla dlouhá chvíle, požádal jsem ho o nějaké psaní.
Ahoj Bobe, teď na povel ze sebe nic nevymáčknu. Ale Vendula se na mne obrátila s úkolem
pro U3V napsat povídku pouze pomocí jednoslabičných slov – kdysi to psal Werich ve Fimfáru.
Tož ještě v nemocnici jsem vypotil toto a můžeš to pustit do Kletráku:
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Kluk šel v les. S ním páv, brav, tur, kůň a pes. Šli hloub a hloub až kol tma a strach. Kdo to
vyl? Vlk! Střet! Pes haf, vlk raf, pes chňap, páv klov, trh brk, brav chroch, tur trk, kůň kop.
Kluk srth luk, šíp v terč do lbi. Vlk prch. Kluk má hlad, sní med, plást, vosk i úl. Roj na zteč.
Pích a bod! Kvap dom. Pes ten kraj zná. Smrk, tis, háj i dol. Dům, dvůr, plot, vůz, oj, hnůj.
Děd řve vnuk je tu a s ním všech pět: páv, brav, tur, kůň i pes.
Je to ptákovina, ale kdyžs to chcel. Pozdravuj Toma a ať už to nepřehání a i ty sa drž i s tím
kolenem.

Týden na běžkách v Příchovicích | 2007

Ledaskde jsem byl,
ale v Jizerkách jsem byl poprvé
Byl jsem v Maroku, Maďarsku, Malajsii, Makedonii, Majdaleně. Viděl jsem Mauricia, Magelano‑
va mračna na Zélandu, Manilu, Makču Pikču, Mařce pibču. Prolezl jsem Malbork, Malorku, Ma‑
lou Asii, Madrid, Malagu, Madeiru, Marmoladu, Macochu. Poznal jsem Mařenu, Magdu, Martinu,
Mahulenu, Marcelu, Markétu, Matyldu, Manitua. Ale ten malý a malebný kus českých hor, zva‑
ných JIZERKY, mi dosud zůstával utajen. A tak jsem se přihlásil na týden s KLETREM do Jizerek
na chalupu Miry Soviše.
Vybavil jsem se lyžemi, globusem Harrachova, zákaznickou kartou a vyrazil ze Sovince busem
na Paseky a Újezd u Uničova, dále vlakem přes Šumperk do Zábřehu, pak Šohajem do Pardu‑
bic a z Pardubic dalším rychlíkem přes Hradec, Jaroměř a Železný Brod do Tanvaldu. Odtud
busem do jakýchsi Příchovic. Tam už čekali U Zvonku čtyři kamarádi, kteří přijeli jako lordi au‑
tem: řídička Hanka, Bob, Svaťa a Mira. Uvítací přípitek, oběd, pivko a už jsme se jeli ubytovat.
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Nádherná chaloupka, uvnitř plno starožitností: kafemlýnky, žehličky, truhly, almary a kotel kr‑
konošského kysela od Mirovy švagrové. Vybalujeme, zatápíme, a jsme překvapeni množstvím
a kvalitou sněhu. Na hřbetě vynášíme z auta bedny s proviantem: pytel erteplí, cibule, česneku,
masa, sekané, hrachu, papriky, rajčat, kedluben, pecny chleba, štangle buřtů, tekuté kartáčky
ve flaškách a pleskačkách. A to Mira přijel na praseti a odrážel se demižónama: škvarky, klobásy,
dva kýble škvarkové pomazánky, sádlo. Ve sklípku na nás čekalo našlapané kysané červené zelí.
Jo a mraky kmínu, který nesměl v ničem chybět, to prý, aby se tolik neprdělo. Podle toho množ‑
ství, co ho Hanka všude vysypala, usuzuji, že si její Allan doma ani neprdne. K tomu obří dóza
cukru. Varuji esperantem: cukríto, prohibíto, obezíto, diabetezíto. Cukr pod zámek, tuk nepřítel
rodiny. Naštěstí máme hodně ovoce a zeleniny. A tak se řídíme heslem: kdo jí cibuli, k tomu
nechodí lékař, kdo jí česnek, k tomu nechodí nikdo. Navíc nám švagrová (ta Mirova) přilepšila
vánočkou a borůvkovými knedlíky. Přičtu‑li hrstě pilulek a léků, co jsme denně pozřeli, nežili
jsme si vůbec špatně. Však jsem přibral několik kilogramů a řemen povolil o tři dírky.
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A to jsme denně poctivě lyžovali: Hvězda, Štěpánka, Bílá skála, Rejdice, Vystrkov, Tesařov, Koře‑
nov a těch běžeckých stop. Promenádní, Jezdecká, Knížecí, Kasárenská, Hradniční. Viděli jsme
Smrk, Jizeru, Smědavskou horu, Ptačí kameny, Souš, Ještěd, Sněžku, Velký Šišák, Vilík, Vosec‑
kou boudu, Kotel, Lysou horu, Čertovu horu, Bukovec. Mira to do nás pořád hustil a pak nás
zkoušel, ale mě se to furt pletlo. A těch hospod! Na každého stálého obyvatele aspoň dvě.Spor‑
tovně jsme se také vyžili až až. Svaťa klasiku, vytříbenou technikou a vysokou frekvencí. Mira
nedostižný se svou obdivuhodnou fyzičkou nám zmizel v dáli. Bob se svojí anginou pectoris při
stoupání malinko zaostával, zato z kopce mě natrhl kachle. Hanka z kopce na jistotu a vůbec
nedala najevo únavu z kuchyně, když nakrmila 4 Otesánky. Já, abych jim stačil, musel bruslit
a bylo to úžasné. Cítil jsem jak prorážím zvukovou bariéru. Jen jsem večer po dvaceti kilomet‑
rech nemohl dát k sobě nohy, jak mně bolely přitahovače stehen. Dříve, než úplně ztratily svou
funkci, se těmto říkalo svaly – ochránci panenství. Tak jsem usnul roztažený a Hanka se Svaťou
mě celou noc hlídali. Svítili mi do ksichtu baterkou a z neznámých důvodů při tom mlaskali.
Taky KPČ (kulturně poznávací činnosti) jsme se řádně věnovali. Navštívili jsme bohoslužbu
v děkanském novorománském kostele svatého Víta. Přepadli sousedku Jiřinu a povinšova‑
li k jejímu svátku, dostali po štamprli. Po večerech vyprávěli zážitky z mládí včetně veselých
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historek. Občas čuměli na bednu. Prvně v životě jsem sledoval jakýsi podřadný seriál. Bobe,
víš, co jsou rodinná pouta? To jsou takové papírky s pěti a třemi nulami a je na nich obrázek
prvního československého prezidenta (ale ne dělnického!). Taky jsme občas vletěli do nějaké
hospůdky. Největší dojem na nás udělala ta na Prdku se svým sloganem na WC: Nehazej vaigly
do pisoárů, vlhnou a blbě se zapalujou.
Zážitkem zcela nevšedním byla hygiena a ledová koupel a taky expres pobyt na latríně: vystr‑
kov, čupkov, bobkov a rychle zastrkov.
Děkuji Haně za pestrou a vydatnou krmi a bezpečné šoférování, Mirovi za ubytování a hodiny
zeměpisu, Svaťovi za přikládání a vymetání komínu, Bobovi za to, že to všechno spískal. Roz‑
šířil jsem si obzory, vysvětlili jsme si jak se krájí cibule, jak ocílkou nabrousit nůž. Nejvíc času,
jak to mezi sklerotiky bývá zvykem, jsme trávili hledáním něčeho. Poláci říkají „šukanim“. A tak
jsme „šukali“ kšiltovku, klíče od auta, brýle, držáky na lyže i sebe navzájem. A kdybychom ne‑
odjeli, tož „šukame“ dodnes.

