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Předmluva

NEVÍM, jestli mi uvěříš, že všechno, o čem tu vyprávím, se sku-
tečně stalo. Kdybych byl na tvém místě a tuhle knížku jen četl, asi 
bych taky trochu pochyboval a říkal si: Není to spíš příběh opsaný 
z některého aljašského románu Jacka Londona?

Ale já jsem to opravdu prožil a spolu se mnou dalších šest 
Vikingů, roverů z našeho skautského oddílu, vodní Sedmičky. 
A bylo to dobrodružství jako hrom! Spíš bych měl říct, že to byl 
celý řetěz malých i velkých dobrodružství.

Až do té zimy, kdy se náš bláznivý podnik uskutečnil, zažil jsem 
ledaco zajímavého na vodě, při sjíždění řek, peřejí a jezů. Netušil 
jsem, že stejně silné zážitky – a možná ještě dramatičtější – mě 
čekají v zimních horách.

Začalo to nesmyslnou sázkou. Z ní se pak odvíjely události, při 
nichž jsem si někdy prozpěvoval radostí, ale jindy mi docházely 
poslední síly a dušička ve mně byla malinkatá jako hrášek. To 
když nás zaskočilo počasí, nehoda nebo se naše výprava dostala do 
kritické situace.

Kdybych věděl předem, co všechno nás v příštích dnech potká, 
asi bych tenkrát vůbec nešel do loděnice, kde to všechno začalo. 
Nebo bych tam třeba šel, protože by mě hnala zvědavost, ale ne-
dal bych se nachytat na Bobrovu výzvu: „Vsaďte se!“ Klidně bych 
v tom nechal Rejnoka, Komára, Čápa, Jespáka i Ledňáčka, tihle 
dobráci spolu se mnou slupli Bobrem nahozenou udičku i s navijá-
kem. A kdyby mě snad zlákala vidina snadné výhry, nedal bych se 
pak vyhecovat k osobní účasti na tom šíleném podniku. A kdyby 



mě přece jen přemluvili, abych s nimi na tu bláznivou výpravu jel, 
prostě bych v pátek 30. ledna nepřišel na nádraží v tu třeskutou 
hodinu před svítáním. A pokud bych tam náhodou šel, pak jen pro-
to, abych Bobrovi a ostatním řekl: „Sorry, boys, já se mám pořád 
ještě dost rád. Jsem sice možná velkej cvok, ale ne zase tak velkej, 
abych s váma jel.“

Jenže pak bych vlastně ani nepotkal Vážku! A setkání s ní ur-
čitě vynahradilo trampoty a strázně, které jsem v těch dvanácti 
dnech a nocích prožil.

Člověk do budoucnosti naštěstí – nebo snad naneštěstí? – nevi-
dí, a tak jsem do loděnice šel, Bobrovi na jeho trik skočil, doslova 
jsem se vnutil ostatním cvokům, aby mě vzali na tu uhozenou dál-
kovou jízdu, a v pátek 30. ledna ráno jsem na nádraží dokonce utí-
kal, aby mi neujel vlak! Já se na tu pekelnou cestu těšil, poslední 
noc před startem mě pořád budil strach, abych nezaspal.

Vím, že v únoru je někdy na horách mlha tak hustá, že si člověk 
vidí sotva na špičku nosu, ale koho by napadlo, že se přivalí právě 
ve chvíli, kdy budeme projíždět kolem propastí hlubokých dvě stě 
metrů. Tušil jsem, že vystoupat z městečka na lyžích o tisíc metrů 
výš je pěkná zabíračka, ale nevěděl jsem, že až se za soumraku 
doplazíme po tříhodinovém stoupání na vrchol hory, dokonale 
vycucnutí, blažená představa o polívce, smaženém řízku, šlehač-
kovém poháru a horkém čaji v turistické restauraci se ukáže jako 
sci ‑fi, protože ta horská bouda je už jenom na mapě; začíná ledová 
zimní noc, teploměr ukazuje deset pod nulou, z nebe se snášejí sně-
hové vločky, temné mraky slibují pěknou vánici a ty si říkáš: „Co 
teď? Babo raď!“ Ale kde se té baby zeptat? V desetikilometrovém 
okruhu nestojí jediné obydlené stavení, nejblíž je městečko, ze kte-
rého jsme před několika hodinami vyrazili, ale to leží o tisíc metrů 
níž. Sjíždět na běžkách pekelné padáky ve tmě a chumelenici? To 
by napadlo jen sebevraha. Jít dolů pěšky? Leží tu dva metry sněhu, 
tyčka do něj zapadne úplně celá a bez lyží se člověk boří málem 
po pás. Pokračovat neprojetou cestou dalších deset kilometrů? Za 
čtvrt hodiny bude tma jako v tunelu a hledejte pak mrňavé turi-
stické značky, tu a tam namalované na smrkovém kmenu a často 
zaplácané sněhem! Běžeckou stopu, pokud tu vůbec nějací dobro-
druzi v posledních dnech jeli, dávno zavál sníh.



To je přesně ta chvíle, kdy si člověk nadává – samozřejmě po-
tichu, aby to ostatní neslyšeli: proč jen jsem já hlupák nezůstal 
doma, mám tohle zapotřebí? Seděl bych teď v příjemně vyhřátém 
pokoji u královské večeře a civěl na televizi. Nebo hrál s tátou 
šachy.

Mrazivá noc strávená na pustém horském vrcholu patřila nako-
nec k menším trampotám, které nás potkaly během dvanácti polá-
rních dní. Jak nás to vůbec mohlo napadnout, trmácet se na lyžích 
přes devatery hory, Jizerky, Krkonoše, Jestřebí a Orlické hory, 
Králický Sněžník, Jeseníky, Oderské vrchy, Beskydy a Javorníky 
až do údolí Váhu? Den za dnem, za pěkného počasí i v mlze, vánici, 
ve vichřici i za deště, pořád dál, s věčnou nejistotou, kde přečkáme 
příští noc, co nás potká v končinách, kde nikdo z nás ještě nikdy 
nebyl. A potkalo nás toho tolik, že jsem si řekl, měl bych o tom vy-
právět cvokům jako jsme my, aby si to pořádně rozmysleli, kdyby je 
někdy napadlo podniknout něco podobného.

Dlouho jsem se k tomu chystal – mám tu bláznivou jízdu po-
drobně zaznamenanou v deníku – ale pořád se mi do psaní nechtě-
lo. Odhodlal jsem se k tomu teprve ve chvíli, kdy stejně uhozenej 
nápad dostali roveři z další generace našeho skautského oddílu. 
Tehdy jsem si řekl, musím je varovat: Nevíte, do čeho jdete, milé 
děti, pořádně si to rozmyslete!

Víte, co mi ti hejhulové řekli, když si tohle moje vyprávění 
přečetli?

„Jen se o nás neboj, dědečku. Když jste to dokázali vy, my to 
dokážeme taky. S prstem v nose!“

A pak to zabalili už na konci Orlických hor, padavkové.



Vánice

ZAČALO to v pátek odpoledne. Vycházíme právě ze školy s báječ-
nou vyhlídkou na dva a půl dne volna, a tu se začnou snášet z nebe 
první sněhové vločky. Říkám si, to je jako obyčejně malá přeháň-
ka, letošní zima zatím za moc nestojí, do Vánoc sněžilo snad jen 
jednou, ale sníh tehdy do večera zase roztál, a po Novém roce to 
nebylo o nic lepší, ptali jsme se Admirála, vedoucího našeho oddílu 
vodních skautů, jestli nespustíme na vodu Hrocha, Žraloka, Mrože 
a Delfína, družinové pramice, když je teploměr pořád nad nulou. 
Teprve před třemi dny začalo konečně mrznout a na mrtvém ra-
meni Labe za klubovnou se utvořil tenký led.

Moje obava, že sníh za chvíli přestane padat, se ukázala jako 
lichá, místo toho se mírné sněžení zakrátko změnilo v chumelenici 
a ta později dokonce v polární vánici.

Domů jsem přišel z celé rodiny první, a tak hned obsadím stra-
tegicky nejvýhodnější pozici – hluboké křeslo, do kterého člověk 
zapadne skoro celý, i s ušima, snad proto se mu říká ušák. Venku 
padá sníh tak hustě, že v pokoji vládne šero, musím rozsvítit lam-
pičku, abych viděl na čtení. A hned se ponořím do Cookova vyprá-
vění, jak chtěl dobýt severní pól. Právě když dojdu na stránku, kde 
se Cook chystá k závěrečnému útoku na střechu světa a vyráží 
s dvěma Eskymáky a stovkou psů ze základny po ledě, vrátí se ze 
školy máma.

Nejdřív ani její příchod nezaregistruju. Cookův příběh mě 
tak pohltil, že máminu přítomnost zpozoruju, teprve když mě 
osloví:

„Jirko.“



Čtu klidně dál, jako kdybych nic neslyšel, je mi jasné, že po mně 
něco chce.

„Jiříku!“
Cook věděl, že dává svůj život v sázku. Kdyby ho postihla neho-

da, nepřijde mu nikdo na pomoc. Přesto se probíjí ledovou pustinou 
odhodlaně dál. Podaří se mu skutečně dojít až na severní pól jako 
vůbec prvnímu člověku v dějinách?

„Tak Juro, slyšíš mě?“
Když mě máma osloví Juro, bývá už dost podrážděná.
„No co je?“ vzhlédnu nevrle od knihy.
„Dojdeš mi na nákup?“
Tu větu sice vyslovila s otazníkem na konci, ale ve skutečnosti 

tam byl vykřičník. Panebože, právě teď! V pátek odpoledne, kdy 
je v sámošce milion lidí. A když má doktor Cook severní pól na 
dosah!

„Musím jít hned? Nešlo by to až za hodinu?“
„Nešlo, večeře by nebyla včas.“
„Tak čekej,“ použiju svůj oblíbený slovní obrat. „Za chvíli.“
Cookovi se právě převrátily saně s nákladem zásob a eskymáč-

tí psi se vrhli na maso, které vypadlo z bedny na led. Poslušné 
spřežení se v mžiku změnilo ve vířící chumel těl a čím víc se psi 
zamotávali do postraňků, tím víc po sobě chňapali, štěkali a bo-
lestně vyli. Jestli je Eskymáci včas nerozeženou, navzájem se roz-
trhají a – konec nadějím, bez psího spřežení se Cook k pólu nikdy 
nedostane!

„Mazej!“
Mamince zřejmě došla trpělivost. Stojí nade mnou s nákupním 

košíkem v ruce a tváří se jako učitelka kárající líného žáka.
„A no jó,“ zamručím otráveně. Člověk musí zavřít knížku vždyc-

ky právě v nejlepším. Cookovo vyprávění se mi dostalo do ruky 
teprve včera, ležel jsem v něm dlouho do noci. Kdyby mi máma 
nakonec sama nezhasla lampičku, četl bych ten napínavý příběh 
snad až do rána. Já mám totiž strašně rád knihy o polárních vý-
pravách, přelouskal jsem už skoro všechno, co mají o dobývání 
Arktidy i Antarktidy v městské knihovně, Běhounkovy Trosečníky 
polárního moře, Urbánkovy Hrdiny obou pólů, Byrdovo vyprávě-
ní, jak trávil sám celou polární noc na předsunuté základně, ale 
Cookova kniha je z nich asi nejlepší, nejzajímavější. Stačí, abych se 



do ní začetl a zapomenu na čas i na svět kolem sebe, moje fantazie 
začne pracovat na plné obrátky a všechno, o čem čtu, prožívám 
tak silně, jako kdybych neseděl doma v pohodlí, ale putoval s polá-
rní výpravou věčným ledem a sněhem, překonával nakupené kry, 
vzdoroval vichřici a oslepující vánici, stavěl s eskymáckými prů-
vodci iglú z udusaného sněhu. Arktida i Antarktida jsou i dnes kra-
je naprosto opuštěné, kde člověk musí zdolávat nejtěžší překážky, 
jaké lidem staví příroda do cesty, a na obou pólech je příroda dosud 
taková, jaká tam byla v devatenáctém a dvacátém století, v dobách 
nejslavnějších polárních expedic. Jestli bych se někdy někam rád 
podíval, tak na daleký Sever nebo do oblasti jižního pólu, kde jsou 
dnes stálé vědecké základny a pravidelně se tam střídají badatelé. 
Třeba se na některou z nich jednou dostanu i já, maturovat budu 
za půldruhého roku a jestli mě vezmou na přírodní vědy a vystudu-
ju geologii, můj sen se může jednou splnit.

Popadnu nákupní košík a vyběhnu na náměstí. Z nebe se stále 
ještě snášejí miliony vloček, lehounkých jako holubí pírka, vánice 
je tak hustá, že od našeho domu nedohlédnu ani na Zelenou bránu, 
na zemi leží už dobrých deset cenťáků sněhu.

Pospíchám do obchodu, abych byl co nejrychleji zpátky a mohl 
pokračovat s Cookem v dramatické cestě k pólu. A netuším, že 
dnešní vánicí začíná jiné zimní dobrodružství, které budu prožívat 
na vlastní kůži – a už za několik dní!



Kalamita

SNÍH padal a padal celé páteční odpoledne, celý večer, celou noc. 
Když v sobotu ráno vylezu z postele a vyhlédnu na ulici, za oknem 
stále ještě víří sněhové vločky hnané severákem, všude už leží to-
lik sněhu, že se v něm chodci těžce brodí, odhadem dobrých třicet 
čísel. A jak to v českých městech bývá při trochu silnějším sněžení, 
vypukla kalamita. Při takové sněhové nadílce začnou dospělí šílet, 
protože se zhroutí městská doprava a chodníky se změní v ne-
schůdnou polární pustinu. Chlapi musí odhazovat sníh před garáží 
a jejich auto stejně někde uvázne v závějích. Tohle všechno lidem 
připadá jako konec světa. Já ovšem považuju takovou kalamitu za 
dar nebes. Jednak můžu přijít ráno do školy pozdě – autobusy ani 
trolejbusy nejezdí – ale hlavně se vždycky těším na odpoledne, kdy 
vytáhnu ze sklepa lyže.

Tentokrát nemusím čekat na konec vyučování, je sobota, a tak 
běžky vyzkouším už ráno. Teploměr ukazuje osm pod nulou, 
skluznice tedy namažu pod vázáním zeleným voskem, rozetřu ho 
korkem a hurá do ulic. V loděnici máme sraz až v deset hodin, ale 
rozjedu se tam už před devátou, protože se nemůžu dočkat chvíle, 
až odemknu na verandě dveře a octnu se v klubovně; v posledních 
letech se mi stala druhým domovem, a kdybych měl být upřímný, 
řekl bych, že se doma spíš cítím v klubovně než doma, protože 
v klubovně mě nikdo pořád nenapomíná, neposílá mě na nákup, 
nevyptává se, kdy se začnu učit a psát úkoly. Jako všichni kormi-
delníci, kteří vedou v naší Sedmičce družinu, i já mám svůj klíč, 
můžu zajít do loděnice, kdy chci, nemusím čekat na verandě, až 
někdo odemkne.



Brzy se ukázalo, že vyrazit do ulic na lyžích napadlo víc lidí, 
a tak jsem ve starém městě potkával spíš běžkaře než chodce. 
Skoro každý chlápek, který mě na běžkách míjel, se na mě přátel-
sky zašklebil, přestože mě neznal, a já se zašklebil na něho – měli 
jsme všichni báječnou náladu, nečekaná sněhová kalamita lidí 
sblížila.

Na běžkách jezdím rád, jednak proto, že s minimální námahou 
vyvíjím maximální rychlost, ale hlavně přitom není vůbec vidět, 
že kulhám. Na pravé lyži mám pod botou a vázáním upevněnou 
destičku, která zčásti vyrovnává rozdíl mezi délkou pravé a levé 
nohy, ale i kdyby tam ta destička nebyla, na běžkách člověk přená-
ší při správné technice jízdy váhu z jedné nohy na druhou, jinak 
by nedosáhl ten pravý, dlouhý skluz – no, a při přenášení váhy se 
vlastně kymácí, podobně jako ten, kdo pajdá, a nikomu to nepřipa-
dá divné.

Já kulhám už sedm let, od toho nešťastného dne, kdy jsem spadl 
v Železných horách z desetimetrové výšky a šeredně si zlomil nohu, 
která mi pak špatně srostla. Sedm let je dlouhá doba, třeba si 
myslíš, že jsem si mohl dávno zvyknout na to, jak po mně na ulici 
lidi koukají, někdy si mě prohlížejí, jako kdybych byl nějaké vzác-
né zvíře nebo co – ale právě na ty zvědavé pohledy čumilů jsem si 
nikdy nezvykl. Ovšem na běžkách nikdo moji tělesnou vadu nepo-
zná, a pokud se za mnou někdo ohlédne, pak nejspíš proto, že mi 
to báječně jede. Za ty čtyři roky, co jezdím se Sedmičkou v zimě na 
Skočku, oddílovou chalupu v Krkonoších, Rejnok mě naučil běhat 
na lyžích, vtloukl do mě správnou běžeckou techniku, dobře ovlá-
dám běh střídavý dvojdobý i čtyřdobý, běh soupažný i bruslení.

Než se přede mnou vynořil z vířících sněhových vloček jez na 
Chrudimce, naskytla se mi třikrát příležitost vykonat denní pří-
kaz. Jestli něco víš o skautech, tak asi taky víš, že skaut má udělat 
každý den aspoň jeden dobrý skutek. Zkrátka něco pro druhé lidi. 
A nesmí za to vzít žádnou odměnu. Na třech různých místech 
potřebovali řidiči pomoc při vyprošťování auťáku, kola se jim zu-
řivě protáčela, ale vůz stál na místě, jen se propadal hlouběji do 
sněhu. Musel jsem si vždycky zout lyže, opřít se zezadu o karoserii 
a pořádně zatlačit, aby se dostali ze závěje na uježděnou vozov-
ku. A k tomu jsem jim pokaždé přidal navíc dobrou radu, třeba: 
„Vyměňte tu svou škodovku za sáňky.“ Nebo: „Na vašem místě 



bych zůstal do jara doma za pecí.“ Člověk by očekával, že mu řidiči 
poděkují za pomoc i dobrou radu, která je podle známého pořeka-
dla nad zlato, ale místo díků mi jeden z těch vzteklých chlapů div 
nenafackoval. Byl to ten, kterému jsem poradil, aby vyměnil mer-
cedesa za trabanta. Jeho těžký luxusní vůz se mi totiž vytlačit ne-
podařilo, zatímco vedle stojícímu lehkému trabošovi jsem ze závěje 
hladce pomohl.

Na mostě u hydroelektrárny chvíli koukám na vysoký železný 
jez, na stavidla ozdobená úžasnými rampouchy a ledopády. Stojatá 
hladina Chrudimky nad jezem už taky zamrzla. Za mostem zahnu 
doleva, prosvištím kolem mlýna a přede mnou se otevře volná po-
labská krajina. Severní vítr tu nenaráží na žádné překážky, žene 
sníh přímo proti mně, za chvíli mám tvář mokrou, ale co je nejhor-
ší, skoro nevidím, na sklech mých brejlí přimrzají napolo roztáté 
vločky. Strčím si brejle do kapsy, ale je to ještě horší, protože ledo-
vé krystalky mě tak bodají do očí, že musím jet skoro poslepu. Ale 
to mi nemůže zkazit náladu, já se do klubovny tak těším, že si v té 
metelici prozpěvuju naši oddílovou hymnu:

1. Hej hola hola, my jsme vodáci,
před naší Sedmičkou překážky se kácí.
Hej hola hola, my jsme vodáci,
překážky se kácí, hej hej hej!
Ref:
Bublej, bublej, bublej, vodo,
bublej, bublej, bublej, vodo
bublej, bublej, bublej, bublej,
vodáky polej!
2. Hej hola hola, jedem přes peřeje,
příroda nás volá, slunko pěkně hřeje.
Hej hola hola, jedem přes peřeje,
příroda nás volá, hej hej hej.
Refrén
3. Na palubu skočím, až se loď rozhoupe,
v zátoku zabočím, kde se racek koupe.
Na palubu skočím, až se loď rozhoupe,
v zátoku zabočím, hej hej hej.
Refrén



Vím, že mě nikdo neslyší, protože v Polabinách není živá duše, 
až na několik havranů, ale i kdyby tam někdo byl, stejně bych si 
zpíval, nějak musím uvolnit tu strašnou sílu, která se mi rozpíná 
v prsou a hrozí, že se mi plíce roztrhnou jako přehuštěná mičuda. 
Tenhle záchvat bláznivé radosti cítím skoro vždycky, když mířím 
do loděnice, a dnes je ještě silnější než jindy, protože jedu na zvlášť 
zajímavý podnik – od deseti hodin se koná valná hromada Klubu 
recesistů. Medáci z našeho oddílu, kteří se dosud do této exklu-
zivní společnosti nedostali, protože neudělali přijímací zkoušku, 
mají pro Klub recesistů ještě jiná jména, například Svaz pošuků. 
Společnost mentálně postižených nebo Cvoci. A naší klubovně, pro 
kterou se vžil název strojovna, říkají Polabské Bohnice. Nám to ale 
nevadí, spíš si na tom zakládáme.

Na loukách se moje běžky už nebořily do hlubokého sněhu, a to 
znamená, že někdo tudy jel přede mnou na lyžích! Brzo se ukázalo, 
že to byl Rejnok, dorazil do loděnice jen o pár minut dřív. Běžky 
nechám na verandě, oklepu si pořádně boty a vstoupím dovnitř.

„NĚKDO by měl zatopit,“ řekl Rejnok hned poté, co jsme se 
pozdravili ahoj a stiskli si levou ruku.

Podívám se přes rameno, jestli za mnou náhodou někdo nestojí, 
ale kdepak. A tak se trochu udiveně ptám:

„Proč zatím NIKDO nezatopil?“
V loděnici dosud není kromě Rejnoka ani noha. Od téhle chví-

le se stal pro mne dnes z Rejnoka NIKDO a já byl pro Rejnoka 
NĚKDO. Nemohl by NĚKDO nadělat třísky? Proč ještě NIKDO 
nevybral z roštu popel? Neví NĚKDO náhodou, kde jsou zápalky? 
Copak je NIKDO nevidí na polici?

Pěkně jsme se doplňovali a za chvíli už hořel pod kotlem oheň. 
V půl desáté byla voda tak horká, že se klubovnou začalo rozlévat 
příjemné teplo. Velké kolo setrvačníku se dalo do pohybu a naše 
klubovna se změnila ve strojovnu. Kdo náhodou četl moje dří-
vější vyprávění, Sedmičku, tomu nemusím nic vysvětlovat. Kdo 
Sedmičku nečetl, jeho chyba – má asi v hlavě mírný zmatek, jak 
tu střídám pojmy loděnice, klubovna, strojovna, ale nemám chuť 
opakovat, co jsem vyprávěl o neobvyklém zařízení naší klubovny, 
o kolovém světostroji, železných chřestýších, perpetuu mobile (zá-
vistivci tomu říkají perpetuum debile) a dalších atrakcích, které 



změnily jednu obyčejnou klubovní místnost v obyčejné loděnici ve 
strojovnu fantastické starodávné parolodě.

Po půl desáté se začala sjíždět další individua z Klubu recesis-
tů, Většinou přifrčeli na lyžích, podobně jako my dva s Rejnokem. 
Myslel jsem si, že budu sám, koho to napadne, ale starou belu. 
Jediný Jespák přiharcoval na něčem naprosto originálním. 
Zahlédl jsem ho z verandy, jak přijíždí od města na kole, a řekl 
jsem si, pánové, to je cvok, v tomhle hlubokém sněhu jede na bi-
cyklu! A pořád mi nebylo jasné, jak to, že… Teprve když se přiblížil 
k loděnici na padesát metrů, záhada se rázem vysvětlila.

„Vidíte ho, medáka, na čem jede?“ křičel Chrostík a hlas mu 
přeskakoval nadšením.

„Lidičky držte mě, já se tady skácím!“ povykoval Krab.
Byla to jeho oblíbená fráze, a tak mu nikdo nespěchal na pomoc, 

Krab se na zem nesložil.
Jespák totiž přijížděl na bicyklu, který měl místo předního kola 

krátkou lyži, upevněnou na dřevěném hranolku, přišroubovaném 
mezi přední vidlicí.