Zimní Skalka | 2007

Sněhurka a sedm staříků
Na Šumavě sníh uplaval a tak jsme ve dvou samohybech, řízených Bobem a Janem, vyrazili
na Skalku. Sněhurka Jiřka a sedm důchodců: Bob, Mira, Jožka, Jan, Jura, Svaťa a nejmladší
Šmudla Pedro. Posledně jmenovaný se svými 64 léty kazil průměr, který by se jinak vyšplhal
přes 70! Ve výšce 1 200 m bylo 60 cm sněhu a staříci na sněhu kmitali jako rybičky ve vodě. Já
bych jim dal důchod! Pěkně do práce a až do 80!
U chaty tři vleky a kurzy lyžařů. Vůkol se nesla libá slovenština a nesrozumitelná maďarština.
A tak jsme oprášili v hlavě již zapomenuté slovníky: drevokocúr, chrobák, vrecko, krvavé noce,
rožok, vankúš, ringišpíl, raňajky aj olovrant. Ígen, jo nápot kivaniok, kožakemping, séremed,
neséremed turbo, guleváloš hangár kreml primáš, uštván léty (překlad: veverka, brouk Pytlík,
kapsa, červánky, rohlík, polštář, orchestrion, snídaně, svačina, a dobrý den přeji, hřbitov, včela,
čmelák, 1. tajemník ÚV KSSS, přirození důchodce).
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Všeci se motali kolem Sněhurky a cpali ji, co se do ní vlezlo. To bylo pořád: „Tu máš, vem si
buchtu, vánočku, chlebík, pirožky, bůček, slaninku, salámek.“ Nabízeli jí i moravský klobás,
chlípníci jedni! Žalostný byl pohled, jak se Sněhurka ráno nemůže dostat do kalhotek. To mně
nedělalo nikdy problém. Naštěstí, když si strčíš obě nohy do jedné nohavice tanga, tož nepo‑
znáš, jestli ty tri niti sú v riti lebo kúštěk vedle. To když mně mama strčila obě nohy do jedné
nohavice od punčocháčů a já pořád padal, tak se na to přišlo až u doktora.
Ráno se ptám zrcadla: „Kdo je na světě nejškaredější?“ „Ty, můj pane.“ „To je dobře. Aspoň
ušetřím otrávené jablko.“ Když už jsme u toho jablka. Víte jak Sněhurka rozdělí sedmi trpaslí‑
kům jedno jablko? Postrouhá ho, udělá štrúdl a rozdá všem. Nebo ho sní sama a pak dá všem.
A teď pro chytré hlavičky. Sněhurka má v košíčku sedm jablíček. Dá jablko všem sedmi trpaslí‑
kům a ještě jí jedno zbude v košíku. Jak to udělá? Řešení je na konci povídky.
Večer po lyžovačce jsme letěli do Limby poznat se s Kozlem. Jeden stačí, ale tři je málo. V noci,
cestu zpět na mě čekal na obloze Beran, Býk, Velký a Malý pes, Rak, Lev, uháněla mě Kassiopea,
Andromeda a navíc jakási Panna. Uklouzl jsem po Mléčné dráze, polámal Malý vůz, zašlápl
Štíra, vyhnul se Střelcovi, vytrhl se ze spárů Velké Medvědice a dopadl na Váhy – 85 kg brutto.
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Svaťa celou noc hlídal, kdo chrápe, jak a s kým. Ráno přepracovaný pak stále šukal slivovicu,
album s fotkami servírek (s nimiž prý předloni prožili čarovnou noc – kecali). Papuče hledal
dva dny, aby třetí den zjistil, že je zapomněl doma. Kolik on vyplýtval energie tím věčným
hrabáním. To bylo megajoulů! Ten kdyby místo šukání točil klikou, tak klidně možem vypnout
Dukovany aj s Temelínem. Svaťa než ve škole našel ředitelnu, bylo po vyučování. Proto raděj
držel hladovku a to stejně jenom proto, že zapomněl svačinu.
Jožka za noc nařezal tolik trámků, že jsme s nimi vyztužili staré štoly na stříbro a zlato a naru‑
bali haldy rudy a přetavili ji v Kremnici na korunačky, neboť Bob trval na tom, že si musíme kaž‑
dý ještě připlatit. Asi za to, že nám vyšlo počasí. To bylo naozaj bohovské. Slunko pralo, sníh
ráno zmrzlý, stopy upravené. Sněhurka nahoře bez až po lokte, později až po ramena. Já dole
bez až po kolena. Lyžovali jsme až do roztrhání těla, Jožka až do roztrhání botů. Docházely mu
zásoby, tož uvařil z podrážek silný vývar a z tkaniček špagety.
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Taky jsme prolezli každou ďouru, včetně Gorgeliho tunelu, zaběhli si na Hostinec (zavřený),
na čapované sa moselo sjet až na Chatu nad Králíkmi. Ale pak zase do hory zpátky. Sjezd
po spádnici až Pod Čerešňu s neplánovaným mezipřistáním bez podvozku. Šak sa to nedalo
uplužit! Juro, který máš fialovou řiť, pamatuj: „Jen jednou kozu na led svedeš!“ Taky Sněhurka
si sedrala krupón a dojela zelená, prý od novikova. Ovšem, já si myslím své. Taky jsem na jaře
míval zelené loktě aj kolena.
Třetí den ještě honem dvakrát pět kilometrů rozlúčkové kolečko. A sbohem nádherné Sloven‑
sko! Neraduj sa, my sa eště vrátíme, nějaké korunačky nám zbyly. Tak dovi.
Řešení logického úkolu: Sedmé jablíčko dá Sněhurka Šmudlovi i s košíčkem.

Výšlap ze Zádveřic na Svaťovu chalupu | 2008

Moje první jízda PENDOLÍNEM (Podřevnickým)
Na svatého Martina připravil Svaťa výlet po Vizovických vrchách. Z Uherského Hradiště jsme
vyrazili já, Jožka, Mira a Cyril v 8.37 Kačú do Staráku. Tam už netrpělivě přešlapoval rychlík
do Otrokovic a v něm vykloněná Jiřka – takže nás bylo pět. Svaťa nás čekal v Zádveřicích, kam
nás poposunoval courák, místními hanlivě přezdívaný na Podřevnické Pendolíno. Není divu:
celkem 14 zastávek na 22 kilometrech, tj. průměrná vzdálenost mezi stanicemi 1 km 692 m
30 cm a 7,5 mm. To vše měl vlak ujet dle jízdního řádu za 43 minut. Ve skutečnosti jsme už
se zpožděním vyjížděli. Chvíli jedeme, ale stále ještě jsme v Otrokovicích-Trávníky. Další za‑
stávka Zlín‑Malenovice zastávka. Říkám si, už si ve Zlíně tak, abys nepřejel! Ale následovalo
Zlín-U mlýna, Zlín-Malenovice, Zlín-Louky, Zlín-Prštné, Zlín-Střed – tam jsme čučeli 15 minut
neboť trať je jednokolejná a proti nám se trochu zdržel courák z Vizovic. Pak už to šlo „rychle“:
Zlín-Dlouhá, Zlín-Podvesná, Zlín-Příluky a pozor změna, Želechovice nad Dřevnicí, Lípa u Dřev‑
nice a cíl – Zádveřice. Celkový čas 68 minut tj. průměrná rychlost 19,4 km za hod. Zátopek by
už před 60 lety byl za tu dobu z Otrokovic ve Vizovicích. Byl to ohromný zážitek a ten největší
mě teprve čekal na zpáteční cestě.
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U vlaku už netrpělivě přešlapoval Svaťa. Nad mapou nás seznámil s trasou a pak nás odvlekl
do hospody a vnutil do nás bramboračku a Janáčka, sám se nacpal játýrkama. My měli žvanec
v batohu, běda však, když jsme u krmelce – bufetu pro paroháče – chtěli něco zakousnout.
Už na nás sytý Sláďa volal „teď nééé, až na chatě!“ My hladoví, zejména já a Jožka, záviděli
srnečkám jablíčka, řepu, zrní, starý chleba i sůl. Martin na bílém koni sice nepřijel, zato svítilo
sluníčko, trochu foukal vítr. Cyril v nových botaskách s holemi nordic walking si do kopce vy‑
kračoval jako junák. Postupně jsme se taky vybavovali holemi značky léska, černý bez, plaňka
z plotu případně „balda“. Cestou míjíme dřevěnice, ohrady s koníčky a pejsky. Jeden černý
ořech s náma šel dobrých 8 km, ale nic jsme mu nedali a naopak si dělali chutě na srnčí guláš
z búdy, tož se raději ztratil.
Na kopci vrcholovka – slivovica, čaj s i čaj bez. Mira vytáhl ryzlink. Vysvětlil jsem mu, že tryzlink
je třeťák z ryzlinku. Zamyslel se a pravil: „To mosí byt hrozné!“ Pak klesáme lesem krátce hle‑
dáme tu správnou lesní cestu, přechod srázu přes perforovanou lávku, stoupání na Chocholu
a šup dolů, kde nás čeká Svaťova chaloupka. Malá útulná, příjemně vytopená. Svaťa nás hostí:
ostravské klobásy, hořčice kremžská, chleba tmavý, česnečka – česnek čínský, sádlo domácí,
vajca z Polska, víno bílé, červené – malá svatba.
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Čas rychle ubíhá a už musíme zpátky na Pendolíno. Co kdyby jel na čas? A opravdu. Tak, tak
na vteřinu a na milimetr přesně. Sedáme do prvního vagonu. Svaťa dobíhá poslední (musel
ještě na chalupě dávat okenice) a říká: „Sedli jste si blbě, záchod je až ve třetím“ a už odbíhá.
Za chvíli se vrací a radí mi, že musím něco s dveřmi, ale já v tu dobu se soustředil na svěrač,
protože ta Čína s Polskem a jen 2 tablety černého uhlí, změna tlaku a rychlý pohyb jako by
zrychlil mou peristaltiku. WC jsem našel rychle, ale jak dovnitř? Brýle mám v batohu a na čtení
návodu není čas. Namátkou mačkám jakési knoflíky, cizí paní mi pomáhá. Ale uvnitř jsem už
sám, kalhoty na půl žerdi, dveře stále dokořán, klika nikde, zatykačka žádná. Horor! Nějakým
zázrakem se dveře zavřely. Vlak stojí. Velký nápis, že ve stanici nelze čtu i bez brýlí. Lepší ho…
ve stanici, než-li v mojej nohavici. Jak včíl spláchnout? A jak ven? Na to, aby měl člověk dvě
vysoké a brýle se 4 dioptriemi. Mačkal jsem co se dalo kromě záchranné brzdy. Celý zpocený
jsem vylézal až v Otrokovicích Tož to bylo něco. Ale ulevilo se mi a i placení jízdného sem pros…
Svaťo díky, téměř to nemělo chybu, až na tu šaraticu.
Dovětek. V Otrokovicích jsem navštívil kamaráda Zástěru, který mi ukázal sbírku šutrů. Já mu
ukázal vzadu na trenýrkách záhnědu jakou ještě neviděl. A to jsem si chtěl jenom prdnout.
Dnes už nemůže člověk věřit ani sám sobě.