„Kdes to vzal, ty Vendelíne?“ dorážel na Jespáka Rejnok.
„Kde bych to vzal? Nikde! Jenom jsem trošinku přestavěl kolo 

po pradědečkovi.“
Obklopili jsme Jespáka a jeho originální dopravní prostře-

dek, každý chtěl vyzkoušet, jak se na něm jezdí. Ale Jespák nás 
odháněl:

„Nešahejte na to, pakobylky! Ještě mi to poroucháte. Je to pro-
totyp ve zkušebním provozu.“

Myslím, že nám svůj nevídaný stroj nechtěl půjčit prostě pro-
to, že bychom hned odhalili jeho slabiny a nedostatky. Později se 
ukázalo, že se na tom neobvyklém kole dá sice jet rovně, horší je 
to však se zatáčením, zvláště ve vyšší rychlosti. Taky nám postup-
ně docházelo, že Jespákův nejnovější vynález má velice omezené 
využití, lze na něm jezdit jen tam, kde leží sníh. A to bývá u nás 
v Polabí málokdy, tak sedm deset dní do roka. Přinejlepším!

Jemně jsme konstruktéra upozornili, že i za dobrých sněhových 
podmínek, jako třeba dnes, jsou tu další těžko překonatelné pře-
kážky. Silnice a cesty posypané solí, pískem nebo škvárou.

„Na tom můžeš jezdit ve městě leda po chodnících, ty nikdo 
neuklízí,“ řekl skeptik Ledňáček. „A protože po chodníku se na 



kole jezdit nesmí, je ten tvůj stroj dobrej leda do naší strojovny jako 
další exponát.“

„Tohle přece není kolo,“ ohradil se Jespák.
„Tak co to teda je?“ stál na svém Ledňák.
„Něco jako v antice kentaur,“ řekl vzdělanec Čáp. „Zpola kolo 

a zpola lyže.“
„Kolo může jet jenom po silnici, lyže i po chodníku,“ připo-

mněl Komár. „Měl bys na tom jezdit lyží po chodníku, kolem po 
silnici.“

„Nesmysl, tohle je dopravní prostředek budoucnosti! V silnič-
ní vyhlášce o něm není ani zmínka. Proto se na něj ta vyhláška 
nevztahuje. A vůbec, já si to nechám patentovat. Pak to střelím 
do Norska, Švédska a Finska. Možná i do Kanady. Nebo aspoň 
Eskymákům do Grónska,“ odrážel Jespák pochybovačné hlasy.

„Jak to pojmenuješ, Tadeáši, až to přihlásíš na patentním úřa-
dě?“ zeptal se Rejnok.

„Zatím pro to jméno nemám. Kdyby vás napadlo něco geniální-
ho, dostanete procento z toho, co mi patent vynese.“

„Jenom jedno procento?“ ohrnul nos Krab. „To nestojí za to, 
abych si tím lámal hlavu.“

„Ty bláho,“ usmál se Jespák, „víš, kolik za to dostanu prachů? 
Budu je nosit z pošty v kufru!“

Moje osobní pokladna zela po Vánocích prázdnotou, a tak 
mi v hlavě rychle začala rotovat kolečka, jak Jespákův vynález 
nazvat.

„Co takhle sněžný kolo? Jako je sněžnej skútr.“
Ale Jespák namítl, že to musí být jednoslovný výraz, a co nej-

kratší, jako je třeba auto, kolo, lyže, boby a tak. Napadaly mě pak 
samé nesmysly, jako lyžkolo, kololyže, ani jsem to neřekl nahlas.

„Já bych to pojmenoval to,“ řekl Chrostík.
„Co to?“ nechápal Jespák.
„Prostě to. TO. Nevíš, jak TO pojmenovat. Necháš si TO paten-

tovat. Chápeš?“
Jespák ho místo odpovědi zdrtil pohledem. Bez váhání smetl 

i další návrhy. A pak mi bleskl hlavou vynikající nápad: Skicykl! 
Jespákovi se to nejdřív moc nezdálo, ale mám přesvědčivé 
argumenty:



„To je mezinárodní název, porozumí mu i Eskymáci. Ski jsou 
lyže, cykl od slova bicykl. Přesně vystihuje podstatu stroje, lyže 
i kola.“

Nakonec se mi podařilo Jespáka umluvit. I ostatním se můj ná-
vrh líbil. Snad ti došlo, že všechny ty řeči kolem skicyklu a o jeho 
patentování jsou jen typickým příkladem debat, které Klub recesi-
stů vede. Dobře jsme věděli, že Jespákem zkonstruovaný nesmysl-
ný stroj znamená jen obohacení stálé výstavy ztřeštěných vynále-
zů a uhozených patentů, kterou může vidět každý návštěvník naší 
loděnice v klubovně ‑strojovně, základně Klubu recesistů.
 



Žebříček a boudy

JESPÁK skicykl vymyslel, zkonstruoval a přijel na něm do lodě-
nice jen proto, aby získal body do žebříčku. To je celoroční soutěž 
Klubu recesistů: kdo vymyslí nějakou originální legraci, komu 
se podaří mimořádně zdařilý kousek nebo vyrobí nesmyslný pří-
stroj, může o tom na nejbližší schůzce této ctihodné společnosti 
referovat. Všichni přítomní s hlasovacím právem (mají je pouze 
řádní členové klubu, nikoli pozvaní hosté) ohodnotí nápad, čin, 
akci, předmět jistým počtem bodů, od 0 do 10. Jestliže je přítomno 
například jedenadvacet členů, sečteme body, kterými jednotlivci 
skutek nebo věc ohodnotí, součet dělíme počtem hlasujících a pak 
provedeme případné přesuny na žebříčku. Kdo má bodů nejvíc, je 
pochopitelně nejvýš, kdo jich má nejméně, je na nejdolejším místě. 
Prostě obvyklý sportovní žebříček. S neobvyklým obsahem.

Jespák získal při hlasování za svůj vynález, skicykl, sedm a půl 
bodu a jeho fotka se octla rázem na druhém místě. Možná se divíš, 
jak to, že někdo může dostat tolik bodů za něco, co vypadá jako 
normální dopravní prostředek. Jenže jak jsem už naznačil, při bliž-
ším zkoumání se ukázalo, že to ani zdaleka není normální stroj. 
V Klubu recesistů platí: čím neužitečnější, nesmyslnější věc nebo 
akce, tím cennější. Proto získal skicykl tak vysoké hodnocení.

To já zůstal tentokrát daleko za ním, za akci, o které jsem před-
nesl referát, mi dali jen dva a čtvrt bodu. Připadalo mi to nespra-
vedlivě málo.

„Hlásím do žebříčku koledu!“ řekl jsem a všechny oči se na mě 
zvědavě upřely.

„To bude zase nějaká bomba,“ poznamenal jedovatě Krab.



Nevyvedl mě tím z míry, klidně pokračuju:
„Na Tři krále jsem chodil na náměstí po domech jako Baltazar 

a spolu s Kašparem a Melicharem jsme zpívali: ‚My tři králi, my 
jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.‘ “

Kluci na mě vytřeštili oči a Krab si znovu přisolil:
„Já povídal, že to bude bomba!“
„Lidi se smáli, takové tři krále ještě neviděli,“ dokončuju trochu 

rozpačitě popis své recesní akce.
„A proč nám to tady vykládáš, Vavřince?“ zeptal se nechápavě 

Rejnok.
„Protože bych za to měl dostat body do žebříčku.“
Schválně jim do posledního okamžiku neřeknu to hlavní, vím, 

že si myslí, Jonáš má asi horečku, když chce za nějaké dětinské 
koledování body do soutěže Klubu recesistů. Všichni mají koutky 
svěšené a tváří se, jako kdyby kousali do citronu. To je pravá chvíle 
k vynesení trumfu.

„Já vám to předvedu.“
Vyjdu za dveře, pověsím si tam na krk přehrávač, vytáhnu 

z kapsy dvě karty, žaludského a srdcového krále, rozmáznu si po 
tváři saze z kotle, na hlavu posadím papírovou korunu, pak zakle-
pu, vstoupím dovnitř, pustím magič a začnu zpívat:

„My tři králi…“ a tak dále.
Samozřejmě trojhlasně, protože dva hlasy mám nahrané na ka-

zetě. S žaludským králem v pravé ruce, se srdcovým v levé.
Někteří naši kluci mají sice dost dlouhé vedení, ale rychle po-

chopili, a pokud se při pohledu na nás tři krále nerozesmáli, aspoň 
se jim koutky zvedly vzhůru.

Nakonec všichni uznali, že tahle akce má jisté znaky recese, 
a dali mi dohromady dva a čtvrt bodu. Ani mě nenapadlo, abych 
jim vyslepičil, že jsem koledoval jen u sousedů, kteří mě znají. K ci-
zím lidem bych se nikdy neodvážil. A stejně mě k tomu donutila jen 
smutná skutečnost, že je moje fotka na žebříčku hodně dole.

Potom začala valná hromada. Klub recesistů přece nemůže ří-
kat tak významnému shromáždění členů „výroční schůze“, to pře-
ce zní strašně šedivě. Výroční schůze se pořádají všude, zato valné 
hromady jen v tak excentrických organizacích, jako jsou Baráčníci 
nebo Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva. No – 
a taky v našem Klubu recesistů.



Komár, dlouholetý předseda, nejdřív zhodnotil loňskou činnost 
naší proslulé společnosti, která se stará o udržení dobré nálady 
v celé Sedmičce. Stručně vylíčil průběh silvestrovské recesiády, 
zastavil se u některých disciplin a připomněl mimořádné výko-
ny. Jeho referát byl často doprovázený bohatýrským chechtotem 
posluchačů.

Dále přišel na řadu pracovní plán na letošní rok. Především 
jsme jednali o připravovaných boudách. Mám dojem, že asi ne-
znáš přesný význam slova bouda, jak ho často používáme. Jsou to 
bohulibé akce, jejichž obětí se stávají některé významné oddílové 
osobnosti.

„V únoru máme příležitost ušít dvě mimořádné boudy,“ zahájil 
rozpravu Čáp, zvláštní referent pro tento druh klubových podniků. 
„V úterý 10. února se žení Racek. Pak má významné, kulaté naro-
zeniny vůdce našeho oddílu, Admirál. Musíte uznat, že je třeba na 
ně vystavět zvlášť zdařilé chatrče.“

Když Čáp začal mluvit o Rackově svatbě, zčervenal jsem jako 
muchomůrka. A všichni kluci se po mně podívali, jako bych snad 
já byl Racek nebo jeho nevěsta. Bylo mi jasné, proč se na mě tak 
potměšile dívají. Racek si totiž bere Jitku, moji starší sestru. Pořád 
jsem doufal, že si to rozmyslí, ale jak se zdá, naše káča ho tak 
uhranula, že se s ní skutečně ožení. Přestože jsem ho několikrát 
varoval. Znám totiž Jitku mnohem déle než Racek, celých sedm-
náct let, od svého narození. Co na ní Racek propána vidí? Kam dal 
rozum? Jitka má sice tvářičku jako filmová herečka, leckterý chlap 
se za ní na ulici otočí, ale to jsou ti, kteří ji neznají, neslyšeli ji je-
čet, neviděli ji večer s natáčkama na hlavě a nemusí ráno půl hodi-
ny čekat, než jim milostivě uvolní koupelnu. Na jednu stranu mi je 
docela příjemné, že se stanu švagrem mistra světa ve vodním sla-
lomu, ale na druhou stranu je mi Racka líto. Nechápu, jak někdo 
může tak zhloupnout. Zvlášť když má vysokou školu a titul Ing.

Kluci se začali bavit, jakou boudu na Racka postavíme.
„Musíme vymyslet něco originálního,“ řekl Rejnok.
Padaly všelijaké návrhy, ale hned zase byly zamítány jako málo 

vtipné, ba dokonce hloupé a trapné. Například že dáme Rackovi 
jako svatební dárek dva páry boxerských rukavic. Nebo že mu při-
vezeme před radnici žulový obrubník jako základ k rodinné vile.

„Já bych o něčem věděl,“ hlásím se trochu nesměle.



„Tak ven s tím, Jonáši,“ povzbuzuje mě Čáp.
Tvářím se, jako bych přeslechl Krabovu poznámku, že to bude 

zase nějaká katastrofa, a rozvíjím svůj nápad.
„Ty chodíš, Komáre, už třetí rok na medicínu. Nedávno jsi nám 

povídal o hypnóze, jak vám o ní přednášeli. Tak mě napadlo, že bys 
to mohl zkusit.“

Ostatní se po mně dívají dost nedůvěřivě, zatím nikdo nechápe, 
kam těmi slovy mířím. Můj plán je založený právě na tom, že jde 
Komár Rackovi na svatbu za svědka.

„Vyprávěl jsi nám, jak lékař dovede pacienta tak uspat, že má 
sice otevřené oči, ale spí – nebo vlastně nespí a je v tranzu nebo jak 
se tomu říká.“

Chrlím to ze sebe poněkud zmateně a Krab začne demonstrativ-
ně tlouct svou vlastní hlavou do zdi.

„Hypnotizér může hypnotizovanému člověku vnutit svou vůli. 
A ten pak udělá, co se po něm chce. Je to tak?“

„Jenom přibližně,“ řekl Komár. „Ale proč o tom tady teď 
mluvíš?“

„To je přece jasná věc. Až budeš jako svědek s Rackem a naší 
káčou na radnici, Racka prostě zhypnotizuješ. A když se ho oddá-
vající zeptá, berete si zde přítomnou slečnu Jitku Horovou dobro-
volně za manželku, zezadu Rackovi pošeptáš, aby místo ano řekl 
ne.“

Sotva jsem domluvil, rozlehl se strojovnou hurónský řev. Jenom 
já zůstávám smrtelně vážný, protože to smrtelně vážně míním.

„Mohl bys tak Racka zachránit…“
Ani mě nenechali domluvit.
„To se mi líbí, že máš takovou starost o Racka,“ řekl Komár, 

„ale já bohužel nejsem hypnotizér.“ A pak pokračoval: „Zatím 
žádnou zdařilou boudu na Racka nemáme, odložíme to na poz-
dější dobu. Teď navrhněte, jak osladíme Admirálovi jeho slavné 
narozeniny.“

Nejdřív došlo k menší hádce o datu, kdy vlastně půjdeme 
Admirálovi gratulovat. Náš vůdce patří totiž k těm výjimečným 
lidem, kteří se narodili 29. února. Letos ovšem není přestupný rok. 
Připadnou jeho narozeniny proto na 28. února, nebo na 1. března? 
Komár tvrdil, a právem, že 28. února Admirálovi ještě padesát 
nebude. Rejnok zase prohlašoval, taky právem, že se Admirál 



přece nenarodil v březnu, ale v únoru, a půjdeme ‑li mu gratulovat 
1. března, bude už mít po narozeninách.

„Nějak nám to dnes nemyslí,“ uzavřel Komár rozpravu o tom, 
jakou boudu ušijeme na Admirála. „Všichni mi do tří dnů pošlete 
aspoň jeden geniální návrh.“



Sázka

NA Racka s Admirálem jsme tedy zatím nedokázali ušít žádnou 
boudu, zato jsme se stali všichni obětí chatrče, kterou na nás po-
stavil Bobr. Jak se později přiznal, nic neměl předem připravené, 
byl to nečekaný nápad, šťastné osvícení.

Došlo k tomu po skončení valné hromady při vzrušené debatě, 
kterou vyvolal Jespák zajímavou zprávou.

„Jestlipak víte, že za pár let bude v našem městě mezinárodní 
přístav?“

Tahle jeho slova měla pak dalekosáhlé důsledky, jako malá sně-
hová koule, která se začne kutálet z kopce, nabaluje na sebe sníh, 
a nakonec je z toho zničující lavina.

„Přístav? Leda pro pramice a maňasy,“ ušklíbl se Krab.
„Náhodou, myslím to vážně,“ řekl Jespák. „Nedávno o tom psali 

v novinách.“
A začal nám vyprávět o dávném, ale dosud neuskutečněném 

projektu, který počítá s vybudováním průplavu spojujícího Dunaj 
s Odrou a Labem. To znamená Severní a Baltické moře s mořem 
Černým.

„Povede na území Čech a Moravy. Z našeho města se stane 
přístav pro nákladní lodě. Právě u nás má ten kanál začínat nebo 
končit, podle toho, odkud se na to díváme.“

„To zní jako docela pěkná pohádka, Valdemare,“ řekl Rejnok.
„Vůbec žádná pohádka,“ pokračoval Jespák. „Příště ty noviny 

přinesu.“
„Víš, jak by pak vypadala v Labi voda?“ ozval se Ledňáček, zná-

mý bojovný ochránce přírody.



Klub recesistů zapomněl na to, že skončila valná hromada, 
a začal se přít, zda by plánované spojení moří bylo pro nás, vodní 
skauty, výhodné, nebo nevýhodné. Rozdělili jsme se na dva tábory, 
jedna polovina se postavila na Jespákovu stranu a myšlenku prů-
plavu hájila, druhá podpořila Ledňákovo zásadně odmítavé stano-
visko. Jenom já nevěděl, na kterou stranu se mám přidat. Chvíli se 
mi zdálo, že má pravdu Jespák, potom zase mi připadaly oprávně-
né argumenty Ledňákovy kliky.

„Vy technici jste slepí jako krtci,“ křičí Ledňáček na Jespáka, 
„klidně zničíte pitomým kanálem krajinu. A z řek se stanou 
stoky.“

Na tom opravdu něco je, pomyslím si.
„Ale bude to mít spoustu výhod,“ usmívá se kliďas Jespák. 

„Dostaneme se po vodě z Čech na Moravu a dál na Slovensko.“
Přiznám se, že se mi ta představa docela líbí, velký přístav 

v našem městě, v létě poplujeme z domova třeba až někam do 
Bratislavy.

Obě rozvaděné skupiny se pak přesunuly před velkou školní ná-
stěnnou mapu republiky, která visí v klubovně. Jespák ukazoval, 
kudy průplav povede, a znovu zdůrazňoval, jak by se tím rozšířily 
naše vodácké možnosti.

Právě tehdy řekl Bobr větu, která pak spustila celou lavinu dal-
ších událostí.

„Kvůli tomu nepotřebujeme kanál, po vodě se dá už dnes dojet 
z Čech na Moravu a dál na Slovensko.“

I Jespák se na něho podíval, jako kdyby nechtěl věřit svým 
uším.

„Cože? Kudy se tam chceš dostat?“
„Po vodě,“ opakuje klidně Bobr.
„Nesmysl,“ ušklíbl se Jespák. „Ledaže bys to vzal po Labi do 

Severního moře, potom kolem Evropy do Středozemního moře, 
Bosporským průlivem do Černýho moře, a proti proudu Dunaje. 
Na to bys potřeboval tak dva roky.“

„Znám kratší cestu. Po vodě se můžeme dostat z Čech na 
Slovensko za pár dní. A přímo přes Moravu, žádnou oklikou kolem 
Evropy.“

„Kecáš, to prostě nejde,“ trval na svém Jespák.
„Ale jde,“ oponoval mu Bobr a pořád se tak divně usmíval.



Mohlo mi dojít, že v tom je nějaký háček.
„Nejde to!“
„Tak se vsaď, že to jde!“ vyzval ho Bobr.
„Klidně. O co se vsadíme?“
„O pětku,“ navrhl Bobr.
„O halíře se nesázím. Aspoň o kilo,“ řekl Jespák.
„Nechci tě ožebračit, stačí, když se vsadíme o pětku.“
„Ne, nejmíň o sto korun.“
„Tak platí!“ prohlásil Bobr. A obrátil se k nám ostatním. 

„Nechce si někdo taky přisadit?“
Díváme se jeden po druhém a neříkáme nic.
„Blázni, vsaďte se,“ naléhá na nás Jespák. „Bobr vám velkoduš-

ně věnuje stovku!“
Stokoruna měla tehdy mnohem větší cenu, asi jako dnes sedm, 

a Jespák nám ukázal všechny splavné říční toky na mapě repub-
liky až k jejich pramenům. Podrobné zkoumání mapy nás pře-
svědčilo, že se po vodě opravdu nedá z Čech nikudy na Moravu 
dojet, Českomoravská vrchovina tvoří nepřekročitelnou hradbu. 
A Jespák nás přitom pořád hecoval:

„Když vám Bobr nabízí prachy, berte! Klidně se s ním vsaďte. 
Tak lehko k penězům nikde nepřijdete.“

Postupně nás do toho všechny zatáhl. I mě, známého 
škudlila.

Že já hlupák jsem si nevzpomněl na Admirálovu přednášku 
o zvláštní dani, kterou lidi dobrovolně platí. Admirál říká, že je to 
daň z duševní omezenosti. Jinými slovy – daň z lidské hlouposti. 
Ještě lapidárněji řečeno – daň z blbosti. Tuhle daň podle Admirála 
platí každý kuřák, alkoholik a sázkař.

Když jsme podlehli Jespákovým řečičkám a přisadili si skoro 
všichni stokorunu, vůbec nám nedošlo, že děláme přesně to, čemu 
se Admirál posmívá. Stovku jsem po Vánocích samozřejmě neměl, 
ale to mi nevadilo, abych se o ni s Bobrem nevsadil – vždyť mám 
podle Jespákových slov výhru předem zaručenou na sto padesát 
procent!

„Tak to sepíšeme,“ řekl Bobr.
Měl nás všechny na udičce, ale my hlupáci jsme o tom dosud 

nevěděli. Ten kluk se minul povoláním, když šel na konzervatoř. 
Měl studovat na advokáta a ne hru na kytaru, dovede formulovat 



všelijaké slovní kličky, do kterých chytá naivní bloudy. Sepsal zně-
ní sázky tak, že nás všechny doběhl. Podepsali jsme mu to a nena-
padlo nás, že tím potvrzujeme svůj závazek k vyplacení stokoruny 
vychytralému sofistovi. Vzápětí se totiž ukázalo, jak to Bobr myslí 
s jízdou po vodě z Čech přes Moravu až na Slovensko.

„Můžeme se na ten puťák vydat třeba hned dnes,“ prohlásil, 
když schoval sázkové úmluvy do kapsy.

Nejdřív mě napadlo, že možná mluví v horečce z cesty. Jet po 
vodě teď v zimě! Všude přece leží sníh a většina řek je zamrzlá.

„No právě!“ usmál se Bobr, když jsem tohle řekl nahlas. „Prostě 
pojedeme na lyžích.“

A mínil to smrtelně vážně!
„Jenže my jsme se vsadili, že se dá z Čech doplout až na 

Slovensko po řekách na lodích,“ připomněl Bobrovi Jespák.
„Omyl, holenku, omyl! Vsadili jsme se, že se dá na Slovensko 

DOJET PO VODĚ. O lodích a o řekách nebyla vůbec řeč!“
„Ale taky se nemluvilo o lyžích a o sněhu!“ vynesl Jespák svůj 

trumf.
„Máš pravdu. Jenže to neznamená, že je to zakázané. Mohlo by 

se jet i po řekách, kdyby to šlo. Ale to asi nejde. Aspoň zatím. Zato 
na lyžích se dá dojet z Čech až na Slovensko bez problémů.“

„Já se s tebou vsadil, že to jde po vodě. Ne po sněhu!“ připomněl 
jsem.

Bobr se na mě podíval a s předstíranou vlídností řekl:
„Když jste na základce probírali skupenství vody, měl jsi nejspíš 

příušnice, Jonáši.“
Chvíli jsme se přeli, jestli sníh skutečně je, nebo není voda. Bobr 

nakonec vyšel z loděnice ven, přinesl sněhovou kouli, dal ji do ešu-
su, ešus postavil na rozpálený kotel a za pár minut byla ze sněho-
vých vloček voda.

Musel jsem uznat svou porážku.
„Tak, pánové, můžete mi hned navalit po stovce,“ uzavřel 

Bobr sázkovou aféru. Aspoň si myslel, že to tím končí. Ale Rejnok 
řekl:

„Nejdřív musíš dokázat, že se dá z Čech až na Slovensko skuteč-
ně dojet!“

„Klidně,“ usmál se Bobr. „V pátek 30. ledna nám začínají polo-
letky. Seberu běžky a pojedu. Za ty dvě tisícovky mi to stojí.“



„Já jedu s tebou! A budu tě kontrolovat, Arture!“ prohlásil 
Rejnok. „Stejně už mám po zkouškách.“

Potom se začali u mapy dohadovat, kudy pojedou. Rejnok chtěl 
startovat v našem městě, ale Bobr znovu poukázal na písemný zá-
znam o sázce – nebylo tam ani slovo o tom, odkud a kudy má trasa 
dálkové jízdy vést. „Z Čech přes Moravu až na Slovensko.“ Dnes je 
v Polabí spousta sněhu, ale co když začne obleva a sníh zmizí?

„Pojedeme po hraničních horách, tam jsou teď dva metry sně-
hu,“ řekl Bobr. „Vydrží nejmíň do Velikonoc.“

Ukazoval trasu z Liberce přes Jizerky, Krkonoše, Orlické hory, 
Jeseníky a Beskydy a nám se to líbilo čím dál víc, měli jsme pocit, 
že je to ztřeštěná akce přesně ve stylu Klubu recesistů.