České Švýcarsko na kolech | srpen 2008
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Pravda o týdnu na kolech
Úvodem, bych chtěl případným čtenářům sdělit, že tentokráte mé povídání nebude laděno
humorným podtextem, ale že napíšu pravdu a jen pravdu a k tomu mi napomáhej Bůh. Hanka
vymyslela týden na kolách ve dnech 2.–9. srpna do jakéhosi Jiřetína pod Jedlovou. Měli jsme
se tam přepravit dvěma auty, celkem osm lidí. Píšu měli, ale skutek utek. Sotva jsme vyrazili,
stíhala nás jedna jobovka za druhou a pak i na druhou:
1. Hned za Přerovem na objížďce vrazil do Hamplů šílenec první kosmickou rychlostí a zru‑
šil jim auto. Jen Sláďa se chtěl katapultovat, ale zapomněl otevřít kokpit, takže si vyrobil
na hlavě i na střeše auta krvavou bouli. Nakonec je na místo určení odvezl ten, co nehodu
zavinil. Kola jim půjčili Hamplovi známí z Varnsdorfu.
2. Ubytováni jsme byli rozděleni na chrápající (většina) a na ty, co ani nedýchají ani neprdí.
Nás bylo pět a pouze jeden klíč. A tak denně někdo stepoval až 2 hodiny před zamklým po‑
kojem, neboť ten, co klíč měl, dle zákona schválnosti přišel vždy poslední.
3. Při posezení na terase se mi podařilo udělat z plastové židle asi 250 trsátek, avšak kytaru
jsem nechal doma.
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4. Cesta na nejsevernější bod naší republiky se stala osudnou pro Miru Soviše. Tolik se tam
těšil, že nečekal na ostatní a vyrazil na vlastní pěst. Ztratil se a Sever nenašel. Musel tam jet
znovu, tentokrát s průvodcem Jožinkem a nakonec měl duši v peří.
5. Na Zlatém vrchu jsme objevili nádherné čedičové varhany, bohužel se mi nevlezly celé
na kolo, tak jsem si vzal jen jednu píšťalu. Nepotřebuju vždy celou horu, i malé věci mají
velký význam.
6. Místo na Luž jsme projeli kaluž. Avšak poslední den jsme tam se Zojou přece jen vylezli.
7. Jídlo objednané bylo chuti mdlé a housle tiše lkají, proto se hoši odhlásili a dojížděli se šíp‑
kovou marmeládou a chodili na mňaminky, a to na kořeněný bůček a utopence. Ty jsem
naposled chutnal v roce 1997 v Troubkách po povodni.
8. Plánovaný výlet do Berlína respektive Hamburku či Drážďan se nakonec nekonal.
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9. Při cestě do Němec nás provázela domorodka Magda. Po neuvěřitelně snadném projetí
hranic jsme vystoupali na Rýbrcoulovu boudu. Pak navštívili lázně Jonsdorf a Žitavu a měli
jsme pohodově popojíždět podél říčky Mandau až domů. Místo toho jsme jeli, pořád jeli,
stále jeli, furt jeli, immerwere furt pořád jeli nahóru a zase dólu od jedné větrné elektrárny
k druhé a protože vítr foukal, tak nás točící se lopaty odhodily k druhým lopatám a ještě
v noci nám nohy šlapaly naprázdno a měli jsme divoké sny o všech hurikánech, které kdy‑
by se spojily, tak tam poletujem dodnes. Vzpomeňme jen, co jich už letos bylo: Allan, Bo‑
houš (malý Bob), Cyrril, Dadulla, Emma, Fannda, Gustta, Hanna, Iwan, Jožžka, Karrel, Líída,
Maňa, Níňa, Oťťas, Pawlína, Réňa, Svaťťa, Tóňa, Urššula, Vendula, Zojja, Agfa, Bota, Guma
a poslední uragán Ó Meg Donald. Všimněte si, že většina těch nejhorších nese ženská jména
např. Dadulla nebo Jožžka. Ty totiž nadělaly největší škody. Naopak díky Cyrrilovi mám
na chalupě plno dřeva. Taková ženská je jako uragán. Když přichází je klidná, tichá, mírná.
Ale když odchází, bere s sebou dům, chalupu, garáž, auto, děti. To není vtip, to vím z vlastní
zkušenosti. Nevěříte? Věřte.
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Poučení: abychom se vyhnuli napříště všem jobovkám navrhuji:
1. Na místo určení jet vlakem.
2. Každý mít svůj šperhák.
3. Vzít s sebou kytaru.
4. Každý se vybavit psím spřežením a buzolou.
5. Mít s sebou náklaďák na varhany.
6. Mít každý svou vlastní lanovku.
7. Být věrný svému klobásu.
8. Mít svou loď na cestu do Hamburku.
9. Vybavit kolo GPSkou.
10.Změnit region – kvůli jazykové bariéře místo do Německa, kde jsme si mnozí s naučenou
frází Ich habe Hunger moc nepomohli, bychom měli jet někam jinam, kde nám lépe porozu‑
mí, třeba do Maďarska.
Igem.

Týden ve Svatém Mořici | prosinec 2008/leden 2009
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Mondénní St. Moritz
Místo, kde se setkávají špičkoví závodníci Světového poháru, celebrity, bohatí obchodníci
z Perského zálivu, kteří každou čtvrthodinu přistávají s aerotaxi z Bernu, Basileje, Frankfurtu,
Mnichova či Milána. Ale taky VIP Majka ze Sokolova, Petr a Jano z Trenčína, Milota z Prievidze,
Ríša z Veselí, Staňka a Jan ze Strážnice a taky pět Kletráků, Zbyněk z O.N. Vsi, Franta z Hradiště
a důchodci, kletráci Tom taky z Uh. Hradiště, Jiřka z Břeclavi a Pedro ze Sovince. Ti všichni vy‑
razili třemi auty na cestu dlouhou 1 000 km večer 27. prosince 2008.
Při příjezdu mráz hluboko pod 20 stupňů C, zamrzlý sopel, bál jsem se i odplivnout, natož vy‑
čurat. Mrzly prsty, nosy, uši, čéšky, menisky, penisky.
St. Moritz – symbol dobré zábavy, komfortu, luxusu a skvělého lyžování. Koncert v kostele, kde
zpíval mužský sbor, jódlovali místní horalé a tři trubači troubili na dřevěné, asi 6 m dlouhé
alpské horny. Vánoční výzdoba, betlém, procházka nočním městečkem – připadali jsme si jako
v Zimní pohádce. Seznamovací večírek s veselou partou ze Šumperka pod vedením šoumena
„Švéďáka“ z vedlejšího pokoje. Při opakovaném: „Po kalíšku, po kalíšku…“ se vypil nejen litr
meruňkovice. Démonu alkoholu podlehl i zkušený nejmenovaný šohaj, který marně hledal
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rovnováhu na všech čtyřech a tak se stalo, že si hlavou rozšlápl brýle. Silvestrovské šou, rychlé
špunty, ohňostroj, petardy, hymna, tanečky při reprohudbě z autorádia. Bonbónkem byl živý
pánský striptýz při -20 stupních Celsia.
Kromě večerních aktivit (koncert, plavání a saunování, silvestrovský i novoroční ohňostroj)
jsme udržovali v noclehárně nepřetržitě dobrou náladu svými vtipy, veselými historkami, prů‑
povídkami a společenskou hrou – utajený slovní fotbal. Komfort spočíval v tom, že vše, na co
jsme si pomysleli, bylo hned po ruce.
Mikrovlnka vrčela, rychlovarná konvice bublala, žehlička žehlila, společné sprchy fungovaly
a všechny dva záchody pro cca 30 osob byly občas volné. Pro Staňku a Jana, kteří měli asi
šedesát konzerv, byl komfort, když si půjčili otvírák. Luxusem byla vývrtka a tak jsme otevírali
víno hřebíkem. Zbyněk si zase užil plavání i s pokutou za špatné parkování za 66 CHF – to je
1 112 Kč. Na Nový rok jsme si zase hráli na milionáře, když jsme dopíjeli šampaňské přímo z lah‑
ví a nohy měli na stole místo kaviáru. Luxusem byl i ozón v našem bunkru bez oken, provoně‑
ný česnekem, rybičkami, bůčkem, paštikou, sýrem, mexickými fazolemi, musakou, vánočním
cukrovím, slivovicí, fernetem, becherovkou, kalvádosem. Kdo nesmrdí česnekem, není dob‑
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rým člověkem a je velkou chybou, kdo nesmrdí rybou. V noci se k tomu přidalo oddychování,
chrápání, řezání, převalování, troubení. Navíc mlaskání, blikání, courání prostatiků. A výkřiky:
„Čo to robíte?“„Boha jeho, oni tu jebů!“ Horský vzduch byl k ránu obohacen čpavkem, sirovo‑
díkem, metanem, etanem, propan‑butanem, oktanem 95 + 98. O tom se arabskému šejkovi
v hotelu mohlo jen zdát!
Skvělé lyžování – jednodenní permanentka 69 CHF. Sjezdaři na celkem 350 km upravených
sjezdovek na svazích okolních třítisícovek v areálech Lagalb, Corvatsch, Corviglia a Zuoz byli
s lyžováním spokojeni, až na to dojíždění vláčkem nebo busem. Chudák mladý Ríša (16) první
den vyrazil tak rychle, že si nevšiml, kde jsme ubytovaní. Já všem opakoval La Punt, on se však
večer po lyžovačce od místních nedozvěděl, kde že je ten La Rozparek.
My běžkaři jsme plnili Petrův tréninkový plán na 180 kilometrech perfektně vypreparovaných
tratí jak pro klasiku, tak pro bruslení. Zatímco sjezdaři už od šesti ráno běhali po pokoji, šustili
igelitem, vařili snídani, plnili termosky, stále šukali brýle, krémy, přestavovali komínky a, a,
a, …, my běžkaři se rozvalovali v lóži (každý měl dvě, bohužel nad sebou), čekali, až sluníčko
nakoukne do údolí, a pak teprve vyrazili do stopy. Obdiv zaslouží tentokráte Ríša, který vstával
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o dvě hodiny později, aby pak lehce všechny sjezdaře předběhl. Na běžkách jsme ukrajovali
svou denní dávku na několika okruzích, podívali se do sousedního Zvozu, na letiště v St. Mo‑
ritzu a dvakrát jsme absolvovali nádherný výlet Růžovým údolím až k chatě, odkud se téměř
dalo sáhnout na ledovec. Cestou jsme obdivovali stromy ozdobené bujnými lišejníky, ledopá‑
dy na jezech, z potoka trčící valouny, pokryté sněhovými čepicemi, hejna sýkorek a ořešníků
kropenatých, kteří nám zobali z ruky! Ale s úžasem jsme sledovali osmdesátileté junáky a se‑
dmdesátileté dorostenky, kteří si jen tak na rozehřátí šoupli před a po obědě svůj maraton, to
je celkem denně Vasák! Já za celý pobyt se svou artrózou a lyžemi značky RUBÍN (které už měly
být dávno v důchodu a nepomohlo jim ani poctivé zažehlování zeleným a modrým východo‑
německým voskem značky DRIX), odšoupal za celý pobyt rovných 42 km a 195 m!
A tak jsem se rozhodl, že se do Mořice vrátím 8. března a postavím se v Malote na start Engadinského skimaratonu. Jen nevím, zda na mě pořadatelé budou v cíli týden čekat.

Týden v Jizerských horách | 2009
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Jizerky na běžkách
Tom zorganizoval týden na běžkách na chalupě v Janově. Jedeme vlakem do Rychnova u Jab‑
lonce nad Nisou. V neděli však ze Sovinca nic nejede, tak vyrážím už v pátek a nocuji u dcery
v Hradci Králové. Užívám si vnoučat a toulám se po městě, marně hledám kasárna a pracoviš‑
tě, kde jsem před 43 léty trávil vojnu u útvaru VLVDÚ (memotechnicky – volavedú) – Vojenský
lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně, LLK – laboratoř lékařské
kybernetiky. Nikomu to neříkejte, neboť je to vojenské tajemství a imperialistický nepřítel číhá
bděle za naší hranicí! Já tam dělal programy na prastarý počítač EPOS, který byl až v Praze
na VÚMS (Výzkumný ústav matematických strojů). Počítač byl velký jak půl tělocvičny, žádný
mikroprocesor, samé lampy, které se přehřívaly a hodina strojčasu tenkrát stála 3 000 Kčs. To
všechno odnes čas a já poznal jen nádraží, náměstí a Labe.
Ve vlaku již sedí Tom, Svaťa, Hana, Honza. Přistupuji s Jiřkou – vítací štamprlík. Mira je již
u syna v Jablonci, čeká na nás a jede pouličkou s námi, aby se mohl další dny s námi potkávat
při našich výletech na běžky. Tomův svat nám odváží bágly, prošlapává cestu, topí v krbových
kamnech, ve sklepě chladí baterii piv. Sněhu po prsa (mám na mysli vojenský, ne prsa stařeny,
co je má jak lovecký pes uši). Svaťa s Tomem hážou tuny sněhu, aby našli studánku s koje‑
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neckou vodou, Já přenáším na lopatce oheň z jedněch kamen do druhých. Dělíme se na tiché
spáče a na cirkule. Nic mně nevadilo umývání ve sněhu, zamrzlá latrína, ale to řezání, to bylo
něco! Myši utekly, pavouci si zacpávali uši všema osmi nohama.
Sedíme nad mapou a je rozhodnuto, zítra Bedřichov, tam jsou pěkné stopy. A skutečně! Mám
nažehlený zelený po celé skluznici, pod patou fialku DRIX – trefil jsem mázu na jedničku! Tom
promazal. Trháme se, čekáme. Na Nové louce se dělíme. Já s Honzou chrtíme přes Hřebínek
na Kristiánov, po hrázi přehrady Josefův důl do Hrabětic a po silnici pluhem až do Janova. Dole
už taje a je břečka. Zase stoupáme, ale chata je zamčená. Ostatní sedí v Hraběticích v hospůd‑
ce, tam je dobře, nefučí, nepadá. Jsme mokří, čekáme v hotelu v teplíčku, svlažujeme hrdla.
V úterý jde Jiřka nakupovat, Tom čeká na Leonu s Tondou, ti však přijíždějí až pozdě večer,
bloudí, Tom jim jde naproti, ale netrefí. Já s Honzou vyrážíme do kopce přes Jindřichov na are‑
ál Břízky. Cestou nádherné chaloupky. Upravené stopy, paráda. Cestou nás předbíhají pyt‑
láci na lyžích s flintami na zádech. Hajný Říha jich vyhnal z lesa alespoň dvacet! Je to taková
nádhera, že odpoledne jedeme totéž, tentokráte s foťákem. Potkáváme Svaťu s Hankou, kteří
nádherné stopy opět vyměnili za hospůdku s mňaminkami.
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Středa, odpočinkový den. Jedeme lyžmo Hrabětice po silnici, lyžařské středisko, kaplička, hráz
Josefova dolu, Kristiánov, Hřebínek. V kiosku si dáváme fantastickou zelňačku. Cestou před‑
bíháme účastníky MS v klasickém lyžování, černocha z Keni, s třemi norskými reprezentanty
držíme chvíli krok (celý jeden). Zpět do Hrabětic. Hledáme stopu, abychom nemuseli po silnici.
Honza se prodírá přes živý plot, ale já tam zahučel jak do zemljanky a ven to nejde, ubývá sil,
přemýšlím, jak tam do května, než sníh roztaje, vydržím. Honza mi pomáhá a konečně jsme
na cestě, kolem bariéry 1,5 metru. Dozvídáme se však, že tato cesta vede do Maxova. Zpět
přes živý plot! Nikdy! Vzepřu se levou na obou hůlkách, pravou na bariéře, vyhoupnu se zády
nahoru, zatřepu nohama i s lyžemi ve vzduchu a „hasičák“ je na světě – staří „Sokoli“ to znají
z bradel. Teď lesem za hustého sněžení do Horního Maxova, Jindřichova a šup na chatu. 35 km!
Sněhu přibývá, rampouchy tvoří stalagnáty, místní už nemají kam ten sníh házet. Únor bílý,
pole sílí. Cítil jsem tu sílu, co ta pole vyzařovala. Někteří lyžaři padali, aby v leže trochu té síly
nabrali. Včera i Svaťa takto získal trochu té síly, avšak přišel přitom o mobil, který mu vyklouzl
z natržené kapsy. Tom se jel do bazénu dívat, jak jeho dcera Ivča topí malého Vítečka. Večer
se všichni scházíme ve Mšeně v pivnici Bora u Světlany, kam nás všechny pozval Mira. Samé
mňaminky, sýry, ryby, houby, pivo, víno z Novosedel, chutnám Merlot. Nemá to chybu! A Svaťa
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má zase svůj mobil od poctivého nálezce. Cestou zpět zase padá, obloha zatažená. A to nad
náma letí kometa s dvěma ocasy: Lulinem a Lulanem. Škoda, že je neuvidíme! Ale co, mohlo
být hůř. Když prší, vodák se raduje. Když sněží, běžkař se těší. Ale co je moc, toho je příliš. Ton‑
da soplí a kašle. Ti mladí dneska nic nevydrží. Stěhuje postele z podkroví a chrápe tam, kde je
to zapovězeno.
Ve čtvrtek opět padají ty bílé sračky, Jiřka jde na poštu, poštmistra jí však před nosem zavírá
a jde roznášet dopisy. Já, Tom a Honza vyrážíme přes Horní Maxov po stopě do Hrabětic, čeká
nás hospůdka HEIDI, držková, pivo, borůvkové knedlíky (s meruňkami). Honzovi zamrzly šu‑
piny, maže svíčkou a jede. Zpět po silnici. Svaťa s Hanou, dnes už bez lyží, opět v hospůdce.
Pomalu balíme a v pátek Hanka, Jiřka, Honza a já jedeme domů. Tom, Svaťa, Leona a Tonda
zůstávají do soboty. Tento způsob zimy, zdá se býti poněkud rozmarným.
Skol!