První to řekl nahlas Ledňáček:
„Pánové, to je tak nesmyslnej podnik, že jedu taky.“
Po něm se přidali Čáp s Komárem a Jespákem. A když i Krab 

sebevědomě prohlásil, že Bobr s ním samozřejmě musí počítat a už 
se na tu jízdu těší, ozval jsem se i já:

„Můžu taky? Vezmete mě?“
V té době jsem totiž jako jediný ze zájemců nebyl dosud členem 

roverského kmene, do něho patří jen ti členové Sedmičky, kterým 
je nejméně osmnáct let.

Krab se na mě podíval, ohrnul pohrdavě pysk a řekl:
„Kam ty bys chtěl jezdit, chlapečku!“
Řekl mi chlapečku, ačkoli je jenom o rok starší než já! Dobře 

cítím, že tím naráží na moji vadnou nohu.
„Nevím, Jonáši, jestli tohle je podnik právě pro tebe,“ ozval 

se Rejnok. „Na Slovensko je to hrozná dálka. A k tomu pojede-
me po horách, pořád nahoru a dolů. Myslíš, že by to tvoje noha 
vydržela?“

I ty, Rejnoku? Musím zatnout zuby, abych jim neřekl něco 
ostrého.

„O mě se bát nemusíte, já vím, co vydržím.“
Krab se chystal znovu do mne bodnout, ale Bobr ho umlčel. 

Zastal se mě.
„Jestli někdo zjistí, že už dál nemůže, tak to prostě zabalí a vrá-

tí se domů.“



Právě v té chvíli přišel do loděnice náš vůdce, Admirál. Kluci 
mu hned všechno vyslepičili o naší sázce a chystané jízdě po ho-
rách na Slovensko. Admirál to komentoval stručně:

„Vy jste skutečně cvoci!“
Stejné mínění měla o naší sázce i většina těch, kteří s námi jet 

nechtěli nebo nemohli.
 



Plán jízdy

MYŠLENKA na jízdu přes devatery hory nás tak posedla, že 
jsme se znovu sešli v klubovně už odpoledne. Až do večera jsme se 
dohadovali o podrobnostech. Rejnok přinesl mapy pohraničních 
hor, rozložil je po stolech, potom vzal pravítko a odměřoval denní 
úseky.

„Jonáši, piš!“ přikázal mi. „Start v pátek 30. ledna. Vlakem 
do Liberce, přes Jizerky do Krkonoš, nocleh Vosecká bouda. 
Sobota 31. ledna: Přes Krkonoše do Žacléře. Třetí den – neděle 
1. února: Přejezd Jestřebích hor do Náchoda. Pondělí 2. února: 
Orlický hory. Úterý 3. února: Králickej Sněžník. Středa 4. února: 
Přejezd Jeseníků na Ovčárnu. Čtvrtek 5. února: Jeseníky, nocleh 
ve Dvorcích. Pátek 6. února: Dojezd do Beskyd. Sobota 7. února: 
Přejezd Beskyd. Neděle 8. února: Přes Javorníky k Váhu. V noci 
z neděle na pondělí žilinským rychlíkem zpátky domů.“

Udiveně na Rejnoka zírám, jak lehce určuje jednotlivé etapy 
a odhaduje vzdálenosti. Podle jeho plánu musíme každý den ujet 
kolem padesáti kilometrů.

„Není to moc?“ vyslovil Bobr nahlas svoje pochybnosti o délce 
denních úseků.

„Prosím tě, Eliáši, nejsme přece padavky,“ odmítl Rejnok jeho 
obavy. „V únoru už jsou dny dost dlouhý. Svítá před sedmou a ve-
čer je vidět skoro do šesti. Za tu dobu máme ujet jenom padesát 
kiláků. Závodníkům na to stačí něco přes dvě hodiny.“

„Ale my asi nejsme závodníci.“



Asi! Ten cvok Jespák řekl asi! To se ví, že nikdo z nás na lyžích 
nezávodí. Možná kromě Rejnoka, to je skoro profesionální lyžař, 
každý rok tráví půlku zimy na horách.

„Třeba z vás závodníky udělám, Mstislave,“ usmívá se Rejnok, 
ale když vidí, jak nám tuhnou tváře, rychle dodává: „Na tu pade-
sátku máme vždycky jedenáct hodin. Když si vezmeš na pomoc 
kalkulačku a dělíš padesát jedenácti, vyjde ti průměrná hodinová 
rychlost čtyři a půl kilometru. To se dá ujít pěšourem! Na běžkách 
urazíme za hodinu hravě sedm až osm kiláků.“

„I s báglem na zádech?“ připomínám, že nepojedeme jen tak 
beze všeho.

„No tak šest nebo sedm, Mikeši,“ slevuje Rejnok.
Jeho lyžařská matematika mi připadá příliš zjednodušená. Při 

výstupu z údolí na hřebeny hor nám to rozhodně nepojede tak 
rychle. Tuhle moji námitku smete Rejnok suchým konstatová-
ním, že oč to půjde nahoru pomaleji, o to rychleji pofrčíme dolů 
z kopce.

Rejnok se chopil celé organizace nejen proto, že je z nás nejstar-
ší; studuje v Praze na Institutu tělocvik a už za rok se z něho stane 
pan profesor, který bude každý rok pořádat na své škole lyžařské 
kurzy. Jako zkušený organizátor rozdělil úkoly tak, že na něho 
samotného nic nezbylo.

„Komáre, ty povezeš lékárničku. Jespák si vezme na starost 
údržbu běžek, to znamená věci na opravy, šroubovák, šroubky 
a tak. Ledňáka jmenuju ministrem financí. Krabe, ty budeš zá-
sobovatel. Vypracuj jídelní lístek. Urči, kdo má co vzít z domova. 
Vždycky pak rozhodneš, co kde nakoupíme. Kdopak bude dělat 
v naší expedici kuchtíka? Aha – tady Jonáš, je nejmladší.“

Chystám se protestovat, ale Rejnok mě předešel.
„Neboj se, Augustýne, moc toho vařit nebudeme, jenom občas 

čaj. Nezapomeň vzít kotlík.“
Pěkně mě to otrávilo, tahat se s kotlíkem!
Rejnok vyjmenoval ještě spoustu dalších funkcí: ubytovatel, 

vyjednavač, buditel, uspávač, uklízečka, hlídač, poháněč, prů-
vodce, meteorolog, povzbuzovač atd. Jestliže ti to připadá divné, 
uvědom si laskavě, že ten exkluzivní podnik chystá Klub recesistů. 
Například Komár, který studuje druhý rok medicínu, byl jmenován 
oficiálním expedičním lékařem, jak všeobecným, tak specialistou 



pro choroby nosní, krční a ušní, očařem, chirurgem, kožařem, kro-
mě toho i zdravotní sestrou, ranhojičem, lékárníkem, saniťákem, 
lapiduchem, ošetřovatelem. A k tomu si sám přidal tituly primář, 
sekundář, CSc a, DrSc.

Ledňáček, známý puntičkář, hned začal mluvit o podvojném 
účetnictví, revizní komisi, oháněl se nesrozumitelnými slovy 
kontokorent, směnečné právo, varoval nás před zpronevěrami, 
a k tomu přidával historky ze školy, na které loni maturoval a kam 
chodí skoro samé holky. Ledňák teď studuje na vysoké ekonomic-
ké, proto se stal ministrem financí naší výpravy.

Ostatní kluci si z naší velké jízdy dělali legraci, ale já to bral 
smrtelně vážně, pro mě to bude zkouška zdatnosti, jakou byla pro 
Cooka výprava k severnímu pólu. Jestliže udržím tempo s ostatní-
mi a dojedu až do cíle, na Slovensko, zbavím se definitivně všech 
mindráků, které jsem si vypěstoval po tom tragickém úrazu, pře-
svědčím především sám sebe, že nejsem o nic slabší než ostatní, 
bude to jasný důkaz, že vydržím víc než většina mých spolužáků, 
známých i kamarádů, protože takového podniku se nikdo z nich 
dosud nezúčastnil, nikdo z nich neujel na běžkách během deseti 
dní pět set kilometrů. Kolik mil to měl Cook k pólu, když podnikl 
rozhodující nápor spolu se dvěma Eskymáky a velkou smečkou 
psů? Pokud se pamatuju, asi sedm set! Nás čeká skoro stejně dlou-
há jízda.

Před rozchodem se Ledňáček sám jmenoval i pokladníkem 
výpravy.

„Kdo chce jet, zaplatí mi do středy zálohu na jízdenky, vyjed-
nám skupinovou slevu.“

„A když náhodou v pátek na nádraží nepřijdu?“ pojišťoval se 
Krab.

„Tak záloha propadá ve prospěch ostatních. Vrátím ji jen tomu, 
kdo nepřijde na sraz proto, že se octl na prkně. Ale pak vlastně 
zálohu zpátky taky nedostane, když nemůže její převzetí potvrdit 
vlastnoručním podpisem. To se dá od nebožtíka asi těžko očekávat, 
že by se mohl podepsat. Kdo zkrátka v pátek do odjezdu ranního 
rychlíku nebude ve vlaku, má smůlu,“ zakončil Ledňáček svůj 
výklad.

Z klubovny jsme se vraceli do města až za tmy a pořád ještě pa-
dal sníh. Celou cestu jsem přemýšlel, jak to zařídit, abych se mohl 



dálkové jízdy skutečně zúčastnit. Musím zdolat dvě velké překáž-
ky, jednu doma, druhou ve škole. Naši budou klást tuhý odpor, 
hlavně máma, už ji slyším, jak říká: Vy jste se zbláznili, takovou 
dálku na lyžích! Kde chcete spát? V horských chatách jsou teď 
všechna lůžka obsazená!

Ve škole to bude snadnější. Od pondělka má naše třída týdenní 
lyžařský výcvik, prostě se z něho odhlásím. Já se totiž přihlásil 
dobrovolně, protože jsem osvobozený od normálního těláku a cho-
dím na zvláštní cvičení, kterému se bůhvíproč říká nápravný tělo-
cvik. Jsou tam většinou kluci a holky se srdeční vadou nebo křivou 
páteří, jen já až na tu kratší nohu celkem zdravý – no a pro nás 
kriply není lyžařský výcvik povinný. Prostě tříďasovi oznámím, že 
na hory se školou nejedu a tečka.

Doma zatím neřeknu nic, povím jim to později, času je na to 
dost, celých pět dní.
 



Přípravy

HNED po návratu domů vytáhnu z krabice podrobné mapy 
Jizerek, Krkonoš, Orlických hor, Jeseníků, Beskyd a Javorníků. 
Táta má ohromnou sbírku map a já se v ní rád přehrabuju; vždyc-
ky když se někam s oddílem nebo s našima chystáme, nejdřív si 
tu cestu projdu nebo projedu na mapě, mapa pro mě má kouzel-
nou moc, přenáším se nad ní bleskurychle z místa na místo, i do 
těch nejodlehlejších, nejhůře přístupných koutů, z mapy vyčtu, co 
všechno můžu vidět a poznat v krajině, kterou budeme procházet 
nebo projíždět, mapa mi prozradí, na kterém kopci stojí zříceniny 
středověkého hradu nebo valy keltského hradiště, kde je zarostlý 
lom, jeskyně, kaňon, kde najdu studánku, pramen potoka nebo 
říčky. Mapy mě zavedou do roklí, kam lidská noha možná už léta 
nevstoupila, k vodopádům skrytým v hustém lese.

Chvilku si prohlížím mapu Jizerských hor a odhaduju, kudy asi 
pojedeme první den, příjemně mě vzruší jména některých míst, 
Černá hora, Sněžné věžičky, Frýdlantské cimbuří, Pytlácké kame-
ny, Safírový potok, rašeliniště Jizery, Vlčí kámen…

„Kam se chystáš?“
Trochu jsem sebou škubl, jako kdyby mě táta přistihl při něčem 

zakázaném.
„Ále, jen si tak prohlížím mapy,“ odpovím co možná nejlhostej-

nějším hlasem.
„V Jizerkách jsou krásné běžecké terény,“ řekl táta. „Místo na 

holé krkonošské pláně se jednou vypravíme do zalesněných hor, 
jaké v zimě neznáš.“



Zabručím něco na souhlas a mapy rychle vracím do krabice, 
abych se vyhnul dalším otázkám. Kdyby táta věděl, že pojedu přes 
Jizerky už v pátek!

Od táty jsem se kromě využívání map naučil ještě něco – pře-
dem si vytáhnout z knížek nejdůležitější informace o místech, 
kterými prochází plánovaná trasa. Celé další dva dni mi zabralo 
studium turistických průvodců pohraničních hor, vypisoval jsem 
si z nich na lístky nejzajímavější údaje o horách i místech, kudy 
máme za několik dní projíždět. Zvláštní pozornost věnuju geologii, 
já totiž začal před dvěma léty sbírat nerosty a zkameněliny. Dost 
mě to posedlo. Škoda, že tuhle trasu nebudeme projíždět až na jaře 
nebo v létě, teď jsou všechna naleziště pod sněhem. Malé svazky 
turistických průvodců mi prozradily, že budeme putovat krajem 
araukaritů, zkamenělých stromů, mnoha Zlatých potoků. Když 
se některý potok jmenuje Zlatý, zaručeně se v něm kdysi rýžovalo 
zlato. A Safírový potok v Jizerkách taky nedostal své jméno jenom 
náhodou. Příjemně mě udivilo, že v Jeseníkách uvidím skutečné 
sopky! Oheň, popel a lávu chrlily ještě docela nedávno, samozřejmě 
v geologických časových souvislostech, ve čtvrtohorách. A tohle 
geologické období trvá dodnes. Stejně vzrušující zprávu najdu 
v průvodci Beskydami. U městečka Štramberk je velký vápencový 
lom, kde se dá najít na šest set různých druhů zkamenělin. Šest 
set druhů! Sopky uvidíme i pod sněhem a v lomech se obyčejně pra-
cuje po celý rok.

Kromě výpisků se dám i do výroby pemmikanu. Kdo někdy četl 
knížku o polárních výpravách, asi ví, že pemmikan je zvláštní po-
travina, skutečná kalorická bomba, která zachránila v arktických 
pustinách spoustu lidí. Přesné složení téhle zázračné hmoty se mi 
nikde nepodařilo zjistit. Vím, že to je výtažek z masa a chutná dost 
odporně. Cook se ve svém deníku zmiňuje, že byl schopen kousek 
pemmikanu sníst, jen když byl na pokraji smrti hladem. To je sa-
mozřejmě výhoda, ta příšerná chuť, protože se člověk nepouští do 
jídla jen z dlouhé chvíle, a už vůbec se nepřejídá!

Naše pohraniční hory nejsou tak liduprázdné jako Arktida 
nebo Antarktida, smrt hladem nám tam nejspíš nehrozí, snad jen 
vyčerpání po namáhavé celodenní jízdě nebo dlouhém výstupu na 
hřebeny. Proto si vyrábím svůj vlastní pemmikan, stejnou kalo-
rickou bombu jako mají Eskymáci a indiáni, ale na rozdíl od jejich 



hnusného pemmikanu ten můj bude chutnat skvěle. Když už bych 
se měl někdy octnout na pokraji smrti hladem, ať mě zachrání 
lahůdka a ne odporný žvanec! Nemíním dělat se svým receptem 
tajnosti, tady je: smíchej ovesné vločky s nadrobno nakrájenými 
hrozinkami, sušenými meruňkami a švestkami, přidej drobounké 
úlomky čokolády, spoj tyto pochutiny medem a lepkavé koule obal 
staniolem. Až se nám po rychlé jízdě v horách roztřesou nohy vysí-
lením nebo začnou dělat mžitky před očima, vložíme jednu pemmi-
kanovou kouli do pusy – a jsme zachráněni!

Ve středu se moje pozornost soustředila na běžky – bylo třeba 
utáhnout šrouby vázání, očistit skluznice a vyměnit potrhaný talíř 
u jedné hůlky. Napadlo mě, že bych měl nalakovat horní plochy 
lyží, už jsou hrozní poškrábané, takhle se holé dřevo dřív nacucá 
vodou.

Z toho jistě jasně vyplývá, že jsem nejel na běžkách laminá-
tových, ale na dřevěných práskačkách. Já tehdy jiné ani neměl. 
O Vánocích jsme byli jako každý rok v Krkonoších na Skočce, naší 
oddílové chalupě, a mně se tam podařil husarský kousek – zlomit 
nové běžky, které jsem dostal od Ježíška. Věřil by tomu někdo? 
A dokonce na rovné, hladké cestě! Byl na ní jediný rigol, já myslel, 
že ho hladce přejedu, ale ozvalo se suché křupnutí a pravá lyže 
praskla přímo pod vázáním. Doma mi samozřejmě hrozně vyna-
dali a prohlásili, že mi nové běžky nekoupí, a tak jsem vytáhl ze 
sklepa dřevěné běžky po tátovi z doby lyžařského pravěku. Právě 
ty bylo třeba ošetřit tak, abych na nich ostatním stačil. Skluznice 
dokonale naskarovat a základní vosk do nich zažehlit starou žeh-
ličkou. Táta mi dal k Vánocům sadu swixů, švédských vosků, na 
těch se panečku jezdí! Dokud potrvá mrazivé počasí, nemusím 
se bát, že zůstanu pozadu, při takových osmi deseti stupních pod 
nulou na dřevácích hladce předjedu i frajery na fischerkách; ti si 
obyčejně myslí, že jim zahraniční značka zaručuje rychlou jízdu 
na každém sněhu, skluznice nemažou, a pak jim to na každém se-
bemenším svážku zoufale podkluzuje, zatímco moje naskarované 
dřevěné skluznice jedou do kopce jako dráha a i dolů ze svahu pěk-
ně frčí.

Jen mi hlavou kmitne vzpomínka na fischerky, vylíhne se kdesi 
v mém podvědomí zajímavý nápad. A hned ho začnu uskutečňovat. 
Stejně musím horní plochy nalakovat, aby se do nich nevcucávala 



za oblevy nebo deště voda. Podle vzoru na tátových drahých zahra-
ničních lyžích vyřežu šablony písmen a těmi pak vyšiju na svých 
předpotopních dřevácích značku FISCHER, k níž připojím nápis 
Europa racing a letopočet 1930. A už se těším, jak na to budou 
naši kluci zírat. Kdekdo dnes obdivuje starodávné auťáky, veterá-
ni mívají často větší cenu než současný model z autosalonu, proč 
bych se já nemohl blejsknout historickými lyžemi? Jestli mi tenhle 
nápad nepomůže popolézt na žebříčku Klubu recesistů aspoň o tři 
příčky, tak nevím.

Vypadalo to skvěle, ten nápis. Táta si samozřejmě všiml, že 
mám nově nalakované běžky, a neušla mu ani ta podvodnická 
značka. Čekal jsem, že ho to pobaví, a taky jsem se nemýlil. Táta 
se podíval nejdřív na lyže, potom na mě a řekl:

„Jirko, ty jsi cvok!“
Přesně tohle jsem čekal, že od něho uslyším. Celá mladá ge-

nerace jsou pro mé rodiče cvoci a šašci. A dost často ignoranti, 
kteří nemají o nic vážného zájem, všemu se posmívají, nic jim není 
svaté.

Lyžařskou výzbroj už mám dokonale připravenou, na řadě je 
vybavení pro desetidenní jízdu. Z podrobného seznamu věcí mu-
sím vyškrtat to, co není životně nutné. Nováček s sebou vláčí po 
světě spoustu zbytečností, ale já už mám za sebou několik puťáků, 
i když vždycky jen v létě a většinou na vodě. Při třídění mi po-
máhá i moje krosna – je jasné, že se mi do ní nevejde všechno, co 
leží v mém pokojíku na hromadě. Péřový spacák? Je sice báječně 
teplý, ale váží přes tři kila. Spacák značky Arktida z umělé hmoty 
je o půldruhého kila lehčí. Pryč s péřákem, sem s Arktidou! Na 
přezutí do horské chaty nebo noclehárny vozívám tenisky, jsou 
zbytečně těžké, bačkory mají jen půl kila, ale i to se mi zdá moc, 
musím šetřit s každým dekagramem. Vláčet pět set kilometrů 
dvacetikilový náklad, to může jenom naprostý zelenáč a hlupák. 
Pryč s bačkorama, nahradí je tlusté zimní ponožky, kterým našiju 
na chodidla tenkou podrážku. Kůži na ni získám ze sestřiny staré 
kabelky, o které včera posupně řekla, že už ji nosit nebude. A zase 
bágl odlehčím o čtvrt kila!

Nakonec se mi podařilo srazit celkovou váhu výzbroje i s kros-
nou na osm kilo! Včetně jídla na jeden den!



Tyto přípravy se snažím dělat tajně, v odpoledních hodinách, 
hned po návratu ze školy, dokud jsou rodiče i Jitka v práci. Sestra 
se vrátila ve středu odpoledne dřív domů a zastihla mě při výrobě 
ponožkových mokasínů.

„Co to šiješ, Macíku?“ zeptala se mě s hranou vlídností. Čekala, 
že jako obvykle vzteky vyskočím až do stropu, dobře ví, že toho 
Macíka nesnáším.

Zatvářím se ještě líbezněji než ona:
„Připravuju si botky do tanečních, jak vidíš.“
„Chystáš se na maškarní ples?“
„Jasně, Ty taky? Mohla bys jít třeba za jezinku. Nemusela by 

ses ani moc maskovat.“
V duchu se směju – vedu jedna nula.
„Kdepak jsi vzal tu kůži?“ zajímá se Jitka. Asi se jí zdá můj pra-

covní materiál povědomý.
„Z kabelky, co jsi zahodila.“
„Cože? Tys rozstříhal moji nejlepší kabelku?“
Nepřej si slyšet, jak na mě řvala! Marně jsem jí připomínal, že 

si o její kování předevčírem roztrhla punčochu a pak s ní vztekle 
mrskla do kouta a křičela, že už tuhle pitomou kabelku nechce ani 
vidět.

Polární cestovatelé to nikdy neměli snadné, když se chystali na 
dlouhou objevitelskou cestu do Arktidy. Jak vidíš, ani já to neměl 
snadné, když jsem se připravoval na velkou zimní jízdu po horách 
z Čech přes Moravu až na Slovensko.
 



Večer před startem

DNES už to musím našim říct!
Tuhle větu jsem si opakoval každý den, ale nikdy jsem k tomu 

nenašel dost odvahy. Jak znám naši mámu, okamžitě prohlásí: „Vy 
jste se zbláznili!“ Ani mě nenechá domluvit. S tátou bych to nějak 
skoulel, ale jeho hlas není rozhodující, táta se mě vždycky zastává 
trochu rozpačitě, dobře ví, že pokud se chystám na nějaký neob-
vyklý podnik, při kterém by mohlo hrozit třeba malé nebezpečí, 
máma kategoricky řekne ne. A když se za mě táta přimlouvá, hned 
má na talíři to, co ho umlčí: „Tobě nestačí, že se Jirka už jednou 
málem zabil?!“ Naráží tím na moji tragickou nehodu, jak jsem 
před lety na výletě s tátou spadl v Železných horách z triangulační 
věže a šeredně se potloukl. Sotva táta uslyší tuhle máminu věč-
nou, nespravedlivou výčitku, okamžitě zmlkne, má chudák špatné 
svědomí, ačkoli jsem si ten úraz zavinil vlastně sám, protože jsem 
tátu neposlechl a nečekal na něho na plošině v prvním patře věže – 
volal na mě, že bude dělat prvolezce, ale já lezl dál. A úplně nahoře 
mi prasklo pod rukama shnilé prkno, na které jsem se chtěl při-
táhnout a… však už víš, jak můj let skončil.

Raději na to nebudu vzpomínat, stejně mi to pořád připomíná 
moje špatná noha. Máma naši dálkovou jízdu určitě prohlásí za 
sebevražedný hazard, začne hned sýčkovat, jak někde ve vánici 
zabloudíme, omrzneme, spadne na nás lavina, při prudkém sjezdu 
v neznámém terénu si zlomím i tu dobrou nohu. Naše máma totiž 
vždycky už napřed vidí všechny katastrofy, které by mě mohly 
potkat. Táta tomu říká učitelský syndrom, mně sice není přesný 



význam slova syndrom jasný, ale tuším, co asi znamená – naše 
máma je skutečně učitelka.