Velikonoce na lyžích v La Normě (Francie) | asi 2009

85 Velikonoce na lyžích v savojsku
Čtyři členové Kletru, Hanka, Jiřka, Tom a Pedro si jen tak mírnyx-týrnyx vyrazili na velký pátek
z Prahy do La Normy na lyže. V busu jsme jeli zprvu seďačky, pak už ležačky. Ráno na Bílou
sobotu zataženo, posněhává, sníh mokrý, máme permice na 8 dní, ve 14 hod. ubytování v ma‑
ličkém apartmánu. Když vydechnem, vtáhnem břicha dovnitř a vyhodíme kufry na balkon, tak
se vejdem. Chca nechca spím s Tomem, neboť Hanka chce mít v noci klid. Tikající hodiny jsou
přes noc pod umyvadlem.
Na Velikonoční neděli je teplo, mokro, sedačky zasněžené. Sami si je zametáme rukavicí, ale
zbývá jen zlomek vteřiny na naskočení. Tak, tak to stíhám a abych nepřepadl, unožím a prý
kopnu Tomovi do špičky, která hned vypíná. Lanovka však jede dál. Večer uvítací přípitek, zjiš‑
ťuji ztrátu kalhot, naštěstí jsou stále v bagažárně. Takže žádné ztráty, až na puklé pivo v kufru
Hanky. Záviděli jsme jí jak krásně pak voněla.
A je tu pondělí – šlahačka, koledy: Hody, hody, hodky, nalejte mi vodky, nedáte‑li vodky, po‑
bliju vám schodky. Dostáváme od děvčat po štamprli a po vajíčku. Je nádherné azuro, lyžujem
a opalujem se do 16 hod. Jen Jiřka jde do vesnice sledovat místní obyčeje. Na 6 000 syrových
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vajec tam organizátoři schovali na louce a ve skalách, aby je pak tisíce účastníků hledaly. Na‑
šlá vejce v košíku se odevzdají a dělá se z nich obří amoleta pro všechny. Mrskat Francouzky
se nevyplácí. Nemají pro „barbarské zvyky“ pochopení a volají hned policii. Jiřka, nemaje ko‑
šíček, přináší 3 vajca v kapse a jedno v zubech. Odpoledne špacírujem kol jezírka. Potkáváme
pejskaře, rodinky, a přestože ještě není sv. Jiří, vylézají hadi, štíři a lesní inženýři.
Úterý nádhera. Ráno zmrzlý manchester, nahoře velkolepý pohled na masiv Vanoise a do údo‑
lí Arc River. Naše středisko je ve výšce 1 350 m, má 27 sjezdových tratí v délce 65 km a nejvýše
se lyžuje 2 750 m. Zde je záruka kvalitní sněhové pokrývky díky severním svahům. No nejeďte
tam za 4 900 (a to mají senioři ještě 1 200 slevu!) Na opuštěné terase ve výšce Gerlachu se opé‑
kám nahoře i dole bez, ale ouha večer si na růžový zadek nemůžu ani sednout.
Další den se šetříme, odpoledne fičí, nohy bolí, protože již máme za sebou všichni ještě jeden
týden sjezdování. Tom v Bonevalu, Hanka v Bormiu, já s Jiřkou v Puy St. Vincent. A týden v Mo‑
řici a v Branné a v Jizerkách a na Sovinci. Jezdíme jen lážo plážo styl těhotná žena.
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Ve čtvrtek chčije a chčije, až odpoledne svítí, ale to už jsme na procházce, vyrývám pár krokusů,
Tom s Hankou jedou stopem do Modana, kupují sýr a bečičku vína, neboť to moje krabicové
nějak nezaujalo.
Pátek slunko pere, celý den jen černá, ale koleno se třese a tak hážu tygra.
Sobota bezva červená a černá. Uklízíme jen halabala, z lomu si volky nevolky přibalíme tři
šutry do tobolky. Po večerech žádné techtle ani mechtle, ale mastíme taroky. Spíše se o to jen
pokoušíme, zvláště pak proto, že neumíme římské číslice, zejména pleteme XIII a XVIII. Místo
taročky hlásíme karyčky. Netušíme, co je honer a klidně do odložíme. Pagát nakonec se podaří
omylem, a to jen když není nahlášený a místo škýze jsme museli předvádět zajíčka.
Jedno slovo na závěr: POHÁDKA.
A tak nevím, zda to vůbec bylo či nebylo.

Na kolech Českou Kanadou | 2009

Kanadské taškařice
Vyrazila kamarádů pětice do Kanady České jenom sice, zato krásné velice. Lesy hluboce, voda
čistá v potoce. Borůvky pod borovice, modré ruce, líce, plné hubice. Borůvka k borůvce a hned
jsou plné PET lahvice. Hřiby mají plodnice 2 kg a více. Vaříme houbovce, omáčky smetanice,
místo mouky zahušťujem vločkami ovesnice. Chutná to převelice, nabíráme plné lžíce, přidá‑
váme po knedlíce. Bakule mezi ušní boltce a košile límce. Večer rudého vína plné lahvice, pěk‑
ná veselice, ne však žádná opice. To bývala tradice. Dnes chodíme spát se slepice. Toť pohled
na starce. Ubytujíce se ve Slavonice. Celá pštice spíce v jedné světnice. Nikde žádná police.
V lednice se krčíce cosi ze sádelnice, máselnice na slanince, chybí jitrnice. Zato flašek kořalice,
jabkovice a z Hrušek slivovice, nikoliv však hruškovice. Spíce, bočnice paland vrzajíce, coura‑
jíce, čurajíce, šoupajíce, brzy vstávajíce, krajíce mazajíce. Nádherné Slavonice, náměstí a ulice,
v barákách sednice, co je postavily šikovné ruce nějaké zednice. Okolo silnice, žádná dálnice,
všechny do kopce, dlouhé to tasemnice. Tři kostely v Jemnice, zámek a železnice, náměstí
a tržnice. To samého v Dačice, 100 schodů na zvonice, zadýchám se velice, nahoře rozhlíže‑
jíce, srdce jásajíce. Vedle první cukru kostice. Cestou nevyhnem se oklice, stezkou po louce,
pod vodou mizejíce, z kola padajíce, myslíce, že to jak motýl přeletíce, těžce však brodíce, bah‑
no po kotníce. U splavu Dyje sedíce, nohy smočíce, boty čistíce, fusky máchajíce. Štípou komo‑
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řice, koušou ovádice – díky romantice. Láká mě zahradnice k prohlídce, jak jehličnany štěpují‑
ce a čarověníky roubujíce, nelituji více. Nevyhnem se kulturní poznávačce, betonové bunkřice,
samorosty divně se sukujíce, oku lahodíce. Pálí slunce, nastaly hice, osvěžíme se v rybníce, zo‑
bem třešní plodnice u silnice. Neodolám hrášku kuličce. Taky trojmezí – hranice tří zemí – teď
už žádný drát tam není více. A náprstníků kytice, také chodník, kde loupíce Grázl bydlel v jes‑
kyňce. Cestou restaurace, kde voněla zelnice a rosila se sklenice, dobré mamky porce. Živý
bizon v ohrádce, co měl obrovské kulce. Chybí mi však kulovnice, trefil bych plíce či srdečnice,
byla by žranice, žel bude zas krupice. Pasoucí se bizonice, telata na nás se telíce. Také jelenice,
muflonce, srnce, zaječice i zajíce, furt lepší než štěnice. Hodně zemědělce, málo dělníce, žádné
celnice. Do Rakúska žádné obstrukce. Šlapem do Nové Bystřice, pak úzká kolejnice. Mašinka
kouříce, funíce, houkajíce, supíce jede až do Jindřichova Hradce. Zpět do Českého Rudolce
a šup do Slavonice. V sedle sedíce, tvrdé stolice, nohy bolíce, břicha hubnouce, volám tichoun‑
ce: „Vydrž až do konce!“ Tak jsme ujeli za týden chce nechce 260 km křepce. Někdy dvojice,
trojice, pětice, jindy každý sám se trhnouce. Svaťa, Bob, Mira, Jiřka a Pedro ze Sovince.

Z Pedrovy americké cesty | 2011

Pozdrav od Pedra z USA
Zdravim všecky z jakéhosi Nju Jorku,
hlavně Boba, Jožku, Toma aj Zorku.
Je to tu trochu větši než na dvorku,
co na něm pěstuju záhonek pórku.
Potkal jsem tu jednu borku Norku,
co si vyléčila v moři psorku.
A v tom velkém horku
létají tu špunty z korku.
Řekli jsme si tu pár fórků,
smějeme se do kosti morku.
Je zde vedro, zdravi Pedro