A já hrozně stojím o to, abych mohl s Rejnokem, Jespákem, 
Bobrem a ostatními rovery jet. Podařilo se mi zlomit jejich odpor, 
překonat nedůvěru některých kluků, přesvědčil jsem je, že už nej-
sem nováček, který nic nevydrží, za ty čtyři roky v Sedmičce se ze 
mne stal ostřílený mořský vlk, od září dokonce vedu jednu druži-
nu, stal jsem se kormidelníkem posádky Delfína, o Vánocích jsem 
v Krkonoších podnikl s oddílem všechny výpravy na běžkách po 
hřebenech, zvládnu to, co ostatní. Kdybych teď šel za Ledňákem 
a řekl mu, pro mě jízdenku nekupuj, já jet nemůžu, maminka mě 
nepustí, to by bylo řečí! Umím si představit, jak by to komentoval 
Rejnok, vidíš, já ti hned říkal, že to není nic pro tebe. A ty Krabovy 
jízlivé řečičky, které bych musel poslouchat!

Až do čtvrtečního večera jsem doma neřekl ani slovo o tom, že 
místo se školou pojedu na lyže s Vikingy. Ve čtvrtek se to už od-
kládat nedalo, protože v pátek ráno jsme měli odjet rychlíkem do 
severních Čech. Všechny přípravy na jízdu jsem vlastně konal taj-
ně, rodiče se zatím nedozvěděli, že už jsem ze školního kurzu od-
hlášený. Tříďas mi vrátil poplatek za týdenní pobyt v Krkonoších, 
nemusím tedy shánět peníze.

Řeknu to našim, až se táta vrátí z práce! Počítám s jeho podpo-
rou, společně snad mámu zpracujeme. Netrpělivě na něho čekám, 
měl už být dávno doma, chodívá pravidelně před pátou. A teď už je 
šest pryč a táta pořád nikde.

Přišel skoro s dvouhodinovým zpožděním. Jen vstoupil do poko-
je, zarazila mě jeho nezvykle zasmušilá tvář. Obyčejně se vracívá 
domů v dobré náladě, obejme mámu, zeptá se mě, co je nového ve 
škole nebo v Sedmičce, vypravuje nový politický vtip, který slyšel 
v továrně – ale dnes beze slova odložil aktovku, přistoupil k oknu 
a mlčky se zahleděl na potemnělé náměstí.

Máma hned taky vycítila, že něco není v pořádku.
„Co se stalo?“ zeptala se.
„Vyhodili mě z práce,“ řekl táta.
Bylo to jako blesk z čistého nebe, ale místo burácení hromu 

se v pokoji rozhostilo zdrcující ticho, které trvalo několik vteřin. 
Teprve potom máma hlesla:

„Proč?“



„Za to, že jsem řekl pravdu.“
Potom nám podrobně vyprávěl, co se u nich v podniku dnes 

odehrávalo. Tátu odpoledne zavolal ředitel. V jeho kanceláři byl 
i kádrovák, chlap, který tehdy rozhodoval o tom, kdo v továrně 
může a nemůže být zaměstnaný. Kádrovák se táty zeptal, jak se 
dívá na to, že před časem vpadly v noci do naší republiky armády 
vedené ruskými generály a obsadily celé Československo.

„Chtěli po mně, abych násilnou okupaci prohlásil za bratrskou 
pomoc.“

„Víš přece, co se dnes u nás děje,“ řekla máma tichým hlasem. 
„Nemohl jsi…“

Táta ji ani nenechal domluvit:
„Nemůžu přece o zločinu říct, že to byl dobrý skutek. Ztratil 

bych úctu k sobě samému!“
„Ale…“
„Jaképak ale!“
Ani tátu nepoznávám, vůbec nenechá mámu dokončit větu.
„Jinde tě vezmou s otevřenou náručí,“ utěšuje ho Jitka.
Náš táta pracoval jako vedoucí konstruktér v továrně vyrábě-

jící mlýnské stroje, je úžasně šikovný, určitě se uplatní i v jiném 
podniku.

„Ty nevíš, jak mstiví darebáci jsou dnes u moci,“ řekla 
máma.

Já byl tehdy už skoro plnoletý, a přece mi ten večer nedošlo, 
jaké důsledky bude mít tátův vyhazov z práce nejen pro něho, ale 
v nedaleké budoucnosti i pro mne samotného. Tátu nevezmou do 
žádného zaměstnání, kde by mohl uplatnit své schopnosti a vzdě-
lání. Bude pracovat po léta v panelárně jako pomocný dělník, 
ačkoli má inženýrský diplom. A já se kvůli jeho pravdomluvnosti 
a neochotě hrát s vládnoucím komunistickým zločineckým gangem 
falešnou komedii nedostanu na vysokou školu.

Nečekaná událost odvedla pozornost rodičů docela jiným smě-
rem a mně usnadnila situaci. Máma s tátou snad ani pořádně 
nevnímali, když jsem jim oznámil, že místo v pondělí vypadnu 
z domova o tři dni dřív.

„Jedeš na víkend s oddílem?“ zeptala se mě Jitka.
A mně bleskl hlavou spásný nápad. Zlatá káča!
„No, ale už zejtra ráno,“ řeknu ledabyle.



Srdce se mi přitom bláznivě rozběhlo.
„Cože? Už zítra ráno?“ diví se máma. „A co škola?“
„Víš, my nejdřív přejedeme na běžkách Jizerky. Ve škole se stej-

ně už nic nedělá, končí pololetí.“
„Kdy přineseš vysvědčení?“
„To dostanu, až se vrátím. Stejně vím, jaké známky mám.“
Tu druhou větu jsem říkat nemusel, máma okamžitě 

vyzvídá:
„Jaké?“
„Nech se překvapit,“ řeknu a pokusím se nasadit optimistický 

úsměv.
No – překvapení to bude docela jistě. Na konci minulého škol-

ního roku jsem měl jen pět dvojek. Letos to bude podstatně horší, 
pokud vím nejmíň tři trojky. A možná dokonce jeden čtverec, 
z matyky.

„V neděli večer se z hor nevrátím. Naše třída jede v pondělí ráno 
do Krkonoš. Z oddílové chalupy je to do Pece kousek… A sem sto 
kilometrů.“

Připadám si jako provazolezec balancující na laně nataženém 
mezi dvěma vysokými stožáry. Na laně bez záchranné sítě. Do 
téhle chvíle jsem neřekl jedinou lež, dokonce ani polopravdu, 
a přece mě trochu hryže svědomí. Naši z mých informací usoudili, 
že jedu na obvyklý víkendový podnik s celou Sedmičkou, vůbec 
netuší, že je to jen několik Vikingů. A myslí si, že prostě zůstanu 
v Krkonoších na školní kurz. Trochu si vyčítám, že hraju s tátou 
a mámou falešnou hru. Vzpomněl jsem si na Bobra, jak nás době-
hl, když jsme mluvili o tom, jestli se dá z Čech dojet po vodě přes 
Moravu až na Slovensko. Taky jsme si domýšleli něco, co vlastně 
výslovně neřekl. Byla to ovšem naše chyba. A jestli si rodiče myslí, 
že zůstanu se školou v Krkonoších, je to jejich chyba. Nic takového 
jsem přece neřekl!

Naštěstí se už na nic nevyptávali, máma jen poznamenala:
„Proč jsi neřekl dřív, že jedete už zítra ráno?“
„Nechtěl jsem vás tím obtěžovat. Stejně už mám krosnu sbale-

nou. A jídlo na cestu si připravím sám.“
„V kolik máte sraz?“ zeptal se táta.
„Ve čtvrt na šest. Vlak jede v pět třicet.“



V duchu se raduju, jak se mi podařilo ze všeho vybruslit, ale je 
to předčasný jásot.

„Ukaž, co všechno máš v krosně,“ přikázala máma. „Budeš pryč 
deset dní, nesmíš na nic zapomenout.“

Potom jsme se hodinu dohadovali nad mou výzbrojí. Mám 
všechno dokonale promyšlené, ani deko zbytečně navíc, a najed-
nou mi máma začne vnucovat věci, bez kterých se hladce obejdu. 
Nač tahat pyžamo, když můžu v noci zalézt do spacáku v tenkých 
teplákách, které se dají využít i jako rezervní oblečení? Proč tahat 
pět košil, musí mi stačit jedna rezervní. Proč brát na hory křusky, 
když v nich půjdu jenom na nádraží a potom z nádraží, jinak bude-
me mít na sobě pořád běžkové boty, v těch klidně dojdu i k vlaku. 
Kdybych si měl vzít všechno, co mi máma vnucuje, musel bych mít 
kromě krosny i lodní kufr! A nosiče, který by mi s tím pomáhal.

Něco se mi podařilo usmlouvat, další zbytečnosti jsem pros-
tě strčil zpátky do skříněk ve chvíli, kdy máma myla v kuchyni 
nádobí. Nacpal jsem je hodně dozadu, aby na ně náhodou nepři-
šla ještě večer. Jestli je objeví až po mém odjezdu, na tom už tak 
nezáleží.
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Neklidná noc

DO postele jsem zalezl už v devět hodin. Ještě jednou překontrolu-
ju oba budíky, zda jsou správně nastavené na čtvrtou hodinu. Dost 
dlouho mi trvalo jejich seřízení, aby začaly zvonit najednou, pak 
je naděje, že mne snad probudí. Kdybych zaspal, znamenalo by to 
konec polárního dobrodružství ještě dřív, než vůbec začalo, a místo 
s Vikingy bych musel jet na nudný školní kurz. Dva budíky jsem si 
postavil k posteli proto, že jeden by mě zaručeně neprobudil, s tím 
už mám bohaté zkušenosti. Mě někdy nedokáže vzbudit nic, to 
ze mne musí sestra ráno strhnout peřinu a ještě se mnou zatřást, 
jinak bych šel do školy až někdy před desátou. Já když spím, tak 
skutečně spím.

Neuvědomil jsem si, že je velký rozdíl mezi tím, zda člověk usíná 
a ráno ho čeká nepříjemná povinnost, třeba škola, nebo se chystá 
do hor. Jindy spím sotva dolehnu, ale tentokrát ne a ne usnout. 
Sloupkové hodiny v sousedním pokoji odbíjely půl desáté, pak de-
set, půl jedenácté a já pořád koukal do tmy. Čím usilovněji jsem se 
snažil usnout, tím jsem byl bdělejší. Já byl totiž strašně rozrušený, 
hrozně jsem se na velkou jízdu těšil, uvažoval jsem o tom, co všech-
no nás asi čeká a potká. Vsadím se, že Cook poslední noc před úto-
kem na severní pól na tom nebyl o nic líp.

Zkouším všechny možné metody, jak se uspat, i to dětinské 
počítání oveček, které jdou přes lávku, ale u čísla sedm set dvacet 
devět jsem ještě čilejší než na začátku. Potom se snažím vypnout 
mozek, ale to je snad ze všeho nejméně účinný uspávači prostře-
dek, v hlavě mi pořád víří myšlenky, spíš jejich nesmyslné zlomky. 
Hodiny právě odbily jedenáctou, děsím se, jak budu ráno vypadat, 



mám před sebou už jen pět hodin spánku, když se pořádně nevy-
spím, ploužím se pak celý den světem jako mátoha.

Nepomohla mi ani výprava na Ostrov přátelství, přivolával jsem 
si blažené chvíle našich letních táborů u Stříbrného jezera, trochu 
mě to sice uklidnilo, ale neuspalo. Nakonec jsem se chytil spásné 
myšlenky. Rozsvítil jsem lampičku na nočním stolku a začal číst 
Jiráskovo Temno. A během několika minut se mi začaly klížit oči, 
pak mi ta tlustá kniha vypadla z ruky, o tom jsem však už nevěděl. 
Jak je vidět, nejspolehlivějším uspávacím prostředkem je povinná 
školní četba.

Těch pět hodin spánku za moc nestálo, kdesi v mém podvědo-
mí byl nařízený další, nehmotný budík, který zvonil snad každou 
hodinu, vždycky jsem procitl s úlekem, že jsem zaspal, ale pohled 
na ciferník mi prozradil, že je teprve hodina po půlnoci, potom dvě 
hodiny. Naštěstí jsem vždycky hned zase usnul.

A potom se mnou zatřásla nějaká ruka. Slyším tátu, jak říká:
„Já myslel, že chceš vstávat ve čtyři!“
Okamžitě jsem vzhůru. Mrknu na hodiny a vyletím z poste-

le, jako kdyby tam bylo vosí hnízdo. Půl páté! Copak oba budíky 
nezvonily?

„Ale ano, zvonily,“ řekl táta, „jenže tys je nechal vyzvonit a spal 
jsi dál.“

Je to možné? Nejdřív se pořád budím, a pak neslyším řinčení 
dvou humpoláckých budíků? Co teď? Poplach! Za čtyřicet pět mi-
nut musím být na nádraží, za hodinu nám jede rychlík.

Na táborech Sedmičky míváme občas noční poplach, obyčejně 
z cvičných důvodů, často na to nadáváme, protože musíme lézt 
z teplého spacáku do nočního chladu, někdy dokonce za deště – ale 
teď se mi zkušenosti z nočních akcí a her náramně hodí, umím 
sebou mrsknout. Žádné zmatkování, vím, že dokážu být za dvacet 
minut před domem. Na táboře musíme mít všechny své věci při 
nočním poplachu sbalené dokonce do pěti minut, to když nacvičuje-
me evakuaci tábora při povodni.

Vletím do koupelny a za tři minuty už lezu do kalhot. Za další 
čtyři minuty se stačím kompletně ustrojit, učesat, dokonce si vyčis-
tit zuby. Táta mi mezitím připravil snídani. Ještě že mám krosnu 
se všemi věcmi připravenou už od večera, teď ji jen hodím na záda, 
popadnu běžky a – na shledanou za deset dní.



Právě když jsem odemykal dveře, vyšla z ložnice máma. Věděl 
jsem, co mě čeká, obejme mě, udělá mi křížek na čelo a řekne:

„Dávej na sebe pozor!“
Přesně tohle skutečně řekla a udělala. Říká a dělá to vždycky, 

když někam jedu. Mně ovšem nikdy není jasné, co ta slova zna-
menají, jak mám na sebe dávat pozor. Kdyby tak věděla, kam se 
chystám! To by k tomu křížku na čelo a radě dávej na sebe pozor 
dodala: Já tady uschnu starostí! Ale možná by to neřekla, protože 
by mě nejspíš nikam nepustila.

„Tak sbohem. A neboj se o mě. Já se neztratím. A kdybych se 
náhodou ztratil, tak se snad zase najdu.“

Pokusil jsem se o vtip, aby se netvářila tak ustaraně. V tom 
se v předsíni objevila moje sestra, v noční košili, s natáčkama ve 
vlasech. Ta měla ale trhu! Teď by ji měl vidět Racek! Asi mi četla 
v očích, co si myslím, a tak řekla přelíbezným tónem:

„Šťastnou cestu, Macíku!“
Měl jsem chuť na ni skočit a trochu pocuchat tu její ondulaci. 

Říct mně šťastnou cestu, když vyrážím na takový podnik! Ta káča 
dobře ví, že tohle přání nesnáším od té doby, co jsme jeli s tátou na 
osudnou výpravu do Železných hor. Tehdy nám taky přála šťast-
nou cestu, a jak to dopadlo! Teď k tomu Jitka přidala Macíka, ví, 
že můžu vyletět z kůže, když mě tak osloví. Nejspíš se mi chtěla 
pomstít za včerejší večer – ukázala nám vytištěná svatební ozná-
mení a já suše poznamenal:

„Doufám, že si to Racek ještě rozmyslí.“
Na slovní potyčku teď není čas, a tak raději zabouchnu dve-

ře, seběhnu po schodech do přízemí a vyjdu z domu na náměstí. 
Začíná nejbláznivější podnik v mém dosavadním životě. Cesta 
k pólu mé osobní zdatnosti, jestli rozumíš, co chci tím nesrozu-
mitelným souslovím říct. Ještě nevím, že v příštích dnech prožiju 
nejzajímavější, nejkrásnější, nejsilnější – ale i nejhorší chvíle svého 
dosavadního života.

Venku se do mě zakousl mráz, bylo dvanáct pod nulou, sníh 
vrzal pod nohama, z pusy mi tryskaly obláčky páry. Modrý sloupe-
ček na teploměru po celý týden nevystoupil nad nulu, ale nového 
sněhu moc nepřipadlo, a tak se zářivá běloba změnila ve špinavou 
šeď, chodníky samozřejmě nikdo neuklízí, takže na nich leží vrs-
tva ušlapaného sněhu; dělám proto směšně krátké krůčky, abych 



sebou znovu nepráskl. Já se totiž natáhl, hned jak jsem vyšel 
z našeho domu, podklouzly mi nohy a už jsem ležel. Kdo sebou 
někdy sekl na zledovatělém chodníku s krosnou na zádech a běž-
kama v ruce, chápe jistě moje pocity. Káča jedna, musela mi říkat 
šťastnou cestu? Už je to tady, doufám, že tím je to neblahé přání 
neutralizované.

V ulicích už je dost lidí, chemička v Rybitví a prachárna 
v Semtíně začínají směnu ráno v šest, autobusy i trolejbusy jsou 
pěkně narvané, ani nezkouším nacpat se do nich. Na nádraží je to 
od nás z domu dvacet minut, dojdu tam včas i pěšky.

„Mladý muži,“ ozve se za mnou cizí hlas, „něco vám kape 
z batohu.“

Shodím krosnu ze zad a opřu ji o odpadkový koš.
U mořského ježka, láhev s čajem na cestu se rozbila, když jsem 

sebou práskl. Rychle tahám z postranní kapsy krosny skleněné 
střepy a házím je do koše.

Jauvajs!
Ucuknu rukou a vidím, jak mi z prostředníčku kape krev. 

Lidičky, já nešika se řízl o střep! Musela mi ta naše káča říkat 
šťastnou cestu? Jak je vidět, její uhranutí dokonale funguje. 
Zajímalo by mě, jaká nehoda mě potká do třetice. Doufám, že nevy-
kolejí náš rychlík. Ani bych se nedivil, slyšel jsem, že koleje můžou 
mrazem praskat.

Honem náplast z kapesní lékárničky. Proč jsem ji dal až na dno 
postranní kapsy? Další minuta zpoždění!

Pádím zmrzlým městem na nádraží a bzučím si naši oddílovou 
hymnu jako vždycky, když mám namířeno někam do neznáma. 
Hrozně se na velkou jízdu těším, a přitom netuším, do čeho se 
vlastně po hlavě vrhám. Opustil jsem nerozvážně, v nesmyslně 
časnou hodinu vyhřátou postel, mráz mě štípe do uší, zebou mě 
nohy, bolí rozříznutý prst, a já se dokonce raduju! Vydávám se na 
ten bláznivý podnik dobrovolně – nejsem cvok?



Jízda vlakem

NA nádraží jsem dorazil deset minut před odjezdem. V hale mě 
přivítali vyčítavým „jdeš ZASE pozdě“ Jespák, Bobr, Ledňák, Čáp 
a Komár. A stejně nejsem poslední, chybí ještě Rejnok a Krab. 
Právě ti dva, kteří měli pochybnosti, jestli je tahle výprava pro mě 
vhodná. Jak minutová ručička na nádražních hodinách poskakuje 
od jednoho dílku ke druhému, napětí a nervozita rostou. Zbývá 
jen sedm minut, už jen šest, pět, z amplionu se ozývá těžko srozu-
mitelné hlášení, že rychlík do Liberce stojí na druhém nástupišti. 
A Rejnok s Krabem tu stále nejsou.

Co teď? Máme odjet, když nejsme všichni? Jespák ještě jednou 
vyběhne před nádražní budovu, ale hned se vrací s tím, že po těch 
dvou není nikde ani stopa.

„Padáme!“
Letíme do podchodu, s těžkou krosnou se to nádherně utíká! Do 

předposledního vagónu nastupujeme právě v okamžiku, kdy u lo-
komotivy hvízdá výpravčí.

„Kde jsou ti dva šejdíři? Jak to, že nepřišli?“ ptá se Jespák, jako 
kdyby to někdo z nás věděl. Rejnok s Krabem tu prostě nejsou. 
Buď zaspali, nebo dostali kurděje. Nebo se na nás vykašlali a v po-
slední chvíli si to rozmysleli. Ale jak známe Rejnoka, tomu nejspíš 
ujel vlak, je z nás nejstarší, nejzdatnější, vždyť to byl právě on, 
kdo nás k dálkové jízdě vyprovokoval – a teď si prostě nepřijde na 
sraz. Neměli jsme na něho snad počkat? Jenže další rychlík jede 
až odpoledne a osobákem bychom se do Liberce plácali skoro šest 
hodin. A tak Rejnokovi a Krabovi jen spíláme, děláme to způsobem 



v Sedmičce obvyklým, dáváme jim jména různých obskurních 
živočichů:

„Jsou to háďátka potměšilá!“
„Zavíječi obecní!“
„Splešťule blátivé!“
Tahle jména jsme pro Rejnoka a Kraba vymýšleli až do Hradce, 

rychlík tam dojel za necelou půlhodinu. Náplast na mém pořeza-
ném prostřednicím mokvala krví a Komár mi prst převázal, ale 
nezapomněl přitom poznamenat, že kdyby se můj zdravotní stav 
rapidně zhoršil, prst mi může amputovat. Mezitím jsme se poho-
dlně uvelebili na sedadlech v přední polovině vagónu, bágly a lyže 
naskládali nahoru na police.

„Nakonec na tom vyděláme, že ti dva rypouši sloní nejedou,“ 
řekl Komár. „Máme o dvě stovky víc, Rejnokovi a Krabovi propadá 
záloha. Hned v Liberci je probendíme.“

„Jenom jednu stovku!“ upozornil ministr financí Ledňáček. 
„Krab zálohu vůbec nezaplatil.“

To jsem si mohl myslet, že nakonec Krab nepojede. A přitom do 
mě pořád ryl, měl tisíc řečí o tom, že na takový fyzicky náročný 
podnik nepatřím!

Kousek za Hradcem nás čekalo překvapení. Vlak s námi už zase 
uhání tmou k severu, a tu se otevřou spojovací dveře a ze soused-
ního vagónu se k nám přihrne – Rejnok.

Nejdřív na něj hledíme, jako kdyby to byl přelud. Ale pak ho 
uvítáme bouřlivým jásotem.

„Kde se tady bereš, ty skrblíku?“ křičí Komár.
„Přátelé, máte z pekla štěstí,“ usmívá se Rejnok, pusu od ucha 

k uchu. „Co byste si beze mě počali?“
A barvitě nám líčí svoje ranní dobrodružství. Starší bratr 

mu slíbil, že ho odveze na nádraží autem, až pojede do práce. 
Rejnokovi totiž bydlí ve vsi pod Kunětickou horou, pěšky je to od 
nich na vlak tak půldruhé hodiny. Když po páté ráno nasedli do 
bratrovy škodovky, motor ne a ne chytit. Nastartovali ho až ve 
chvíli, kdy bylo jasné, že nemohou rychlík stihnout.

„Zamířili jsme proto rovnou do Hradce. Brácha na to dupl, řítili 
jsme se takovou stopadesátkou.“

Tady Rejnokovo vyprávění přerušil sborový chechtot. 
Všichni dobře známe auto, o kterém je řeč, ta plechárna je stará 



nejméně čtvrt století, zlí jazykové dokonce tvrdí, že za ni nabízelo 
Technické muzeum čtvrt milionu. Rejnok s tím veteránem někdy 
jezdí do loděnice, nedostane z něho víc než osmdesátku. A to ještě 
musí jet z kopce!

„Na hradecké nádraží jsme dorazili ve chvíli, kdy už hlásili: 
Ukončete nástup do rychlíku směr Jaroměř, Dvůr Králové nad 
Labem, Stará Páka, Semily, Železný Brod, Turnov, Liberec, vlak je 
připraven k odjezdu.“

Rejnok si svlékl větrovku, pod ní se objevila tepláková bunda 
s velkými písmeny ITVS na zádech. To zase po něm budou všechny 
holky koukat! Konkurovat mu snad můžou jen Jespák s Komárem. 
Jespák svým filmovým profilem a Komár oblečením. Nadarmo 
jsme Komára nezvolili předsedou Klubu recesistů. Na sobě má 
lyžařské kalhoty, jaké se nosívaly někdy před půl stoletím, dvou-
řadové sako (jestli nevíš, co to je, tedy věz, že je to sako se dvěma 
řadami knoflíků, na jedny se tahle společenská část oděvu zapíná, 
druhá řada je pro ozdobu) a pod sakem – vestu! Z jedné kapsičky 
jeho přihlouplé vesty visí zlatý řetízek starobylých hodinek zva-
ných cibule – ty jsou zastrčené uvnitř. Jako doplněk nevšedního 
oblečení má Komár pod krkem motýlka! Viděl už někdy někdo, aby 
jel lyžař na běžkách v takovém archaickém kvádru? Já tedy ne. 
Na nádraží jsem přiletěl v poslední chvíli, nebyl čas na Komárův 
společenský úbor, jednak všichni netrpělivě vyhlíželi Rejnoka 
a Kraba, a pak honem do vlaku, aby nám neujel. A než nás rychlík 
dovezl do Hradce, naše expedice se ve vagónu zabydlovala – teprve 
teď si můžu Komára důkladně prohlédnout. Stejně pozorně zkou-
má jeho oblečení i Rejnok.