90

Pedrova cesta do Krkonoš | březen 2013

91

Krkonošská pohádka
Můj bývalý žák Standa, s kterým jsem kdysi jel na kole do Tater, mě pozval na pětidenní pobyt
do svého karavanu v kempu ve Špindlerově Mlýně. Sjezdové lyžování nepreferuji skrze svá roz‑
vrzaná kolena, ale lukrativní nabídce včetně all inclusive jsem nemohl odolat, pod podmínkou,
že budeme jenom běžkovat. Sjezdování už jsem si letos užil týden v únoru v Branné v Jesení‑
kách jako instruktor na lyžáku s dětmi, a to mě ještě čekají Savojky po Velikonocích.
A tak 11. března vyrážím ze Sovince v 5 ráno přes Šternberk, Olomouc, Pardubice do Trutnova.
Tam už čeká Standa, jedeme domluvit opravu jeho vozu do servisu. Vybaven jsem jen běžkami,
dále mám termospodky a běžecké kalhoty a parádní, skoro novou bundu. Tu nosím na Sovinci
jen při slavnostních příležitostech například při placení popelnice ve střediskové obci Jiříkově.
Tam vždy jedu pár kilometrů na běžkách. Letos také dvakrát při volbě prezidenta Karla. Teprve
až se Standa nejapně zeptal jak stará je ta bunda, jal jsem se počítati. Ani ne celé čtvrtletí.
Standa utrousil něco o minulém tisíciletí a že potřebuje ještě něco ve Sportissimu.
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V obchodě jsme byli sami kromě prodavačky Pavlínky. Čím mohu sloužit? Nějakou pěknou bě‑
žeckou lyžařskou bundu, nejlépe Goretex a prý pro mě. Vykulil jsem nevěřícně bulvy, ale bun‑
du Scott jsem si zkusil, sedla jako ulitá a byla na ni sleva 2 600! A k tomu fleesku Alpine a ještě
tři termotrička Hannah a navrch parádní brýle Finmark. A to všechno pro mě. Nikdy jsem toho
tolik nedostal. Připadal jsem si jako v pohádce, jako ta Vivien ve slavném filmu Pretty Woman,
kdy ji ten milionář zahrnoval luxusem. A že to mám brát jako prezent k narozeninám. Uctivě
děkuji. Škoda, že se nesmím pochlubit, kolik to dohromady stálo.
Ale Standova žena, ne že by mi to nepřála, ale chtěla by taky koupit něco na sebe. Ještě do Lidlu
něco na zub, chleba, sýr, šunku, pivo, pórek, rybičky a šup do vozíku ještě jednu bundičku, ať
prý mám nějaký nepromok a neprofuk na to kolo, co mi poslal předloni k vánocům. To jsem
přijel na sraz jejich třídy coby třídní učitel na skoro novém kole a Standa měl připomínky, co prý
to mám za plečku a tak mi poslal nové s devítikolečkem a odpruženou vidlicí. Děkuji ti, Ježíšku.
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Konečně jsme v kempu. Parádní, vytopený karavan, z ledničky vykukuje domácí tlačenka, bá‑
bovka, v rožku fonotéka a hned přivítací drink slivovice. Na lyžování je už pozdě, tak děláme
rekognoskaci terénu a navštívíme známého Luďka na stanici horské služby. Příjemná beseda,
čaj s rumem, nad mapou plánujeme kam zítra. Jsme si vzácní, povídáme a zaspíme až hluboko
po půlnoci.
Večer i ráno švédský stůl, tradiční otrávení červa a vyrážíme směr Vrbatova bouda. Začínáme
u lanovky na Medvědín, vylezeme 50 m po červené sjezdovce, připínáme běžky a valíme po Vo‑
dovodní cestě. No připínáme, já připínám, Standa spekuluje, 15 let neběžkal a teď si neví rady.
Volá na horskou službu i synovi, ale po telefonu mu neumí poradit, běží zpět k lanovce a tam
mu ukážou, že musí čelo vázání zdvihnout, aby bota zapadla do hrazdičky. A že prý není první,
ať si z toho nic nedělá.
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Do kopce to šlo, musel jsem máznout fialku pod patu, Standa má šupiny. Tak stoupáme
a v zimě -10 °C se zahřejeme. Po modré sjezdovce vylezeme až na Horní Mísečky a dále po staré
cestě v mlze dojdeme do cíle. Na Vrbatově boudě jsme úplně sami. Je tu útulno, pomalu roztá‑
váme. Standovi dokonce povolil i knír. Nevím, kde tady v té Sibiři chytli vrabce až z Moravy, ale
dali jsme si ho se zelím a knedlama, k tomu pivo. Skrze pitný režim i čaj s rumem. 10 km máme
v nohách a ani se nám do té zimy a mlhy nechce ven. Právě před sto lety tu ve vánici zahynuli
dva kamarádi Hanč a Vrbata. Doufám, že dopadneme trochu lépe.
Jedeme dolů. je nám zima. Já plužím, ale na sjezdovce to jede čím dál tím rychleji. Třesou
se mi nohy a potřebuji zastavit. V duchu se omlouvám všem biatlonistům, že se občas netre‑
fí. Doma u televize v teple a v křesílku se to kritizuje. Já jsem výborný střelec, na 10 m trefím
ze vzduchovky muchu, ale teď bych minul i slona. Standa taky pluží, ale moc těm čertovským
prkýnkám nevěří a strká si hůlky mezi nohy. Používá je coby páku jako brzdu, ale opora je
v jeho citlivém a choulostivém místě. Jauvajs. Standa pětkrát padá. Jednou na levou kyčli,
pak na pravou kyčli, pak na zadek a má kostrč úplně kost v prc. Poté na hlavu a pak už si nic
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nepamatuje. Je v těžkém šoku a já coby starý zdravotník mu dávám rychlou první pomoc.
Pět protišokových opatření: ticho, tišící prostředky, tekutiny, transport a slivovici. Po poslední
jmenované se mu paměť vrátila. Jdeme se prohřát do sauny.
Standa si prohlíží modrého ptáka a náladu mu spraví dva páry koziček, co se s námi saunují.
Večer Standa telefonuje na všechny strany, jak je pobitý, jak jsem ho chtěl zabít a jak po 20 km
zhubnul. Zítra na běžky v žádném případě. Koho bolí kyčle, toho z túry vyčle(níme). Musím
na sjezdky.
Půjčuje mi lyže Atomic a pozor SX 11. Mě je to jedno, já můžu mít klidně i HR 99. Boty z půj‑
čovny a jedeme taxíkem na Sv. Petra. Zima, mlha, malá fronta, jedeme červenou, ale já příště
raději po modré. Tady je Standa král, jezdí stovkou a já pomalými obloučky ho evidentně
zdržuji. V hospodě si dáme vydatný oběd, poslední jízdu končíme na Hromovce a taxíkem šup
do kempu.
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Na recepci sedí Maruška z Uherského Hradiště, vypadá na 40 a já zkouším, které děti našich
kamarádů zná. A ona že jezdívala s Bobem a Hronama na Slovensko. Na Kojšovu Holu, na Cho‑
pok. Ale tam jsem byl taky, ale to je už 40 roků, to by ses tam musela teprve narodit. Ne, mě už
tenkrát bylo přes 20. Tak jsme se poznali, patřila k Srnám, co mívaly mejdan na trojce a my jim
vyhrožovali, že máme tvrdé parůžky. Zavzpomínali jsme a nasmáli jsme se. Svět je malý.
Večer jdeme na žebírka. Poprvé v životě nechám něco na potom. Tak obrovskou porci jsem
nezvládl a necháme si zbytek zabalit. Jdeme na čumendu po městečku. nakoukneme do nóbl
kšeftu, kde mají lyžařské bundy za neuvěřitelných 80 000! Dodnes jsem netušil, že může být
něco tak drahého. Na Zélandu měli spolucestující bundy za osmičku či desítku (rozuměj v ti‑
sících ), já se spokojil s bundou za dvojku (ve stovkách) od Vietnamců. Na treku jsme zmokli
a byli jsme na kost mokří všichni stejně. Tak jakýpak rozdíl? 9 800 korun! Standa otevřel vino‑
téku, chutnali jsme luxusní vína od Maňáka ze Žádovic, ten dokonce vyhrál soutěž o nejlepší
víno Evropy! Znovu jsem ukecal Standu na běžky.
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Ráno -12° azuro, jedeme taxíkem na Špindlerovku, jede nás šest, takže se poskládáme a vy‑
jde to jen o pětku víc než autobus, který pojede až bůhví kdy. Nahoře krutá zima, mlha, vichr,
masáž držky zadarmo. Mráz mě uhodil do rukou, děs, chci se vrátit. Standa mě však žene před
sebou na Petrovku, která nedávno vyhořela. Ale vylezli jsme nad mraky, sluníčko svítí a okolní
hřbety jsou nádherně vidět. Pomalu klesáme na Moravskou boudu, čaj s rumem na zahřátí.
Pokračujeme na Davidovy boudy, bufet u sáňkařské dráhy, další čaj s rumem. Moc pěkný vý‑
let, Standa se výrazně zlepšil, spadl jen jednou. Při sešupu však odepíná lyže a cupitá pěšky.
Podél Bílého Labe přijedeme až do Špindlu. Sledujeme trénink snowboardistů na sobotní svě‑
tový pohár, který bude i v televizi. V hospodě špagety se sýrem a pivo. Opět se jdeme prohřát
do sauny. Tentokrát jsme tu sami, žádné kozenky jenom já, starý kozel. Evidentně zklamaný
Standa mě zve na jakési bernardýno či bombardino. Teplý vaječný koňak se šlehačkou. Moc
dobré, ale pěkně drahé. Pomalu balím a chystám se na zítřek, kdy z Trutnova, kam zaveze
Standa auto do servisu, pojedu vlakem do Šternberka. a odsud busem na Sovinec.
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Po 22 letech jsem opět krátce navštívil Krkonoše. Lyžoval jsem tu naposled před 46 lety na voj‑
ně s Duklou Hradec Králové. Hodně se tu změnilo, hory zůstaly stejné, ale střediska pořád bu‑
dují nové hotely, lanovky. Našinců ubývá, zato je tu slyšet hodně polsky, německy, holandsky.
Stando děkuji za všechno, udělal jsi stařičkému učiteli obrovskou radost. Na oplátku tě tímto
zvu k sobě na Sovinec. Vem si starou bundu, běžky ti půjčím.
SKOL!

Pedrovy povídky
z putování po horách a ze splouvání řek, nejen v bývalém Československu
ale i jinde, a to s Aerotechnikem, Kufrem a Kletrem
• z textů Pavla Hály – Pedra vybral a sestavil Bob Stránský
• jazyková korektura, grafická úprava a sazba Michal Stránský
• použité fotografie pocházejí z archivů akcí Aerotechniku, Kufru a Kletru,
jejich autory nebylo možné dohledat
• vydal TK Kletr v srpnu 2013 v počtu 1 výtisku
• vytiskla Agentura NP Staré Město
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