„Ty chceš v tomhle fakticky jet po horách, Ignáci?“ zeptal se 
nedůvěřivě Komára.

„Proč ne?“ usmívá se Komár.
„Neříkám, že ti to nesluší, Klemente. Vypadáš v tom docela 

exoticky. Ale ještě nikdy jsem na běžkách nepotkal člověka ve 
fraku.“

„Toto přece není frak, toto jest pouze společenský úbor,“ ne-
nechá se Komár vyvést z rovnováhy. Říká to spisovnou češtinou 
národních buditelů.

„Myslíš, že se ti v tom dobře poběží, Slavomile?“



„Bude to zajisté poněkud nepohodlné,“ vede Komár dál řeči ve 
stejném stylu, „co však mám činiti? Ze Slovače se navrátíme v noci 
z neděle na pondělí. A v pondělí dopoledne má Racek veselku. Co 
když se vlak opozdí, jak bývá v těchto krajích zvykem? Pak půjdu 
z nádraží přímo do obřadní síně. Nemohu přece jíti za svědka v ha-
zuce jako nějaký otrapa.“

Všem bylo jasné, že je to jinak, Komárovi dělá dobře, když může 
lidi nějak udivit, zaskočit, šokovat. V tomhle je úplně jiný než já, 
jestli o něco nestojím, tak to jsou zvědavé pohledy čumilů. Užil 
jsem si jich v posledních letech kvůli své kratší noze víc než dost. 
Snad se zeptáš, proč jsem tedy vstoupil do Klubu recesistů. Prostě 
proto, že mám rád legraci. Ale nemusím přitom být právě středem 
pozornosti.

Zatím znáš hlavní součásti Komárova netradičního lyžařské-
ho oblečení, to však není všechno. Na báglu měl upevněný černý 
plstěný klobouk, tak trochu připomínající očouzený kotlík. A ko-
lem krku dvoumetrovou bílou šálu volně splývající skoro na zem. 
Z kapsy ledabyle vytáhl další stylový doplněk. Klapky na uši, 
jaké se nosívaly na počátku dvacátého století, které připomínají 
sluchátka k walkmanům – černé látkové ovály našité na drátěné 
kostře zakrývající celé ušní boltce a spojené přes temeno hlavy 
pružným kovovým páskem.

Ještě chvíli jsme si povídali, potom řeč začala váznout, všichni 
vstávali nezvykle brzy a jednotvárné dunění kol rychlíku působilo 
uspávavě. Sotva jsem začal dřímat, přistoupili v Jaroměři do naše-
ho vagónu dva mladíci, vypadali tak na pětadvacet let. Rozvalili se 
na sedadle hned za námi a začali se bavit. Dřímota mě okamžitě 
přešla – mluvili totiž rusky. Rusky se v těch dobách učili povinně 
všichni školáci, od čtvrťáků až po gymnazisty a vysokoškoláky, do 
mě ruštinu hustili už sedm let, a i když jsem ten jazyk neměl prá-
vě v lásce, přece jenom se člověk za tak dlouhou dobu něco naučí. 
Brzy mi došlo, že to jsou vojáci okupační armády, která se u nás 
roztahuje už druhý rok – zřejmě patří k posádce zabydlené ve staré 
vojenské pevnosti Josefov. Jejich civilní oblečení napovídá, že to 
jsou důstojníci. Kam jedou a proč, to se mi nepodařilo zjistit, vy-
stoupili v Turnově.

Od té noci, kdy k nám vtrhly armády sousedních komunistic-
kých zemí, neuběhly ani dva roky a já mám ten 21. srpen dosud 



v živé paměti. Po táboře na Ostrově přátelství jsme tehdy splouvali 
Vltavu a zpráva o tom, že naše republika byla zákeřně přepadena 
státy, které se vydávaly za naše „socialistické bratry“, nás zastihla 
u Týna nad Vltavou. Pramice jsme nechali v městečku a vrátili se 
rychle zpátky domů. Do smrti nezapomenu na další dny, naplněné 
odporem a vzdorem proti okupantům.

Mám se zvednout, přejít k těm Rusákům a dát se s nimi do řeči? 
Asi bych to měl udělat! Náš táta by to určitě udělal! Ale k čemu by 
to bylo dobré?

Nakonec jsem je nechal plavat. Zmohl jsem se na jedinou věc. 
Napsal jsem na lístek azbukou, ruskou abecedou:

„Zachvatčiki – iditě damoj!“
„Okupanti, táhněte domů.“
A ten lístek jsem jim opatrně strčil do batůžku, který odložili 

nahoru na polici.
Dnes, po tolika letech, si říkám, že jsem se choval zbaběle, když 

jsem těm Rusákům neřekl svoje mínění do očí. Co by se mohlo 
stát? Třeba by se nestalo vůbec nic. Možná by mi dali pár facek. 
Ale kdyby to na mě práskli, pak by mě nejspíš vylili ze školy jako 
našeho tátu ze zaměstnání. Měl jsem sice chuť něco udělat, ale 
nechtěl jsem moc riskovat. Asi se ve mně současně projevily geny 
odvážného táty i opatrné mámy. Tenkrát i vpašování toho lístku 
mi připadalo jako statečný čin. Kdyby mě přistihli…



Výstup do hor

STOJÍME před libereckým nádražím a mlčky hledíme na kouzel-
né panorama, které se před námi otvírá. Město leží v mělké kot-
lině a hned za posledními domy se strmě zvedají zasněžené svahy 
Jizerských hor, zalité sluncem. A nad nimi se klene modrá nebeská 
báň. Je pořád silný mráz, slunce chladné jako z kovu. Dívám se 
a dívám, nemůžu se toho pohledu nasytit. Ostatní mají asi stejné 
pocity, žijeme všichni od narození v polabské rovině, krajina kolem 
našeho města je placatá, trčí z ní jen vyvřelá skála, na které stojí 
hrad, Kunětická hora, ale ta převyšuje okolí jen o 105 metrů, je 
to taková větší krtina. A tady strmí přímo nad městem skutečné 
hory, mapa nám říká, že už po čtyřech kilometrech budeme v nad-
mořské výšce 850 metrů.

Stačí udělat čelem vzad, abychom se přenesli pohledem 
z Jizerek do Lužických hor, ty začínají na opačném konci města 
a šplhají dokonce ještě výš, Ještěd dosahuje 1012 m. Nejlepší na 
tom je, že se tramvají člověk dostane z úpatí Lužických hor na úpa-
tí Jizerek! Tohle kdyby tak bylo u našeho města!

Na start k dálkové jízdě, pod Jizerky, by nás dovezla tramvaj, 
ale jdeme pěšky. Kousek pod nádražím přecházíme po mostě Nisu, 
tahle liberecká „řeka“ je směšně malá, spíš potok než řeka. Vody 
v ní není ani po kolena, na lodích by se po ní asi plout nedalo. 
Liberečáci by mohli zase nám závidět tři řeky, Labe, Chrudimku, 
Loučnou. A to nepočítám Haldu, středověký kanál. Ani nádherné 
Bohdanečské rybníky, kam zase my dojedeme trolejbusem od ná-
draží. Takže pro vodní skauty je naše město přece jen lepší.



Tramvajové koleje nás bezpečně dovedly až na konečnou sta-
nici, přímo na úpatí Jizerských hor. Chvíli stojíme před obrov-
skou mapou a Rejnok ukazuje, kudy dnes pojedeme. Jizerky dost 
zná, má v Liberci tetu, léta sem jezdí v zimě na běžky. Teď nám 
vysvětluje:

„Na začátku nás čeká tvrdá makačka. Čtyři kiláky pořád do 
kopce. Ale pak začne pohoda, jenom zvlněná náhorní rovina. 
Až na Jizerku. Odtamtud sjedeme podle řeky do Kořenova a dál 
do Harrachova. Na závěr nová zabíračka, podle Mumlavy na 
Voseckou boudu v Krkonoších.“

Po jeho stručném výkladu prvního denního úseku naší velké 
jízdy připravujeme lyže. Sotva vytáhnu z obalu a položím na sníh 
tátovy prehistorické běžky, všichni na ně zírají v němém ustrnutí. 
Ohromilo je, že chci jet přes devatery hory s práskačkama, na kte-
rých podle Čápa běhával praotec Čech kolem Řípu. Ještě víc zapů-
sobil krasopisně vyvedený nápis na obou lyžích: FISCHER Europa 
racing 1930.

Komár se zmohl jenom na užaslé:
„No to je síla!“
A když se z toho šoku trochu vzpamatoval, zeptal se mě:
„Nechceš ty svoje fišerky se mnou vyměnit?“
Nemyslel to samozřejmě vážně, jen mu asi trochu vadilo, že 

jeho nekonvenční lyžařský oblek bude mít u publika vážnou 
konkurenci.

„Kam si myslíš, že na těch dřevákách dojedeš?“
„Samozřejmě až na Slovensko,“ odpovím hrdě Jespákovi. „Náš 

táta na nich najezdil deset tisíc kilometrů bez nehody.“
„Budeš rád, když se doplazíš do Krkonoš, Květoslavě! Pak to 

zabalíš,“ sýčkuje Rejnok.
Neřeknu na jeho neblahé proroctví nic. Ale v duchu si umiňuju, 

že to nevzdám, ať se děje co se děje.
Při těch řečičkách mažeme skluznice zeleným voskem, protože 

mráz nepolevuje. Na skare zažehlené do celých skluznic mých lyží 
vosk báječně chytá. Už už chci vyrazit napřed po červené značce, 
ale Rejnok mě volá zpátky.

„Trochu si začátek jízdy zpestříme, milánkové,“ povídá 
s úsměvem.



Hned mi došlo, že zase vymyslel nějakou rejnokovskou šílenost, 
natolik ho už znám.

„Rozdělíme si první část trasy na etapy. Asi patnáct set metrů 
odtud je rozcestí, kde se říká U buku. Stojí tam skutečně buk. 
Poznáte ho podle kříže, zarostlýho do kmene. Kouká jen jeho vrch-
ní část. Další etapa vede od Buku k Český chalupě a je přibližně 
stejně dlouhá. Česká chalupa je hospoda. Těsně před ní vyjedeme 
z lesů a hned do nich zase zapadneme.“

„Proč nám to vykládáš?“ diví se Čáp.
„Abyste věděli, kde je cíl. Kdo dojede k Buku první, má nárok 

na šest dílků čokolády. Kdo kolem prosviští druhý, na pět dílků. 
Třetí na čtyři. A tak dál, ti další vždycky o dílek míň než ten před-
cházející. Chápete?“

Díváme se na Rejnoka, jako kdyby spadl z Měsíce. Ten kluk by 
chtěl i z normální jízdy na běžkách udělat cvokárnu. Čáp řekl to, 
co o tom soudíme my všichni ostatní:

„Snad si nemyslíš, že budem závodit?! Máme na zádech 
bágly!“

„Samozřejmě si to myslím, Kleofáši. Proto vám říkám už pře-
dem, kde je cíl.“

„To vypadá docela zajímavě, ten závod,“ řekl Komár. „Tos vy-
myslel sám?“

„Jasně, Čeňku.“
„Aby to nebyla nuda, že?“
„Správná řeč, Bronislave,“ pochválil Komára Rejnok. „A já vám 

slibuju…“
„Počkej, nech mě domluvit,“ přerušil ho Komár. „Vymyslel jsi 

to skvěle, aspoň sebou hneme. Takže se k těm závodům jako první 
NEPŘIHLAŠUJU.“

„Ještě rád se přihlásíš, Vincenci,“ neztrácel Rejnok optimismus. 
„Znáte heslo olympiád?“

„Já ho znám,“ blýsknu se před ostatními, kteří olympijské heslo 
zřejmě neznají. „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

„Správně, Věroslave,“ blahosklonně přikývne Rejnok a kolem 
pusy má pořád vějíř vrásek, jak se usmívá. „Jenže my si ho trošku 
upravíme. Heslo našich závodů zní: Není důležité zúčastnit se, ale 
zvítězit!“



„Proč nám pořád říkáš těma stupidníma jménama,“ řeknu 
nakvašeně, jde mi na nervy, jak nás oslovuje.

„Dělám právě diplomku o zapomenutejch křestních jménech, 
Drahoslave. Odkud se vzaly, kdy se nejvíc dávaly a tak. Jen si po-
slechněte, jak nádherně zněj.“

Rejnok totiž studuje s tělocvikem i češtinu a trochu mu z toho 
náročného studia haraší, jak je vidět, či vlastně jak je slyšet. 
O kantorech se říká, že časem ve škole zcvoknou, ale Rejnok asi 
půjde učit už jako zasloužilý cvok.

Nevím, jak je to možné, ale Rejnokova dobrá nálada se přenesla 
i na nás. A Rejnok nás dál zpracovává:

„Nebojte se, nepojedeme pořád na doraz. Boj o pořadí a nárok 
na čokoládu se rozpoutá vždycky tak dvě stě tři sta metrů před 
cílem etapy. Předtím pojedeme normálním tempem všichni pohro-
madě. A pak se najednou někdo utrhne a jeho trhák bude signálem 
pro ostatní, aby vystartovali za ním.“

„Ty ale seš na tom líp než my,“ řekl Čáp. „Především to tady 
znáš a víš, kde je cíl etapy a kdy máš vystartovat. A druhá věc – ty 
seš vlastně profík. Lyžování je pro tebe skoro jako zaměstnání.“

Naráží tím na Rejnokovo studium na vysoké škole tělocvikář-
ské. „Já to vím, Ctibore. Proto budete závodit jen vy.“

„Hele, hele, ty si dobrej,“ protestuje. Komár. „My se poženeme, 
a ty si pojedeš kliďánko želvička!“

„Nech mě domluvit, Serváci. Já pojedu pořád s váma, ale prostě 
nezávodím. Do cíle stejně vždycky dojedu první a počkám tam na 
vás jako rozhodčí.“

„Moc se tady nevytahuj,“ naježil se Jespák. „To se ještě ukáže, 
kdo bude nejrychlejší!“

Jespákova slova znamenala, že jednotná fronta proti Rejnokovu 
návrhu dostala vážnou trhlinu.

„Můžeme to zkusit,“ přešel na druhou stranu barikády i Čáp. 
„Uvidíme…“

„Jak řek jeden slepej vteřinu předtím, než spadl ze schodů,“ 
sarkasticky navázal na Čápovo poslední slovo Komár. „Já se nepo-
ženu! Vyhlašuju pro dnešek heslo nežeňme se!“

„To bys měl poradit Rackovi,“ poznamenám duchapřítomně.
My cvoci jsme Rejnokovi na jeho ztřeštěný nápad nakonec při-

stoupili. Potom se všichni začali dohadovat, jestli nemám dostat na 



začátku každé etapy náskok. Jasně tím naráželi na moji vadnou 
nohu. Právě proto jsem jejich velkomyslný návrh odmítl. I kdybych 
měl dojet do cíle vždycky poslední, klidně to snesu. Ostatně jsem 
z nich nejmladší, tak co.

Rozprava skončila, vyrážíme do nitra Jizerských hor po široké, 
dokonale uježděné cestě. Stoupání je zpočátku docela mírné, ale 
pak se svah najednou láme a šplhá strmě vzhůru. Rejnok dovede 
skvěle bruslit, a tak přešel na tuhle techniku jízdy. Ostatní začali 
stromečkovat, dost jim to podkluzuje. Jen já šlapu přímo vzhůru 
a trochu lyžemi přidupávám. Samotného mě překvapuje, jak mi to 
stoupá, zažehlené skare se zeleným swixem tvoří ideální kombina-
ci pro mrazivé počasí. Využívám toho a získávám metr za metrem 
náskok před ostatními, v závěsu za mnou se drží jen Rejnok, ale na 
rozdíl ode mne dejchá jako uštvaná doga.

Asi po třech stech metrech strmá střecha končí. Rejnok mi 
pošeptá:

„Za tamhletou houštinou vypal dopředu, Emiliáne. K Buku je 
to už jen kousek. Kluci tvůj nástup nemůžou zachytit. Jednak na 
tebe nevidí a nevědí, že jsi nasadil trhák, ale i kdyby to viděli, tvůj 
náskok nedoženou.“

Mrknu nenápadně za sebe, ostatní jsou dost daleko za mnou, 
sunou se do svahu jako píďalky a vesele si povídají. Poslechnu tedy 
Rejnoka a rozjedu to na plné pecky.



Bohoušek a Kanadské jezero

„JONÁŠI, stůj!“ řve na mě Komár.
Ani se neohlédnu, natož abych ho poslechl. Slyším za sebou 

svistot lyží a píchání hůlek, v mrazivém počasí sníh pod skluznice-
mi a bodci skřípavě vrže. Ženou se za mnou jako smečka vlků, ale 
mám tak velký náskok, že projedu kolem Buku první. O pět koň-
ských délek před ostatními. Přede mnou tam samozřejmě dorazil 
Rejnok a vytrubuje do světa výsledky první etapy:

„Jonáš má nárok na šest dílků čokolády, Jespák na pět, Čáp na 
čtyři, Bobr na tři, Ledňák na dva, Komár na jeden dílek!“

Jeli jsme naplno jen něco přes dvě stě metrů, ale stačí to, chvíli 
lapáme po dechu.

„Tak a teď tu čokoládu,“ vyzval Čáp Rejnoka.
„Počkejte až po třetí etapě,“ řekl Rejnok. „Teď se tím nebudeme 

zdržovat.“
„Jasně, zatím to nemá cenu,“ podpořil Rejnoka Komár, který 

měl dostat jen jediný dílek.
O tom, jak dopadla druhá etapa, se raději šířit nebudu, ostat-

ní mě hlídali, ani jednou mě nepustili dopředu, pořád mi byli 
v patách. Stálo je to hodně sil, protože moje dřeváky stoupaly do 
nejstrmějších svahů, jako kdyby mě táhl vlek, ale všem ostatním to 
trochu podkluzovalo. Poslední úsek před Českou chalupou začíná 
mírným sjezdem a etapa končí dlouhou cílovou rovinkou. Možná 
že bych i tam slušně zabodoval, protože mi v mrazivém počasí lyže 
stejně dobře kloužou z kopce a po rovince, jako stoupají do svahu, 
jenže při krátkém sjezdu se mi stala nehoda.



Do sedla jsem dorazil první, Jespák s Čápem jsou mi těsně v pa-
tách. Na nejvyšším bodě se odpíchnu oběma hůlkama a moje „fis-
cherky“ se nádherně rozjely. Naději na dobré umístění však zhatilo 
chlupaté tele.

Ten pes byl skutečně velký málem jako tele, důstojně si vykra-
čoval před svou paničkou, mířili přímo proti nám. Myslel jsem, 
že se mi ta obluda vyhne, psi jsou přece dost inteligentní zvířata. 
Tenhle hafan mi však cestu dokonale zatarasil. A hned se válím. 
Naštěstí v závěji na okraji cesty, takže se mi nic nestalo. Jen mi 
krosna přiklepla hlavu do sněhu. Chci se okamžitě zvednout, to 
psisko však doběhne až ke mně a začne mě očuchávat, dokonce mi 
olízne zasněžený obličej! Je to asi tak příjemné, jako kdyby mi po 
něm přejelo drsné struhadlo.

„Bohoušku, ke mně!“ volá odbarvená blondýna, co k tomu teleti 
patří.

Myslíš, že ji ta bestie poslechla? Ani náhodou! Funěla mi do tvá-
ře a ne a ne se vrátit ke své majitelce.

Mezitím kolem nás profrčeli všichni moji společníci. Očekával 
jsem, že mi přispěchají na pomoc a tu potvoru ode mne odeženou, 
ale ani je to nenapadlo, hnali se do cíle etapy jako fretky.

„Nebojte se, Bohoušek vám nic neudělá, ten nekouše!“ volá na 
mě ta ženská.

Začnu pracně rozmotávat svoje nohy a běžky, které se mi při 
pádu prapodivně zapletly, chvilku mi trvá, než dostanu obě lyže 
k sobě. Opřu se o hůlky a začnu se zvedat. Jde to dost ztuha, při-
tažlivost působí zvlášť silně na moji krosnu. Bohoušek se zájmem 
pozoruje moje zvedací manévry, a když se konečně dostanu do pod-
řepu, popojde ke mně, přátelsky do mě žďuchne a už znovu ležím 
v závěji.

To mě skutečně našňuplo, mám chuť to psisko přetáhnout hůl-
kou, ale nejsem si jistý, jestli by ho to nerozzuřilo, někteří psi vyvá-
dějí jako pominutí, když na ně napřáhnete hůl. Bohoušek zatím jen 
vesele vrtí ocasem, snad se po svém psím způsobu usmívá.

„Paní, zažeňte toho daviče,“ volám na falešnou blondýnu, která 
k nám míří klidným krokem.

„Bohoušek si s váma chce jen hrát,“ uklidňuje mě.
Hrát! Pěkně děkuju za takovou hru, při které na vás spoluhráč 

slintá.



Nakonec ta ženská k nám přece jen došla, popadla Bohouška za 
obojek a odtáhla toho psa baskervilského o dva metry dál.

„Proč ho nemáte na vodítku?“ zuřím.
Hned mi došlo, že je to nesmyslná otázka. Kdyby tohle tele měla 

na vodítku, mělo by vlastně na vodítku ono ji a táhlo by ji, kam by 
chtělo.

Ani jsem jim neřekl na shledanou.
Rejnok a ostatní na mě čekali před Českou chalupou a uvítali 

mě poznámkami, které zřejmě považovali za velice vtipné.
„Už jsme si mysleli, že tě Bohoušek slupl k svačině.“
„Měl ten bernardýn na krku soudek s rumem?“
Dělali si ze mne i z Bohouška legraci skoro po celou další etapu, 

dokud se Jespákovi neuvolnila levá lyže. Stalo se to na mírném 
svahu, ale lyže hned začala prchat zpátky z kopce. Naštěstí ji chy-
til Bobr, který byl asi tak o pět metrů pozadu. Malé Jespákovy 
nehody využil Čáp k rychlému nástupu, který se podařilo zachytit 
jen mně, Komárovi a Ledňáčkovi. V tomhle pořadí jsme dojeli do 
cíle třetí etapy, na Maliník.

Tady skončil dlouhý výstup, octli jsme se na okraji náhorní 
planiny. Dál už pojedeme mnohem rychleji, je tu dokonale projetá 
stopa. Před námi nekonečné lesy, bílo, modro, zlatá sluneční zář, 
ticho. To ticho však hned rozbil Čáp, který byl v cíli třetí etapy 
první.

„Sem s čokoládou, Rejnoku!“
„Jakou čokoládou, Pravoslave?“
„Tu, co mám od tebe dostat.“
„Ode mě? Čokoládu? Kdo ti to řekl, Teofile?“
„Nedělej ze sebe hlupáka! Řekl jsi, že kdo bude v cíli první, do-

stane od tebe šest dílků čokolády…“
„Ale, ale, Jáchyme, co mi to tu povídáš?“
„Řekni, že jsi to neslíbil.“
„Ani náhodou,“ usmívá se Rejnok.
Mně už došlo, že v Rejnokově slibu je asi nějaký háček, jenom 

Čáp to jaksi nechápe. Nedivím se mu, když byl jednou v cíli třetí, 
jednou druhý a naposledy dokonce první. Patnáct dílků, to je snad 
skoro celá tabulka čokolády.



„Pokud vím,“ pokračuje Rejnok, „řekl jsem výslovně, že vítěz 
má vždycky NÁROK na šest dílků čokolády. A na tom trvám, 
Arnošte.“

„Tak sem tu čokoládu naval!“ vzteká se Čáp.
Zlost mu tak zatemnila mozek, že mu Rejnok musel dát lekci 

z logiky, než pochopil, že pojmy „nárok“ a „dostat“ nejsou totožné, 
a když nám někdo řekne, že máme na něco nárok, nezavazuje se 
tím, že nám ten nárok osobně splní.

„Já se štvu jako vůl,“ zuřil Čáp.
„Proč jako?“
Kdyby Čáp neměl na nohou běžky, asi by po Rejnokovi skočil.
Když se Čáp konečně uklidnil, Rejnok sáhl do postranní kapsy 

svého báglu a vytáhl z ní studentskou pečeť. Asi víš, že je to čtvrt-
kilová oříšková čokoláda. Rozdělil ji na osm dílků, jeden si nechal, 
každému z nás podal jeden, jen Čápovi dva.

Na Čápa to zapůsobilo jako studená sprcha. Teprve teď pocho-
pil, že Rejnokovi dvakrát naletěl.

„Dál pojedeme po kanálu až na Černou Nisu,“ řekl Rejnok.
Myslel jsem, že stopa povede po nějakém zamrzlém korytě, ale 

byl to jen průsek v lese, který sledoval zhruba vrstevnici. A přece 
jsme svištěli po skutečném kanálu, vybetonovaném korytu, kudy 
proudí z horské přehrady voda. Ten kanál je však zakrytý deskami 
a hlínou a teď na něm leželo ještě půldruhého metru sněhu.

Asi za půl hodiny jsme minuli žulovou skalku, na níž byla upev-
něná kovová deska s nápisem, že tu kdysi dávno při stavbě přehra-
dy zahynul jakýsi Robert Melzer. Mělo se to stát při nehodě na že-
leznici, ale po kolejích nikde ani památky. Ledaže by byly hluboko 
pod sněhem.

Hradba smrků se náhle rozestoupila a před námi se objevila 
přehrada. Veliké horské jezero, obklopené kolem dokola lesem. 
Takhle nějak si představuju jezera v kanadské divočině! Když ne-
chám za zády strážní domek u hráze, nevidím nic než velkou bílou 
pláň. A co je tu nejúžasnější – námraza na holých listnatých stro-
mech, břízách, klenech, bucích, dlouhé bílé jehlice jiskří v slunci 
na pozadí safírové oblohy. Námraza vykvetla i na jezerní sněhové 
pláni, jsou to skutečně drobné ledové květy a lístky miniaturního 
stříbrného kapradí, když po nich přejede špička bodce lyžařské 
hole, se slyšitelným šustěním se rozsypou.



A to úžasné ticho, které se nad horským jezerem klene. Skoro 
se mi zdá, že ho slyším. Já vím, že je to nesmysl, říkám ‑li, že ticho 
slyším, to jen šumí po rychlé jízdě krev v mých uších, právě to je 
ten tajemný zvuk, který člověk vnímá, když je kolem něho absolut-
ní ticho.

Všechny nás kouzlo slunečného dne v zimních horách vzalo, 
dlouho, dlouho hledíme na jezero, jeho zamrzlou hladinu můžeme 
jen tušit pod bělostnou sněhovou přikrývkou. A tu krásu ještě 
umocňují barevná světélka, která se při jízdě přes jezero všude 
kolem nás rozsvěcejí a hned zase zhasínají, červená, modrá, zelená, 
oranžová, to se sluneční paprsky lámou ve sněhových krystalcích. 
Ještě nikdy jsem nic podobného neviděl. Nebo jsem si toho nevšiml, 
až dnes.

Od konce jezera, které se sice jmenuje Černá Nisa, ale v zim-
ních měsících za slunečných dní oslňuje andělskou bělostí, cesta 
opět stoupá na návrší s biblickým jménem Olivetská hora. Na je-
jím temeni nás místo křesťanského kříže čekala chaloupka baby 
Jagy. Nestála sice na můří noze, ale na žulové skalce, vypadala 
však skutečně pohádkově. Kdo ji tu postavil a proč, to pro nás byla 
záhada. Jako myslivecký posed rozhodně nevypadá, je sroubená 
z kulatiny a má špičatou střechu. Obcházeli jsme kolem ní a marně 
hledali žebřík, po kterém by se dalo vylézt nahoru. Vnitřní prostor 
musí být malinkatý, vždyť celá tahle záhadná stavba není větší 
než dvakrát dva metry.

Do tajemné chaloupky jsme se nedostali, zato jsme z Olivetské 
hory uviděli něco daleko strašidelnějšího než pohádkovou 
ježibabu.



Smrt Jizerských hor

„POJĎTE za mnou, něco vám ukážu,“ vyzval nás Rejnok a odbočil 
z vyjeté stopy do průseku ve smrkovém mlází.

Asi sto metrů se naše běžky bořily do měkkého sněhu, ale zajíž-
ďka stála za to. Octli jsme se na místě, odkud byl jedinečný výhled 
na západní cíp Jizerských hor, do hlubokých údolí a rozsáhlých 
bukových lesů. Uviděli jsme tam i něco, co nám vzalo dech. Nad 
severním obzorem se vznášely dva obrovské bílé mraky, ačkoli ob-
loha byla jinak úplně čistá. Vypadalo to spíš jako atomové výbuchy, 
jak jsem je viděl kdysi na obrázku, od země stoupaly k nebi mléčně 
zbarvené sloupy, které se ve výši měnily v hřibovitý útvar.

„Co je to?“ zeptal se Čáp.
„Elektrárny, Maxmiliáne.“
„Vždycky jsem o tom jenom slyšel,“ řekl Ledňáček, „ale nikdy 

jsem to neviděl na vlastní oči.“
Z jeho hlasu bylo cítit, že ho ten katastrofický obraz zaskočil. 

Atomové hřiby stoupaly z míst, kde se ježily vysoké tovární komí-
ny a obrovské betonové chladicí věže. Na horách vládlo naprosté 
bezvětří, ale ve vyšších vrstvách atmosféry vál slabý východní 
vítr a odnášel zlověstné mraky k západu. Byl jasný slunečný den, 
ale rovina pod Jizerkami tonula v jakémsi šedivém přítmí. Zdálo 
se nám, že se díváme na obrovské černé jezero, na jehož dně jsou 
potopeny podhorské vesnice i městečka, ve výši sedmi až osmi 
set metrů se držela rozptýlená mračna kouře, složená z několika 
vrstev.

„To jsou naše elektrárny?“ zeptal jsem se Rejnoka.



„Kdepak, Soběslave. Poláků. Ale Němci je tady mají taky, tro-
chu víc k jihu, pálí se tu jen lignit.“

Lignit je nejmladší uhlí, to vím, protože mě zajímá geologie. 
A taky vím, že je to uhlí nejhorší kvality. Padesát procent spali-
telné složky, druhých padesát procent svinstvo, které zamořuje 
ovzduší.

„Až dojedeme k Jizeře, uvidíte, jak tam usychají smrky,“ ujal se 
slova opět Rejnok.

„Tady tiká časovaná bomba,“ řekl Ledňáček. „Ale nebouchne 
najednou. Spíš bych měl říct, že Jizerkama pomalu postupuje plíži-
vá smrt.“

Tehdy jsem považoval Ledňákova slova za přehánění. Zdálo 
se mi, že vidí budoucnost moc černě. Od Liberce až sem jsme jeli 
krásně zelenými smrkovými lesy. Rejnok nám taky řekl před li-
bereckým nádražím, odkud jsme okouzleně hleděli na úchvatné 
panorama Jizerských hor: Až vstoupíme za konečnou stanicí tram-
vaje do vysokého lesa, pojedeme tím lesem dalších třicet kilometrů, 
jenom na dvou třech místech z něho vyjedeme na horskou louku, 
ale hned zase zapadneme mezi vzrostlé stromy.

Jestliže se díváš na Jizerské hory od libereckého nádraží dnes, 
řekneš si, Jonáš mi povídal pohádky – na horských svazích totiž 
vidíš jen ostrůvky starého lesa, jinde buď holiny, nebo nízké mlá-
zí. O nějakém souvislém porostu po celých horách nemůže být 
ani řeči. A čím výš a hloub do hor postupuješ, tím je pasek a ote-
vřených plání víc, dobré dvě třetiny lesa už byly vymýceny nebo 
uschly. Katastrofa rychlejší a rozsáhlejší než v Krušných horách 
neblahé paměti. Nesmíš zapomenout, že na jízdu, o které vyprá-
vím, jsme se vydali před více než třemi desítkami let. A chmurná 
Ledňáčkova předpověď se do puntíku splnila. Lesy útok elektrá-
renských komínů nepřežily. Měli bychom se dnes Ledňákovi všich-
ni omluvit, tenkrát jsme ho prohlásili za škarohlída – a přece měl 
pravdu, ani trochu nepřeháněl.

Z neblahé vyhlídky jsme se pak vrátili do stopy a pokračovali 
v jízdě. Z mapy se dozvídáme, že míjíme Bílou kuchyni, Hřebínek, 
Ptačí kupy, Kristiánov. Projel jsem těmi místy jen jednou v živo-
tě a už dávno mi vymizela z paměti. Jenom na Kristiánov mám 
jasnou vzpomínku. Tam na mě uprostřed nádherného slunečného 
dne padl smutek, který si sám pořádně nedovedu vysvětlit. Proč 



se moje nálada najednou tak změní? Co mě to posedne? Dost často 
se mi to stává na zapadlém, opuštěném venkovském hřbitůvku. 
A právě takový je v Kristiánově. Uprostřed Jizerských hor. V mís-
tech, kde z bývalé sklárny a sklářské osady zůstala jen poslední tři 
stavení. Ani tam však nikdo trvale nežije.

Do Kristiánova jsme sjeli po táhlém mírném svahu ze sedla 
pod Holubníkem. Lyže se nám na uježděné cestě pěkně rozletěly, 
v poslední fázi jsem musel zuřivě plužit, jinak bych mohl skončit 
na hřbitově. Právě na tom, o kterém jsem se už zmínil a kde na 
mě padla pohřební nálada. Je to malinkatý hřbitůvek, asi tak 
třicetkrát třicet metrů, ohrazený nízkým plotem. Ten plot vlast-
ně není zase tak nízký, v létě bychom ho tak snadno nepřekročili 
jako v době, kdy na hřebenech Jizerských hor leží skoro dva metry 
sněhu.

Vrátka samozřejmě nešlo otevřít, a tak jsme se dostali na hřbi-
tov přes plot. Nejdřív jsme si zuli lyže, ale sotva člověk opustil 
ujetou cestu, hned zapadl po pás do sněhu. A tak jsme nakonec plot 
překročili s běžkama na nohou. Hroby byly zaváté, tušili jsme je 
kdesi pod nohama, ze závějí trčely jen špičky tří nejvyšších náhrob-
ních kamenů. Všechny měly vysoké bílé sněhové čepice podobné 
mikulášské mitře. Uprostřed hřbitůvku stojí památník, vysoký 
kamenný sloup, na němž je kovová deska s německým nápisem:

„ZUR ERINNERUNG AN DEN 150 JAHRIG BESTAND 
VON 1775 CHRISTIANSTHAL 1925 GEWIDMET DEM 
GRUNDER HERRN LEOPOLD JOHANN RIEDL UNS SEINEN 
MITARBEITERN.

CHRISTIANSTHAL AM 27. 7. 1925“
„Přelož nám to, Čápe.“
„Na paměť sto padesátého výročí založení Kristiánova věnová-

no zakladateli panu Leopoldu Johannovi Riedlovi a jeho spolupra-
covníkům. Kristiánov, 25. 7. 1925.“

Skloním se k druhému náhrobnímu kamenu, ale nedokážu 
rozluštit jediné slovo, nápisy už jsou naprosto nečitelné, povrch 
kamenných desek zvětralý. A jak se tak nad nimi skláním, roze-
smutní mě, že se ani nedá přečíst jméno toho člověka, který tady 
leží pod sněhem a zemí víc než sto let, najednou na mě padne div-
ná tíseň a melancholie. V nitru cítím bolest, kterou ani nedovedu 



pořádně popsat, jako kdyby mi nějaká neviditelná ruka sevřela 
v hrudi srdce.

Proč tady smutním, vždyť tu neleží nikdo z naší rodiny, ani 
žádný z mých přátel, je přece modrý zimní den, svítí slunce, ne-
chystám se ještě umřít, ani ve mně nehlodá žádná smrtelná ne-
moc. Podívej se na Rejnoka, říkám si, na Jespáka a Komára, ti si 
vesele povídají!

Snažím se tak přesvědčit sám sebe, ale není to nic platné. 
Nepochopitelného smutku se nezbavím, dokud nevystoupíme na 
vrchol Jizery.

Není to sice nejvyšší hora Jizerek, Smrk je o dva metry vyšší, 
ale stejně je odtud úžasný rozhled. Musíme ovšem nejdřív vyšpl-
hat na vrcholový skalní blok, samozřejmě bez lyží. Sotva stanu na 
Jizeře, smutek mě přejde stejně nečekaně, jako mě na kristiánov-
ském hřbitůvku přepadl.

V průzračném vzduchu a sluneční záři se před námi objevily 
hřebeny Krkonoš jako pohádkový přelud. A když uděláme vpravo 
v bok, přeneseme se pohledem do Českého ráje, k Troskám a na 
Kozákov. Ještě jednou vpravo v bok a máme před sebou jako na 
dlani střední a západní část Jizerských hor – a v dálce za nimi ob-
raz ještě fantastičtější, sopkám podobné vrchy v pásmu Lužických 
hor. Vzduch je tak úžasné průzračný, že vidíme i pověstnou horu 
Klíč u Nového Boru, která má strmé svahy a podobá se obřímu 
stříbrnému stanu.

Najednou mě zaplaví bláznivá radost a smete smutek jako jar-
ní povodeň. Vzpomenu si na Cooka, ten putoval jen po arktickém 
ledu, kde neviděl žádné lesy, žádné hory. Jak to zpíval jeden starý 
Eskymák?

„…jen jedno je vopravdu velký
doma i na dlouhejch cestách
silně prožívat velkej den
zářívej den
a vidět světlo
co naplňuje svět.“



Arktickou krajinou

MÁME za sebou dvě třetiny jízdy po Jizerských horách, v chatě na 
Smědavě jsme si dali horký čaj a teď svištíme po červené značce 
k osadě Jizerka, o které Rejnok tvrdí, že to je největší zapadá-
kov v celých Čechách. Horská vesnička, obklíčená ze všech stran 
hlubokými lesy, dvě tři desítky chalup roztroušených podél říčky 
Jizerky. Tak to bylo tehdy, když jsme osadou projížděli. Dnes je 
to jiné, většina lesů kolem buď uschla, nebo byly vykáceny, další 
důkaz, že se Ledňák osvědčil jako zkušený věštec, jeho proroctví 
o neblahém osudu Jizerských hor se už za dalších deset patnáct let 
ukázalo jako správné. Ale my tehdy Jizerku viděli skutečně obklo-
penou nádhernými smrkovými lesy, skoro celou jízdu horami jsme 
vnímali jako putování zeleným, zasněženým kaňonem, vysoké 
stromy nás stále doprovázely po pravé i levé straně cesty.

„Nějak dlouho už nikde nebyla červená značka,“ upozornil Čáp 
Rejnoka, který vede náš konvoj.

„Neboj se, Bartoloměji, za pár minut musíme vyjet z lesa,“ 
uklidňuje ho Rejnok. „A budeme na Jizerce.“

Zelená hradba se před námi opravdu rozestoupila, octli jsme 
se na okraji mělkého, širokého údolí. Vyjetá běžecká stopa, po níž 
jsme ujížděli jako vlak po kolejích, nečekaně skončila. Běžci, kteří 
jeli před námi, se tu obrátili a vraceli se zpátky na Smědavu. To 
bylo první nepříjemné překvapení – dál musíme stopu pracně pro-
šlapávat. A druhé překvapení, mnohem závažnější, si zatím uvědo-
moval jen Rejnok.

„Jak to, že tu není žádná chalupa?“ diví se.



My všichni ostatní kromě Rejnoka tudy jedeme poprvé v životě 
a na jeho otázku pochopitelně neumíme odpovědět. Rejnok se tedy 
váhavě vydal na další cestu. Předtím jsme frčeli šesti nebo sed-
mikilometrovou rychlostí, ale teď se náš postup značně zpomalil. 
Jestliže prošlapáváš stopu v hlubokém sněhu, dokážeš ujet za hodi-
nu nanejvýš čtyři kilometry, spíš však jenom tři.

„To jsem blázen, kam nás ta baba vede!“
Rejnok řekl až po další čtvrthodině tuhle okřídlenou větu, kte-

rou v Sedmičce užíváme jen tehdy, stane ‑li se něco naprosto nepo-
chopitelného. Sotva to vyslovil, hned nám je jasné, že se děje něco 
mimořádného.

„Jak to, že tu nejsou chalupy?!!“ opakuje Rejnok větu, kterou 
jsme od něho slyšeli už před patnácti minutami.

Potom se zastavil, shodil ze zad bágl a vylovil z něho mapu. 
Chvíli do ní brejlí a konečně přizná to, co tušíme.

„Jsme někde jinde než na Jizerce!“
Po horské osadě skutečně není ani památky. Kde jsme se to 

tedy, u mořského koně, octli? Stačí pozorněji prostudovat mapu 
a dojdeme k závěru, že místo na Jizerce stojíme kdesi na začátku 
Velké jizerské louky.

Na mapu jsme se naposledy dívali na Smědavě, prozradila nám, 
že se máme dál držet červené značky, která nás dovede bezpečně 
k cíli. Totéž tvrdila i směrová tabulka u chaty. Ale uniklo nám, 
že se kousek za Smědavou červená značka dělí a pokračuje dvě-
ma různými směry. Na rozcestí jsme si toho nevšimli a místo na 
Jizerku jsme celou další hodinu ujížděli na Velkou jizerskou louku, 
do opuštěného údolí, kterým protéká od pramenů řeka Jizera a kde 
nestojí jediné lidské stavení. Aspoň ne na české straně.

Velká jizerská louka je hraničním územím naší republiky 
a Polska. Hranici tvoří na dlouhém úseku právě tok řeky Jizery. 
Nádherně tu meandruje, její koryto dosud nikdo nezreguloval, vine 
se rozlehlým horským údolím tak, jak se jí zachce.

„To je balada,“ řekl Rejnok, když jsme se zastavili a hleděli do 
údolí zalitého odpoledním sluncem. Před námi se otvíraly neporu-
šené sněhové pláně, z nichž trčely tu a tam nízké ostrůvky kleče, 
kostry vybělených uschlých stromů a osamělé obrovité smrky 
s větvemi až po zem.



„Máme vlastně štěstí, že jsme dojeli sem,“ prohlásil Rejnok, „to 
je nejkrásnější kout Jizerek. V létě tu je spousta bažin, nevede tudy 
ani žádná cesta.“

A začal nám vyprávět, že jsou zde mimořádné klimatické pod-
mínky, proto na Velké jizerské louce roste kleč v tak nízké nad-
mořské výšce jako v žádných jiných našich horách.

„Je to vlastně arktická krajina ve střední Evropě. V létě nejdeš-
tivější oblast. V zimě tu napadne vždycky spousta sněhu.“

Jeho povídání se poslouchalo pěkně, ještě nám nedošlo, že 
Rejnok svoje nadšení nad Velkou jizerskou loukou tak trochu 
hraje, aby tím zakryl méně příjemnou skutečnost, že to znamená 
pořádnou zajížďku a budeme muset i nadále prošlapávat stopu. 
Jespákův návrh, abychom se vrátili zpátky na Smědavu, byl za-
mítnul většinou hlasů. Stejně by nás to stálo hodně času, a tady 
se nám opravdu líbilo. Jizera je tu ještě malá říčka, její koryto se 
úžasně klikatí, co chvíli musíme přejet po sněhovém mostu na dru-
hý břeh, většina toku je zamrzlá, proudící vodu vidíme jen místy, 
jindy ji jen tušíme pod ledovým krunýřem.

Zpočátku naše výprava postupovala přímo na východ, ale brzy 
se nám stavěly do cesty klečové porosty, na mnoha místech skoro 
úplně zaváté sněhem. A když jsme chtěli projet mezi jehličnatými 
větvičkami trčícími jen pár centimetrů nad bílou plání, sníh se 
pod námi často znenadání probořil. Nejdřív mi to bylo k smíchu, 
že jezdec přede mnou najednou zapadl do kleče i s lyžemi až po pás 
a nemůže se z té pasti dlouho vyhrabat, když se mu běžky zaplet-
ly do pokroucených větví. Připadalo mi legrační poslouchat toho 
nešťastníka, jak hlasitě nadává na pichlavé jehlice kosodřeviny. 
Ale smích mě brzy přešel, protože ta nehoda vzápětí potkala i mě. 
Museli jsme se totiž střídat po dvou nebo třech stech metrech na 
čele zástupu v prošlapávání stopy – v hlubokém sněhu je to děsná 
dřina. Pády do klečové pasti nás stály hodně času a sil.

Nejdřív se mi neplánovaná zajížďka na Velkou jizerskou louku 
líbila, vzpomněl jsem si na Cooka a jeho vyprávění, jak se probíjel 
arktickou krajinou a někdy za celý den postoupil jen o pár kilome-
trů k cíli – severnímu pólu. Tohle není sen, který často prožívám 
v bdělém stavu, i my se teď skutečně probíjíme arktickou pustinou, 
copak to Rejnok neříkal?



Přejeli jsme už asi podesáté z pravého břehu Jizery na levý 
břeh, a tam k našemu velkému překvapení objevíme vyjetou stopu. 
Vede přímo k východu a náš postup se v ní zase značně zrychlil. 
Máme z toho samozřejmě radost, prošlapávání stopy nás už dávno 
přestalo bavit, a hlavně nás strašně brzdí.

Asi po kilometrové jízdě nás stopa zavede z otevřených plání do 
vzrostlého lesa. Tam narazíme na skoro neviditelného chlápka. Má 
na sobě bílou větrovku a bílé kalhoty, jenom čepice prozrazuje, že 
je to Polák, všichni Poláci nosívají tenhle typ čapky „na tři facky“. 
Polák jede na lyžích přímo proti nám; předpokládáme, že nám 
uvolní dráhu, vystoupí ze stopy a počká, až kolem něho přejedeme, 
tak přikazuje lyžařská etika, skupina má přednost před osamělým 
jezdcem. Ale toho moulu ani nenapadlo, aby nás pustil, naopak zů-
stal stát ve stopě jako pařez. Rejnok tedy odbočí ze stopy doprava, 
že se mu vyhneme, a Poláka pozdraví dobrý den.

Načež chlápek v bílém zadrmolí něco jako češč, asi to je polský 
pozdrav. A hned dodá něco, co zní jako stojce nebo tak.

Polsky z nás nikdo neuměl, pochopili jsme však, že se máme 
zastavit.

Teprve teď vidím, že popruh přes Polákova prsa nepatří 
k chlebníku, ale k automatu, který má přehozený na zádech, aby 
mu při jízdě nepřekážel. Jakmile ten automat uvidím a všimnu si, 
že chlápek má na čepici kovový státní polský znak, hned mi dojde – 
tohle asi bude znamenat nějakou mírnou komplikaci.

Polák pak na nás začal cosi chrlit tím svým směšným šišlavým 
jazykem. Rozuměli jsme mu každé desáté slovo – přiznám se, že 
já jsem mu nerozuměl vůbec nic. Možná ostatní kluci pochopili 
z jeho řeči aspoň něco, nejspíš Čáp, který studuje na vysoké škole 
jazyky, sice jenom angličtinu a němčinu, ale přece jen dokáže líp 
odposlouchávat cizí slova. Čáp se pak pokusil s Polákem dorozumět 
anglicky i německy, ten se však tvářil naprosto nechápavě. Ještě 
horší bylo, když jsem na toho chlápka začal mluvit rusky, to se 
tak zaškaredil, že mě chuť k dorozumívání tímhle jazykem hned 
přešla.

„Ty blaho,“ řekl mi potom Čáp, „Poláci milujou Rusáky asi tak 
jako my. Možná že je nenáviděj víc než my. Nás Rusáci okupujou 
teprve krátce, ale Polákům šlapali po hlavách několik staletí. 



Polsko patřilo k carskýmu Rusku, bylo jeho gubernií. Tak jako my 
jsme zase patřili k Rakousku ‑Uhersku.“

Polák už zase cosi drmolil a sotva skončil, Komár se na něho 
usmál a řekl:

„Nem tudom.“
Polák se viditelně zarazil a já se Komára ptám:
„Cos mu říkal?“
„Že mu nerozumíme,“ odpověděl Komár. „Aby mu to bylo jas-

nější, řek sem to maďarsky.“
Tvářil se přitom jako neviňátko, zato já měl co dělat, abych se 

nahlas nerozesmál.
Polák viděl, že se s námi nedomluví, a tak mávl rukou, že máme 

jet dál. Slušně jsme se s ním rozloučili a řekli mu na shledanou. 
Vůbec se nenamáhal odpovědět. Komár mu pokynul rukou a řekl 
maďarsky: „Fóldalati.“

Nebyl to pozdrav na rozloučenou, jak by se snad zdálo, slovo fól-
dalati znamená metro. Podzemní dráha. Komár nám pak vysvětlil, 
že výrazy nem tudom a fóldalati pochytil při nedávném rodinném 
zájezdu do Budapešti. Litoval, že zatím nemohl použít další ma-
ďarský výraz „zárva“ – zavřeno.

Začali jsme se vesele bavit o nečekaném setkání, ale brzo nás 
hovor přešel. Polák nepokračoval v jízdě tam, odkud jsme my při-
jížděli a kam měl předtím namířeno, ale obrátil se a jel těsně za 
Čápem, který naši kolonu uzavíral. Zanedlouho jsme dojeli na mís-
to, kde se stopy lyží rozcházely do dvou různých stran. Rejnok po-
chopitelně zabočil doprava, protože Jizerka musí být odtud jižním 
směrem, a druhá stopa vedla přímo k severu. Sotva Rejnok zamířil 
k jihu, Polák vzadu houkl: „Stůj!“

Houkl to samozřejmě polsky, ale to slovo zní v polštině skoro 
jako v češtině, a tak jsme mu porozuměli.

Rejnok zůstal stát a Polák ukázal, že se máme vydat tou dru-
hou stopou, vedoucí do polského vnitrozemí.

A bylo po legraci. Spadla klec. Z rezolutních Polákových 
gest jsme pochopili, že to není přátelská rada, ale strohá výzva. 
Najednou je nám všem jasné – ten chlap nás nedoprovází, ale 
eskortuje!

„Ty – Komáre,“ povídám jezdci přede mnou, „teď to slovo zárva 
asi uplatníš, Poláci nás možná zavřou.“



„Zárva ale znamená, že zavřeli obchod,“ řekl Komár. Z jeho slov 
bylo cítit, jak ho přešel humor.



V polském zajetí

NEMÝLILI jsme se, polský voják nás opravdu eskortoval na ve-
litelství. Asi po deseti minutách jsme dorazili k domu, na kterém 
visel oválný plechový štít s polským státním znakem. Vyšel z něho 
druhý Polák ve vojenské uniformě, s důstojnickými výložkami. 
Vyslechl od našeho průvodce hlášení a vyzval nás, abychom si 
odepnuli lyže a šli s ním dovnitř.

Ten člověk naštěstí uměl dobře anglicky, a tak jsme se s ním 
snadno domluvili. Čemu jsme nerozuměli, když mluvil polsky, to 
nám opakoval anglicky a Čáp to přeložil do češtiny. A čemu ne-
rozuměl důstojník z naší české výpovědi, to mu Čáp přeložil do 
angličtiny. Já jsem na jazyky mírně natvrdlý, a přesto jsem pochy-
til smysl většiny vět, protože Čáp i Polák mluvili velice pomalu. 
Důstojník nám řekl, že jsme překročili polskou státní hranici bez 
pasu a v místech, kde není přechod. Porušili jsme tím jakýsi polský 
zákon. Pak nás vyzval, abychom ukázali občanské průkazy. Chvíli 
je studoval, něco si z nich vypisoval, potom nám je vrátil. Znovu 
se začal vyptávat, odkud jsme, kam jdeme, jak jsme se dostali na 
Velkou jizerskou louku, proč jsme nejeli na Jizerku ze Smědavy 
přímo, a když už jsme zabloudili, proč jsme překračovali polskou 
hranici a nedrželi se na české straně řeky.

Čáp mu řekl podle pravdy, že jsme sjeli ze správné cesty, na 
Velkou jizerskou louku se dostali nedopatřením a polskou hranici 
jsme přejeli nevědomky, nevěděli jsme, že hraniční čára vede přes-
ně středem řeky. Na naší straně se místy ani jet nedá, protože je 
tam neprostupná kleč. To je důvod, proč nás pohraničník potkal 



na levém břehu Jizery, byli jsme rádi, že je tam vyjetá stopa a ne-
musíme ji dál prošlapávat hlubokým sněhem.

Důstojník si zvlášť nedůvěřivě prohlížel Komára v jeho saku 
s vestou, motýlkem a kloboukem. Komár vůbec nevypadal jako 
lyžař, spíš jako pašerák. Jeho občanku studoval velice podrobně.

„To je jenom legrace,“ snažil se Čáp Polákovi vysvětlit, proč má 
Komár tak divné oblečení. Chtěl říct, že je to jen recese, ale nějak 
si nemohl vzpomenout, jak se řekne recese anglicky.

Nakonec jsme se diplomaticky omluvili za to, že jsme nevědom-
ky narušili suverenitu Polské republiky, a vyjádřili jsme naději, že 
nám to prominou a brzy nás propustí.

Důstojník pak odešel do sousední místnosti, zřejmě k telefonu. 
Zůstali jsme o samotě.

„No těpic,“ řekl Ledňáček, sotva důstojník za sebou zavřel dve-
ře. „Teď v tom pěkně lítáme. Jestli nás v Polsku zavřou, tak se pár 
měsíců nedostanem domů.“

Po chvíli svou pochmurnou předpověď objasnil.
„Náš strejda jednou v Krkonoších zabloudil. Byla strašná váni-

ce a strejda nevědomky sešel ze značky, která vede blízko polský 
hranice. Místo na Rýchory se za tmy dopotácel do polský vesnice. 
Tam ho sebrali polští policajti. Vůbec je nezajímalo, že ve fujavici 
zabloudil a málem zahynul. Zavřeli ho přes noc do ledovýho ba-
ráku. A druhej den ho odvezli do Varšavy. Stalo se to pár let po 
válce, Varšava byla ještě v ruinách. Na stavbách makali kromě 
Poláků hlavně němečtí zajatci. A taky Češi a Slováci, kteří měli 
tu smůlu, že překročili polskou hranici a Poláci je čapli. Strejda 
musel na těch galejích odpracovat půl roku, než ho pustili zpátky 
domů. První dva měsíce nikdo netušil, kde je a co se s ním stalo. 
Strejdova rodina věděla, že se v sobotu po práci rozjel do Krkonoš 
na lyže, ale v neděli se nevrátil. Nevrátil se ani v dalších dnech, 
nepodal o sobě vůbec žádnou zprávu. Všichni si už mysleli, že 
v Krkonoších zahynul, v tu neděli, kdy zmizel, spadla do Modrýho 
dolu velká lavina. Po strejdovi vyhlásili pátrání, ale nikde se ne-
našla žádná stopa. Taky ho podezřívali, že třeba utek na Západ, 
vyslýchali kvůli tomu celou jeho rodinu. Teprve po šedesáti dnech 
od něho přišel první dopis z Varšavy, s vězeňským razítkem. Domů 
se vrátil až po půl roce, skoro ho nemohli poznat. Dřív to byl chlap 



jako hora, ale teď se z Polska vrátila vychrtlá sušinka, zhubl 
o dvacet kilo.“

Poslouchali jsme Ledňákovo vyprávění a než skončil, ovzduší 
v místnosti značně zhoustlo. Všem už došlo, že nás polští pohra-
ničníci skutečně zajali. Mně se z toho pomyšlení udělalo špatně. 
Půl roku je zatraceně dlouhá doba. Jestli se příští neděli nevrátím, 
bude u nás zle. Máma začne panikařit. A tátovi by asi taky nebylo 
veselo. Nemohl bych ani na svatbu naší Jitky. Jestlipak by ta svat-
ba vůbec byla, kdybych najednou zmizel a byl nezvěstný? Naši by 
hned zjistili, že jsem se školou na kurzu nebyl. Možná že by svatbu 
odložili, taky kvůli Komárovi, který má jít Rackovi za svědka.

Trochu se mi ulevilo při pomyšlení, že by to třeba Racka za-
chránilo před nerozvážným krokem. Ale hned se mi zase přitížilo. 
Racek by se možná zachránil, ale já bych v tom lítal. Kdo by mís-
to mě vedl Delfíny, kdyby jejich kormidelník zmizel beze stopy? 
Chrostík mi sice obětavě pomáhá, ale na samostatné vedení druži-
ny asi není ještě dost připravený. Nejvíc by mě mrzelo, že bych při-
šel o letní tábor, kdyby nás Poláci zavřeli na půl roku jako Čápova 
strejdu. Pustili by nás až někdy začátkem srpna, a to už býváme 
z Ostrova přátelství na Stříbrném jezeře zase zpátky doma.

Podobné neveselé myšlenky asi v té chvíli trápily také Jespáka, 
Bobra i Čápa, protože neříkali nic a tvářili se zasmušile.

„Já už mám naštěstí všechny zkoušky v tomhle semestru,“ 
liboval si Rejnok. „Teď mám dělat diplomku. Když nás v Polsku 
zavřou, aspoň na ni budu mít čas. Prostě ji tam celou napíšu. Mohl 
bych se na práci líp soustředit než doma a na koleji.“

„Ty si myslíš, že budeš mít v kriminále věci na psaní?“ tvářil se 
skepticky Bobr. „Komunisti zavřeli tátova bratra za to, že bojoval 
v druhý světový válce s Angličanama proti Němcům. Soudruzi ho 
poslali za odměnu do koncentráku v Jáchymově. Vězňové u sebe 
nesměli mít tužku ani papír na psaní. Když je u někoho našli, 
hned mu napařili třeba deset dní bunkru. Odvedli ho do podzemní 
kobky, kde se netopilo, nebyla žádná postel ani deka, jen holá be-
tonová podlaha. Jídlo tam dostávali jednou za dva dny. Kus chleba 
a vodu.“

„V Polsku je to třeba jinak,“ řekl Rejnok. Bobrova slova ho tak 
vyšinula, že ho dokonce zapomněl oslovit nějakým obrozeneckým 
jménem.



„Ještě horší!“ dorazil ho Bobr. „Tam se komunisti zmocnili 
vlády už na konci války. A nastolili stejně hnusnou diktaturu jako 
u nás. Snad ti neušlo, že spolu s Rusákama nás 21. srpna přepadli 
i Poláci.“

Po jeho slovech klesla naše nálada hluboko pod bod mrazu.
Jespák projevil starost, jestli se jeho děvče dozví o tom, kde jsme 

zavření, a zda mu bude smět psát.
Komára zajímalo, kterou holku má Jespák na mysli, Radku, 

Věru nebo Máňu?
„Petru,“ řekl Jespák.
„Třeba se to dozví,“ utěšoval ho pak Komár. „Ale pochybuju, že 

na tebe bude čekat, než se vrátíš z lapáku. Jak znám holky, ta tvo-
je Petra si za měsíc někoho nabalí.“

Komár vůbec bral naše zajetí na lehkou váhu.
„Myslíte, že mi dají potvrzení o brigádě, když nás pošlou stavět 

Varšavu? My musíme v létě vždycky aspoň měsíc odpracovat někde 
na stavbě nebo v zemědělství.“

„Moc si nedělej legraci,“ řekl Bobr. „Aby nás nezabásli ještě 
doma, až se vrátíme. Za opuštění republiky, na to je paragraf. 
A sazba až deset let.“

Tyhle naše řečičky, které jsme vedli na polské pohraniční stráž-
nici, můžou dnešnímu čtenáři připadat uhozené a nesrozumitel-
né. Tehdy ale byla vážně šílená doba. V naší republice i v Polsku, 
Maďarsku, Bulharsku, Rusku měla neomezenou moc jediná poli-
tická strana, komunisti. A ta oddělila tyhle státy od svobodného 
světa železnou oponou. Nikdo nesměl z Československa odjet do 
zahraničí bez milostivého povolení ministerstva vnitra. Zejména 
do těch zemí, kde nevládli komunisti. A to jsme měli štěstí, že 
jsme náhodou přešli polské hranice, ty nebyly tak ostře střeženy 
jako hranice rakouské a západoněmecké. Kdybychom místo po 
Jizerkách jeli tenkrát po Šumavě a náhodou zabloudili k bavor-
ským hranicím bez pasu a zvláštního výjezdního povolení, dopadlo 
by to s námi zle. Jenže na Šumavě by se nám tohle tenkrát stát 
nemohlo, protože by nás už dvacet kilometrů od hranic zastavili 
vojáci a hnali nás zpátky do vnitrozemí. A kdybychom se přece jen 
nějak přiblížili těsně k hranici, třeba za husté mlhy nebo ve vánici, 
narazili bychom na ostnaté dráhy. Jestli bychom dřív nešlápli na 



minu nebo nás nevyčenichali psi. Taky by nás možná už kus od 
hranice oddělali, prostě by do nás pustili dávku ze samopalu.

Tohle všechno jsme tehdy věděli, věděli jsme také, že pol-
ská hranice není tak přísně hlídaná, protože Polsko stejně jako 
Československo patří k vazalským státům Ruska a vládne tam 
stejně odporná diktatura. A stejně nám nebylo dvakrát do smíchu, 
když nám došlo, do jaké kaše jsme se dostali.

Jak se tak vzájemně strašíme, stoupá v nás vnitřní napětí, 
vtipkování a přehánění má jen zamaskovat naši nejistotu. Mám 
zlost na Rejnoka, který nás vedl a má hlavní vinu na tom, že jsme 
se octli na Velké jizerské louce a padli do polského zajetí. Podobné 
pocity mají zřejmě i ostatní, samozřejmě kromě Rejnoka, ten si 
žádnou vinu nepřipouští a odráží naše špičky i přímé výčitky.

Naše dlouholeté přátelství najednou dostalo první trhlinu, začal 
se rozhořívat konflikt – a to se nám ještě nic nedělo!

Připomněl jsem si, že Cook se taky dostal do rozporu 
s Eskymáky, kteří ho doprovázeli. Vytýkali Cookovi, že je zatáhl do 
zbytečného nebezpečí.

Z těchto úvah mě vyrušil důstojník, který se vrátil a přiká-
zal nám, abychom rozbalili bágly a vyložili na stůl jejich obsah. 
Pozorně si všechno prohlédl, nejspíš si myslel, že třeba něco pašu-
jeme. Přitom si všiml, že máme všichni na rancích našitou plátě-
nou skautskou lilii. Přátelsky se usmál – vůbec poprvé – a zeptal 
se:

„Harceři?“
Náhodou vím, že polští skauti si říkají harceři, a tak jsem řekl 

rusko ‑polsky: „Da, harceři.“ A dodal k tomu česky: „Vodní.“
Důstojník viditelně roztál a nabídl nám čaj. Dokonce k čaji 

i chleba s máslem. A když jsme jedli, zmínil se o tom, že sám byl 
jako kluk v harcerském oddíle. Potom jsme se chvíli bavili o skau-
tingu, my na Poláka mluvili česky, on na nás polsky, ale kupodivu 
jsme si teď dost rozuměli. Vyprávěli jsme mu o naší Sedmičce, jak 
po zákazu skautingu po roce 1948 přežívala dvacet let maskovaná 
jako kanoistický oddíl a ke skautským ideálům se směla přihlásit 
až na začátku pražského jara. To se ví, že jsme se trochu chvástali, 
jak jsme tajně nosili lilie, opisovali si věci ze skautských příruček 
a tak. Důstojník se divil a řekl nám, že u nich v Polsku skauty 
nezakázali.



Dojedli jsme při tom klábosení chleba, dopili čaj a důstojník nás 
pak odvedl před strážnici. Připjali jsme si běžky, Polák si je vzal 
taky a pokynul, abychom ho následovali. V duchu jsem doufal, že 
s námi zamíří zpátky na jih po stopě, kudy nás voják eskortoval od 
hranice. Ale místo toho nás vedl přímo k východu. Nemluvili jsme, 
v hlavě nám vířila jediná myšlenka: kam jedeme?

Dověděli jsme se to za pár minut. Stopa dorazila k můstku přes 
Jizeru, která v těchto místech vytváří veliký meandr. Před můst-
kem důstojník zastavil, všem popřál šťastnou cestu, potřásl nám 
levou rukou a rozloučil se s námi harcerským heslem:

„Čuvaj!“



Misthaus

SOTVA jsme přejeli zasněžený můstek přes Jizeru a octli se na čes-
kém území, ozvala se sedminásobná rána. Samozřejmě jen pomy-
slná – to jak nám všem spadl ze srdce balvan. Žádné vězení, žádná 
otrocká práce na stavbě Varšavy!

„Já myslím, že můžeme poděkovat lilii na našich báglech za to, 
že nás ten člověk pustil,“ řekl Rejnok.

I mě to napadlo, že nás zachránil skautský znak – ale určitě to 
nevíme.

Ještě jednou jsme polskému důstojníkovi zamávali a pak jsme se 
vydali přímo k jihu, do sedla mezi dvěma vrchy, Pytláckými kame-
ny a Jelení strání. V sedle jsme vymodelovali do neporušené sněž-
né pláně památník, který měl připomínat naše šťastné vyváznutí 
z nebezpečí. Stalo se tak z Komárova podnětu. Sotva jsme dospěli 
do sedla, zul si běžky, rozepjal paže a plácl sebou do sněhu. Držel 
se přitom strnule zpříma, kolena ani trochu nepokrčil, a do sypké-
ho sněhu zapadl nejen celým tělem, ale i obličejem.

„Co blázníš, Věnceslave?“ podivil se jeho počínání Rejnok.
„Chci políbit rodnou půdu,“ řekl Komár, „jako to dělají emig-

ranti, když se po letech vracejí z ciziny domů.“
„Jestli chceš líbat českou půdu, Leopolde, musíš se prohrabat 

až na holou zem,“ upozornil ho suše Rejnok. „A ta je o dva metry 
hloub.“

„Nemusím, tohle stačí,“ řekl Komár a pomalu se zvedal.
Zůstal po něm plastický otisk jeho těla a inspiroval nás, aby-

chom Komára napodobili. Padali jsme do sněhu jeden vedle druhé-
ho a řičeli štěstím.



Vážně, měli jsme ohromnou radost, jak lacino se nám podařilo 
vyváznout z polského zajetí. Dokonce nám dali čaj a chleba!

A pak jedeme dál přes Střední hřeben k jihu, kde má být podle 
mapy osada Jizerka, pověstná už ve středověku jako naleziště dra-
hokamů. I když je to k ní odtud vzdušnou čárou jen něco přes tři 
kilometry, dostaneme se tam až tak za hodinu. Stále musíme pro-
šlapávat stopu v hlubokém sněhu, ani časté střídání v čele zástupu 
náš postup příliš nezrychlí.

Na horskou silničku spojující Smědavu s Jizerkou se dopotácíme 
až po páté hodině. Slunce už zmizelo v lesích na západě a místo 
něho se tam rozhořela rudá zář, její odraz se leskne v okénkách 
horských chalup. Na Voseckou boudu v Krkonoších už dnes nedoje-
deme, za hodinu bude úplná tma.

„Zůstanem přes noc tady na Jizerce,“ rozhodl Rejnok. 
„Vím o chalupě, kde nás nechají přespat za pakatel. Bydlí tam 
zvláštní člověk. S takovým jste se jakživ nesetkali. A je to tam 
senzační.“

Vzbudil tím naši zvědavost, ale na všechny otázky odpovídá:
„Počkejte, děti, uvidíte!“
Prozradil nám jen to, že se oné chalupě říká Misthaus a patří 

jakémusi Němci. Čáp se zaradoval, že bude mít příležitost k ně-
mecké konverzaci, ale Rejnok mu řekl, že ten Němec mluví docela 
dobře česky. Jen s trochu legračním přízvukem.

Slovo Misthaus mi bylo nějak povědomé, učím se kromě ruštiny 
taky angličtinu a vím, že mist znamená lehkou mlhu. A haus je 
jasně dům. Pochlubím se svou překladatelskou zdatností:

„Ta chalupa se fakticky jmenuje Mlhovej dům?“
„To sotva,“ opraví mě lingvista Čáp. „Spíš to znamená Hnojovej 

dům. Mist je německy hnůj čili mrva.“
Jespák jeho jazykovou expertizu potvrdil a začal nám vyprávět 

příběh, který se nám zdál, mírně řečeno, přitažený za vlasy. Brzy 
se však mělo ukázat, že je pravdivý.

„Bydlí tam Gustav Ginzel. Narodil se před druhou světovou 
válkou v Liberci. Většina Němců se musela odtud po konci války 
vystěhovat do Německa, ale Ginzelova rodina směla zůstat. Gustav 
si koupil v Jizerkách za babku opuštěnou chalupu. Ta chalupa 
vlastně nebyla úplně opuštěná, po válce z ní osadníci udělali chlív 
pro dobytek. Hnůj z toho chlíva neodváželi, a když ho bylo v domě 



až po okna, nápadití a líní přistěhovalci dobytek prostě převedli 
do jiný chalupy a dům prodali Gustavovi. Jen asi za pět stovek. 
Nekupte to, když to stojí pár šupů. Gustav pak do zahnojený cha-
lupy svedl podle biblickýho vzoru potok a voda hnůj vyplavila dveř-
ma ven. Tak jako to udělali ve starověku s chlívem krále Augiáše. 
Gustav hnůj prodal a utržil za něj víc peněz, než ho chalupa stá-
la. A začal svůj dům zvelebovat. Nadělal v něm spoustu postelí. 
Navozil sem ze světa i z okolí plno zajímavostí. Gustav je totiž 
vynikající horolezec, lezl po velehorách snad ve všech světadílech. 
Komunisti ho nejdřív ochotně pouštěli, mysleli si, že zůstane v za-
hraničí a tady bude zase o jednoho Němčoura míň. Jenže Gustav 
se vždycky vrátil. Proto ho pak pro změnu pouštět nechtěli. Ten 
člověk skvěle fotografuje. A dovede báječně vyprávět o tom, co ve 
světě zažil. Třeba ho večer přemluvíme, aby nám něco pověděl.“

Rejnokova slova v nás pochopitelně vzbudila ohromnou 
zvědavost. Tušili jsme, že setkání s tak svérázným člověkem 
pro nás bude zvláštní zážitek. V tom jsme se nemýlili, noc 
strávená v Hnojovém domě pro nás byla zážitkem skutečně 
nezapomenutelným.

Při pohledu zvenčí vypadal Misthaus jako obyčejná horská 
chalupa, sroubená ze silných smrkových trámů. Kdysi v ní mohla 
bydlet nanejvýš desetičlenná rodina. A s ní jedna nebo dvě krávy, 
případně kůň. Sotva jsme do ní vstoupili, zarazily nás lyže v chod-
bě – stály jich tam nejméně čtyři desítky. No nazdar, řekli jsme si, 
Gustav má dům plně obsazený. Většina lyží měla německou vý-
robní značku, i směsice hovoru, která k nám doléhala ze světnice, 
nasvědčovala, že tu jsou ubytovaní hlavně Němci.

Dveře se otevřely, na prahu se objevil starší muž a zavolal do-
vnitř německy:

„Gustav, komm. Neue Gaste!“
Čili Gusto, naklusej sem, máš tu nové hosty!
Davem lidí namačkaných ve světnici se prodral štíhlý, vytáhlý 

chlápek v kostkované košili. Řekl nám ahoj a zeptal se:
„Co si přejete?“
Rejnok hned začal přátelsky žvanit:
„Nazdar, Gusto. Pamatuješ se na mě? Spali jsme tu loni v létě, 

tělocvikáři z Institutu.“
Gustav si ho zkoumavě prohlíží a pak řekne:



„Tady bydlelo moc lidi, všecky si nemůžu pamatovat.“
Mluví skutečně bezvadně česky, dokonce spisovně, jen někdy 

slabý přízvuk nebo zkrácená slabika napovídají, že to není rodilý 
Čech. Potom se Gustav zadívá na nás ostatní.

„Zajali nás Poláci,“ vysvětluje Rejnok. „Drželi nás na strážnici, 
ztratili jsme moc času, dnes už na Voseckou nedojedem. Můžeš nás 
tady nechat přes noc?“

Nenápadně do Rejnoka kopnu, připadá mi to dost drzé, že 
tyká člověku, který se na něho nepamatuje a je aspoň o dvacet let 
starší.

S napětím čekáme, co Gustav odpoví, bojíme se, že řekne to, co 
pak skutečně řekl.

„Já tady mám všecky postele obsazeny, to víte, je lyžařská 
sezóna.“

Nálada mi hned klesá pod bod mrazu. Kde budeme hledat noc-
leh? Za chvíli je tma.

„Ale vy se sem snad vejdete.“
Těch šest Gustavových slov pro nás znamená záchranu, aspoň 

pro dnešní noc. Ujišťujeme ho, že se vyspíme třeba na dřevěné 
podlaze. Provede nás pak celou chalupou do podkroví. Připadám si 
jako v Jiříkově vidění, něco takového jsem nikdy neviděl. Kam se 
člověk podívá, tam jsou postele, hrubě sbité pryčny, police na věci, 
věšáky z pokroucených větví.

„Tady je naše ústřední topení,“ ukazuje domácí pán pyšně na 
díry v podlaze, kudy stoupá z přízemí do podstřeší teplý vzduch 
z velké kachlové pece. V podkroví nemůžeme zmrznout, i kdyby 
tam tohle originální vytápění nebylo, protože každé lidské tělo, 
které tu bude spát, je vlastně topným tělesem se stálou teplotou 36 
až 37 stupňů.

„Kolik tu máte postelí?“ vyzvídá Čáp.
Řekl to německy, snad aby se před Gustavem trochu vytáhl.
„Osmačtyřicet,“ odpověděl Gustav česky.
„S náma tu dnes bude spát teda padesát pět lidí,“ řekl Komár. 

„To je možná na zápis do Guinnessovy Knihy rekordů.“
Gustav se jen usměje.
„Ale kde, tady už spalo sto třiatřicet lidi!“
To mě uzemnilo. Napadlo mě, že Gustav přehání, aby se udělal 

zajímavější. Ale jako kdyby četl moje myšlenky, hned dodává:



„Vážně. Nevymýšlím si. Všecky jsou zapsané v Knize 
návštěv.“

A hned nám tu památnou knihu přinese. Přiznám se, že mi 
spadla údivem čelist. Jsou v ní podepsaní všelijací lidé, úplně ne-
známí, ale také univerzitní profesoři z Československa i Německa, 
ministerský předseda a dokonce i sir John Hunt, první přemožitel 
Everestu!

„S Huntem a jeho pani jsem lez v Jižní Americe.“
Gustav to řekl tak prostě, jako kdyby mluvil o sousedech ze 

vsi.
Později jsme se dověděli, že Gustav dobýval vrcholy nejen 

v Alpách a v Kordillerách, ale i v Africe, Asii, Severní Americe. 
Zúčastnil se nespočetných zimních přejezdů hor, vystoupil na vr-
chol středoamerické sopky Cotopaxi, italských sopek Stromboli 
a Vesuvu. Dnes se živí tím, že obsluhuje meteorologickou stanici, 
pomáhá při stavbě Panského domu a přivydělává si ubytováváním 
hostů v Hnojovém domě, hlavně Němců. Penězi, které tím získá, 
financuje cestování, nejraději se toulá světem a po horách.

Čím víc se o něm dovídáme, tím větší úctu k němu pociťujeme. 
Ukázal nám stovky úžasných fotografií z různých expedic, články 
v německých časopisech, které napsal a doprovodil svými sním-
ky. Nejvíc nás ohromilo jeho soukromé „muzeum“. Neuvěřitelná 
směsice věcí z různých koutů světa, losí lebka s parožím, dovezená 
odkudsi z Marijské republiky na Sibiři, drobná šiška z amerického 
stromu starého pět tisíc let, rohy paovce hřívnaté z Afriky, nej-
větší záhněda, jaká se kdy v Československu našla, krystal vážící 
skoro tři čtvrtě metráku, vařič, který měl při expedici na biblický 
Ararat (s uchovanými vrstvami jídel), šiška z obří sekvoje, vypre-
parovaná maličká lidská hlava, kterou získal od lovců lebek kdesi 
v Tichomoří. A vedle těchto podivuhodných trofejí nám Gustav 
pyšně ukázal rozšlápnutý kbelík, dovezený z asijské výpravy. Je 
to něco mezi sbírkou suvenýrů, muzeem zajímavostí a kabinetem 
kuriozit.

„A to mě na některý expedice nepustili,“ řekl Gustav. „Tím mi 
dvakrát zachránili život, protože ty výpravy skončily katastrofou. 
Takže jsem komunistické straně a vládě vděčný, že mi nedaly vý-
jezdní doložku.“

„Proč vás nepustili?“ zajímal se Bobr.



„Nelíbil jsem se úředníkům. Asi proto, že mám moc velký 
nos.“

Myslím, že bychom mohli Gustava jmenovat čestným členem 
Klubu recesistů.



Kniha o Jizerských horách

„NĚCO vám ukážu,“ řekl nakonec Gustav.
To „něco“ byla velká malovaná truhla.
„Chcete vidět, co je v ní?“
Řekli jsme samozřejmě, že chceme, ale za okamžik už toho litu-

jeme. Uvnitř jsou naskládané velké tlusté knihy, všechny stejné. 
Na zeleném přebalu titul: Miloslav Nevrlý, Kniha o Jizerských 
horách.

„Podívejte se na ně,“ vyzval nás laskavě Gustav a na chvíli 
kamsi odběhl.

Vytáhli jsme si z truhly každý jeden svazek neobvyklého, pro-
táhlého formátu. Když mám v ruce knihu, kterou neznám a nic 
o ní nevím, udělám zkoušku a podle toho, jak dopadne, buď ji 
začnu číst, nebo ji odložím stranou, protože mě nezaujala. Tuhle 
osvědčenou zkoušku provedu i s Knihou o Jizerských horách. 
A padnu na kapitolu nazvanou Smrt nejslavnějšího pytláka 
Jizerských hor. Hm, docela zajímavé! Opakuju test ještě jednou 
a jsem ztracený, kniha se náhodou otevřela tam, kde autor píše 
o nejkrásnějších safírech Evropy. To mě samozřejmě jako sběratele 
minerálů a polodrahokamů silně zaujalo. Začnu tedy číst.

„Sedím pod lesem na břehu Jizerky, nohama nad vodou kývám, 
prsty do zlatohnědé vody namáčím: je jarní den. Pode mnou vtéká 
do Jizerky potok, potůček, slyšet není v mechovém šeru. Nad hla-
vou letí hejnko čečetek, ve vzduchu stojí pravěká vůně rašelin. Zdá 
se, že všechno je tak zde již od pradávna. Tráva, liduprázdno, kleč, 
ticho, ostřice. Ale není, potůček se nadarmo nejmenuje Safírový. 
Vtéká do říčky Jizerky na horním, severozápadním konci osady, 



které říčka propůjčila svoje jméno i slávu. Sedím na neobyčejném 
místě, kdo by řekl, že přede mnou tiše odpočívá nejslavnější české 
naleziště drahých kamenů z konce 16. století? Místo, odkud byly 
odnášeny nejkrásnější safíry Evropy, z nichž některé se prý vyrov-
naly safírům cejlonským, nad které není. A safír? Čtvrtý nejcen-
nější drahokam světa! V písku pod rašelinou a pod dnem potoka 
ležely i rubíny a velmi vzácně snad i smaragdy. Rubín: nejcennější 
drahý kámen vůbec, diamant je až na druhém místě, smaragd pak 
na třetím.“

Jakmile začnu číst knížku, která mě nějak zaujme, zapomenu 
na celý svět, nevidím, neslyším, přenesl jsem se do cizího světa. 
Mám už takovou povahu, že se pak snažím knihu dočíst co nej-
rychleji až do konce. Třeba ve škole pod lavicí. Nebo doma v noci 
s baterkou v ruce, s dekou přetaženou přes hlavu. Ani nad Knihou 
o Jizerských horách dost dlouho nevnímám, že Rejnok, Jespák 
a ostatní svůj výtisk už dávno vrátili do truhly. Z absolutního sou-
středění mě vytrhne Gustavův příchod. Vede s sebou neznámého 
muže.

„Tady jsou ti skauti, co by tě rádi viděli,“ obrátí se Gustav 
ke svému společníkovi, který se rozpačitě škrabe ve vousech na 
bradě.

Není mi jasné, co těmi slovy Gustav myslí, nic jsme mu přece 
neříkali, toho člověka vůbec ani neznáme. A domácí pán pokračuje 
ve svých záhadných řečech:

„Projevili zájem o Knihu.“
Mínil zřejmě Knihu o Jizerských horách.
„Chtějí ji koupit.“
Koupit? Koupil bych si ji docela rád, ale nemám dost peněz. 

A i kdybych na ni peníze měl, nemůžu ji tahat na zádech pět set 
kilometrů. Kromě toho by se mi nevešla do krosny, není tam ani 
kousek volného místa. A i kdybych do ní knihu přece jen nacpal, 
asi bych ji cestou hodně poničil.

„Vemete si každý jednu?“ ptá se nás Gustav.
Začneme nesouvisle vysvětlovat, že se nám ta kniha sice moc 

líbí a rádi bychom ji měli, ale teď si ji koupit nemůžeme z důvo-
dů, které jsem už naznačil. Gustav se však nenechá tak snadno 
odbýt.



„Ale mládenci, tu snadno uvezete. Máte jedinečnou příležitost. 
Dostanete ji s pětiprocentní slevou. A s podpisem. Tohle je autor, 
doktor Nevrlý.“

Trapná atmosféra ještě víc zhoustla. Doktor Nevrlý se rozpačitě 
usmívá a neví, kam s očima. A pořád opakuje.

„Ale Gusto, to nejde… vidíš, že jedou daleko…“
„Napiš jim do knihy osobni věnováni,“ nedá se Gustav zastavit 

v soustředěném tlaku.
My pořád rozpačitě uhýbáme, Gustav se nás tedy pokouší oblo-

mit jinou fintou.
„Doktor Nevrlý taky vede skauty. V Liberci. Tam mu všichni ří-

kají Náčelník. Jeho Kniha o Jizerských horách je skutečně fantas-
tická. Když si ji koupíte, nebudete litovat. A že jste to vy, dostanete 
slevu deset procent!“

Kdyby před ním nestálo sedm ostřílených mořských vlků, 
Gustav by asi prodal sedm výtisků. Ale my jsme se mu dokázali 
ubránit.

Netušili jsme, že ten fousatý Náčelník napíše za pár let další 
knížku, Karpatské hry, a proslaví se s ní mezi všemi skauty, rove-
ry, trampy, zálesáky, čundráky, horolezci, dokonce i spořádanými 
turisty. A že jeho podpis pak nabude ohromné ceny a my budeme 
litovat, že nemáme ve své knihovničce kromě Karpatských her 
i dávno rozebranou Knihu o Jizerských horách, po které se budeme 
marně pídit v antikvariátech.

„Já už se musím vrátit,“ řekl pak doktor Nevrlý a podal nám 
všem ruku. Ve tváři měl pořád rozpačitý úsměv, Gustav ho zasko-
čil zřejmě stejně jako nás.

„Můžete si to do rána rozmyslet,“ řekl Gustav a zavedl nás do 
velké světnice, kde stála v koutě kachlová kamna. Tahle místnost 
sloužila jako jídelna, kuchyně a společenský salon, a když bylo 
v Hnojovém domě víc hostů než postelí, ustlali si tady nadbyteční 
návštěvníci po večerce lůžko na zemi.

Ve světnici stál masivní dřevěný stůl a kolem něho očíslované 
židle. Kromě tohoto zařízení tu byla jediná postel, nejspíš na ní 
jindy spává sám domácí pán. Tentokrát nám ji velkomyslně uvolnil 
a stáhl se kamsi do podstřeší.

K večeři máme to, co jsme si dovezli z domova, vytahujeme se 
jeden před druhým, jak báječný pokrm chystáme. Zvlášť Komár 



pěje úplné chvalozpěvy na svou hovězí konzervu, která podle mých 
zkušeností za moc nestojí.

„Jenže já ji doma vylepšil, kamaráde,“ šermuje mi Komár lžící 
před obličejem. „Víš, co jsem do ní dal?“

Vyjmenuje pak všechno možné koření, různé přísady, které 
s tím neinteligentním masem smíchal, líčí to tak sugestivně, že 
slintám jako pověstný Pavlovův pes.

Zapomínám na mužnou hrdost a škemrám: „Dej mi 
ochutnat.“

„Počkej, až když něco zbyde,“ odmrští mě, necita jeden.
Brzy mu asi došlo, že se nezachoval bratrsky, protože mi podává 

svůj ešus. Dychtivě do něj hrábnu lžící a vzápětí mu ešus vracím. 
Komár totiž pracně vyrobil pěkný blivajz.

Po večeři přišli do naší světnice Češi z chalup v okolí, Gustav na 
dnešní večer ohlásil přednášku o svém putování po Sibiři. A než 
začal, obrátil se na posluchače s otázkou:

„Není tady někdo od tajné policie?“
Řekl to zpola z legrace, zpola vážně, a já nevěděl, co si o tom 

mám myslet. Ale později jsem to pochopil, Gustav totiž vyprávěl 
o tom, co skutečně zažil, a promítal diapozitivy, které ukazovaly, 
že v Rusku je všechno jinak, než jak o tom píšou noviny.

Před večerkou začal spor, kdo z nás sedmi bude spát na posteli. 
Ostatní si ustelou na podlaze. Kdybych tu byl se spolužáky z naší 
třídy, nejspíš bychom se o postel pohádali. Ale protože tu je sedm 
kamarádů z jednoho skautského oddílu, nikdo svůj nárok na po-
stel neprosazuje. Rozhodneme způsobem v Sedmičce obvyklým 
– střiháním. Zahrajeme si o postel japonskou hru kámen – nůžky 
– papír.

Hráli jsme ji tak dlouho, až zůstal ve hře jediný z nás sedmi 
a všichni ostatní už vypadli.

Štěstí mi přálo, protože jsem postupně kamenem rozbil všem 
svým soupeřům jejich nůžky, přestříhal jim svými nůžkami jejich 
papír a zabalil svým papírem jejich kámen. Pokud tuhle hru znáš, 
nemusím ti nic vysvětlovat. Jestliže pravidla neznáš, nebudu tě 
unavovat jejich popisem.

Nejdřív jsem tedy výhru postele považoval za štěstí, ale v noci 
jsem zjistil, že to byla spíš smůla. Protože se mi podařilo kromě 
pohodlné postele vystříhat i blechy, které v ní bydlely a snažily se 



nevítaného návštěvníka vyštípat. Ty blechy tam nejspíš zavlekl 
Gustavův kocour. Sotva jsem zalezl do spacáku, kocour hop – a už 
ležel v mých nohách. Všechno moje úsilí kocoura zapudit bylo 
marné.

V deset večer oznámil Gustav ubytovaným hostům, že je ve-
čerka a začíná noční klid. A těch padesát lidí, kteří se do té chvíle 
v chalupě hemžili, hlasitě si povídali, smáli se a zpívali, hned zti-
chlo. Takovou kázeň nemáme možná ani na našich táborech.
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Iseriny

NOC v Hnojovém domě utekla strašně rychle. Byl jsem tak uta-
haný a z domova před odjezdem tak málo vyspaný, že jsem se pro-
budil poprvé až po šesti hodinách. Na mém probuzení měly hlavní 
podíl nejen přebytečné tekutiny v těle, ale také blechy. Při návratu 
z oné místnůstky na konci dlouhé předsíně zahlédnu okénkem na 
západním nebi dorůstající měsíc. Zasněžené louky zalévá jeho stří-
brné světlo. Vzpomenu si na slavné naleziště drahokamů, o kterém 
vypráví Kniha o Jizerských horách. Vyptával jsem se na ně večer 
Gustava a dověděl se, že Safírový potok je pár kroků od Hnojového 
domu. A když jsem naznačil, že bych se tam rád podíval, Gustav 
mi řekl:

„To je teď přírodní rezervace, tam se nejen nesmí ryžovat, ale 
ani chodit.“

Co kdybych se tam teď podíval? V tuhle nesmyslnou hodinu mě 
nikdo neuvidí, všichni jsou ještě zalezlí v pelechu.

Potichu se obléknu, narazím si na hlavu kulicha, natáhnu ru-
kavice. Podlaha ve světnici pod mými kroky trochu skřípe, ale 
všichni spí tak tvrdě, že se nikdo neprobudí. Vyplížím se z chalupy 
opatrně jako zloděj a hned zamířím k Safírovému potoku. Měsíc 
už visí nízko nad západním obzorem, za pár dní doroste do úplňku 
a v průzračném zmrzlém vzduchu svítí tak jasně, že by se venku 
snad dalo číst. Možná ani nebudu potřebovat baterku, kterou mám 
v kapse.

Od Misthausu k Safírovému potoku mi to trvá na lyžích jen pár 
minut, ačkoli se mi běžky dost boří do hlubokého sněhu. Cestou mi 
došlo, co jsem si v rozespalosti neuvědomil – že bude koryto zaváté. 



Kdybych se chtěl prohrabat sněhem až na potok, musel bych mít 
lopatu a odhazovat sníh aspoň půl hodiny. A stejně bych dole asi 
narazil na zamrzlou vodní hladinu.

Trochu mě to rozladilo. Ale co, aspoň to slavné naleziště draho-
kamů uvidím na vlastní oči. A v létě se sem vypravím znovu.

Spíš jen tuším, než skutečně vidím zaváté ústí Safírového po-
toka do Jizerky. Vracím se zpátky podle koryta říčky a marně 
hledám kousek nezasněženého, nezamrzlého toku. Můj pohled se 
zastaví u mostu, kde silnice přechází na druhý břeh Jizerky. Co 
když tam…

Po hladce uježděné horské silničce sviští moje běžky úžasně 
rychle. Za minutu stojím pod mostem. Srdce mi tluče tak zběsile, 
jako kdybych právě dorazil do cíle lyžařského maratónu. Cítím, jak 
mi vzrušením přeskakují po zádech elektrické jiskřičky. Pod širo-
kým mostním obloukem je kousek holého břehu!

Sednu si na bobek a zkoumám písečný břeh. Rozsvítím proto 
baterku a jedu světelným kuželem zvolna po náplavce. Vždycky 
když se na ní něco zaleskne, projede mi vzrušení až do konečků 
nervů, tohle asi cítívají zlatokopové při propírání písku na břehu 
zlatonosné říčky. Ale všechny ty zelené a hnědé záblesky nezname-
nají nic jiného než sklíčka z rozbitých pivních lahví. Jen jednou se 
světelný paprsek z mé baterky odrazil od modrého střípku, byl to 
však úlomek keramické nádobky.

Nakonec mi štěstí přece jen přálo. Nenašel jsem safír ani rubín, 
ale tři iseriny, drobné, smolně černé, korálkům podobné oblé ka-
mínky, o kterých je v Knize o Jizerských horách také řeč. Nejsou 
tak vzácné ani cenné jako safíry, protože jich tu je hodně.

Beru si tři iseriny na památku, budou mi připomínat první 
večer strávený na Jizerce v Misthausu, u světoběžníka Gustava, 
který odešel z velkého města do hor a začal tam žít jako svobodný, 
nezávislý člověk, daleko od technické civilizace, a přece šťastný, 
spokojený, stále dobře naladěný. Beru si ty tři iseriny také proto, 
že asi dostaly jméno po říčce Jizerce a řece Jizeře. Sjel jsem už 
spoustu řek a říček, brouzdal se mnoha potoky v Čechách, ale ise-
riny jsem ještě nikdy nikde neviděl – jen tady na Jizerce.

Nemysli si, že jsem se prostě shýbl a ty tři smolně černé kulič-
ky sebral a strčil do kapsy. I písečná náplavka byla zmrzlá, musel 



jsem iseriny vydloubávat, šlo to asi tak snadno, jako kdybych je 
dobýval z betonové desky.

Najednou se do mě dala hrozná zima, roztřásl jsem se jako 
ratlík. Honem zpátky do chalupy! Teploměr u dveří ukazuje sedm 
stupňů pod nulou, od včerejška mráz trochu polevil.

Ani se moc nesvlékám, hned lezu do spacáku, ale chvilku mi 
trvá, než znovu usnu. Zas mě začaly kousat blechy!
 



Junáci, vzhůru, volá den

RÁNO nás probudil domácí pán Gustav, zatápěl v kachlových 
kamnech. Malými okénky padalo do světnice denní světlo, venku 
se modrala zmrzlá zimní obloha.

„Jak se vám spalo?“ zeptal se Gustav. „Netlačily vás prkna?“
„Kdepak, my často spíme na zemi,“ řekl Rejnok.
„Nedáte si k snídani polívku?“
„Jakou?“ vyzvídal Komár.
„Gulášovku.“
„Docela bych si dal,“ řekl Čáp.
Příprava gulášové polévky nás mírně šokovala. Tak trochu mi 

připomněla pohádku o vojákovi, který uvařil báječnou polévku ze 
sekyrky. Poněkud jinou variantu. Gustav přinesl z přístěnku na 
konci chalupy umyvadlo, ve kterém bylo cosi podobné neúplnému 
mlýnskému kolu. Nebyl to žernov, ale okrouhlá ledová kra. Led 
mívá obyčejně bělošedé zbarvení, ale tahle kra hrála různými bar-
vami, žlutou, hnědou, karmínovou. Gustav ji postavil na špalek 
u kamen, ze kterého předtím smetl třísky, rozpřáhl se sekyrkou 
a kus ledu z té kry odsekl. Odseknutý díl spadl na zem, Gustav 
ho sebral, otřel mírně zasmolenou utěrkou a vložil do hrnce. Pak 
odsekl i druhý, třetí a čtvrtý dílek, jako kdyby to byl turecký med, 
a všechny dal do hrnce na plotně. Teprve teď mi došlo, že ta stra-
katá ledová kra je ve skutečnosti zmrzlá gulášovka. Malounko se 
mi zhoupl žaludek a hned mě chuť na ranní polévku přešla. Ale 
Rejnokovi a ostatním dobrodincům to zřejmě nevadilo, asi nejsou 
tak citliví jako já.



„Byly tady velký závody, několik set běžců,“ vysvětloval nám 
Gustav, zatím co se z hrnce ozýval sykot, jak barevný led postupně 
tál. „Na Jizerce byl cíl, zbyl jim kotel polívky. Chtěli ji vylít, ale já 
jim řek, dejte mi ji, u mě v Hnojovým domě se to sni.“

A po chvíli dodal:
„Já ji už jím deset dní, nemůžu ji ani vidět.“
Netvrdím, že Gustavova závodnická polévka nevoněla, ale nějak 

jsem se nemohl přinutit, abych přijal nabízenou porci. Prohlásil 
jsem, že mám možná žaludeční vředy a spokojím se s čajem a ku-
sem chleba. Hned jsem si taky nalil temnou tekutinu z velkého 
hrnce stojícího na plotně už od večera, volně přístupného všem 
ubytovaným hostům. Rejnok mě však zadržel.

„Počkej, Jonáši, nejdřív bude rozcvička.“
„Cože?“
„Povídám, že si trochu zacvičíme. Jako na táboře.“
„To snad nemyslíš vážně,“ protestuje Čáp.
„Myslím, Ctirade.“
„Jestli mi vysvětlíš, proč máme ráno cvičit při dvaceti pod 

nulou,“ řekl s úsměvem Komár, „tak si třeba zalezu zpátky do 
spacáku.“

Rejnok se nedal zmást jeho originální logikou a pokračuje 
v úsečných povelech:

„Za minutu nástup před chalupou. Jen v trenýrkách.“
„A co když nenastoupím?“ sonduju možnost vzpoury.
„Ale přijdeš, Milivoji, a rád!“ usmívá se Rejnok.
„A co když opravdu nepřijdu?“
„Pošlu tě domů, Felixi. Jako kapitán na to mám právo!“
A je po vzpouře. V naší Sedmičce platí kapitánovo slovo jako 

zákon. Kapitánův rozkaz musíš poslechnout, i kdyby se ti sebevíc 
nechtělo. To platí odedávna na všech lodích. A na všech našich od-
dílových podnicích. Včera jsme bohužel pověřili kapitánskou funk-
cí právě Rejnoka. Sice jenom na čtyřiadvacet hodin, ale tahle lhůta 
dosud neuplynula. Dohadovali jsme se o tom ve vlaku před příjez-
dem do Liberce a shodli jsme se, že se budeme ve vedení naší zimní 
expedice střídat, každý převezme kapitánskou pravomoc i hodnost 
vždy na jeden den a jednu noc. Tohle ustanovení má jasné výhody. 
Neztrácíme čas zbytečnými diskusemi o tom, kdo, co a jak udělá. 
Vždyť to znáš, stačí, aby byli pohromadě dva lidé, a už spolu vedou 



nekonečné řeči. Na křižovatce se dlouho dohadují, zda mají odbočit 
doprava, nebo doleva. Jeden chce udělat přestávku, druhý by raději 
pokračoval v cestě. Jeden by si dal k snídani poridž, druhý mícha-
ná vajíčka. A dohadovat se dokonce v sedmi? Demokracie je krás-
ná věc, ale často tenhle systém nefunguje. Například na lodi při 
plavbě, proto tam má kapitán rozhodující slovo. Nikdo si netroufne 
jeho příkaz nesplnit.

Rejnok se stal prvním kapitánem hlavně proto, že jako jediný 
z nás dobře zná Jizerské hory. I když o jeho „dobré znalosti“ může-
me po včerejší neplánované odbočce na Velkou jizerskou louku a do 
polského zajetí pochybovat.

 

Kapitánem zůstává i dnes ráno až do devíti hodin. Pak tuto 
úlohu převezme Jespák. Ten zase dobře zná Krkonoše – a my jsme 
měli do Krkonoš dorazit už včera večer.

Někomu může připadat divné, že má hodnost námořního kapi-
tána vedoucí lyžařského družstva. Pro nás je tahle dálková jízda 
jen puťákem po vodě, co na tom, že je ta voda v tuhém skupenství. 
Ostatně co čekáš od party cvoků? Místo aby nás vedl a velel nám 
kapitán, mohli jsme se ovšem rozhodnout i pro šejka, náčelníka, 
přednostu, generálního tajemníka nebo plukovníka.

Hrozba, že mě kapitán pošle domů k mamince, mě nakonec 
přinutila, abych se svlékl do trenýrek. Vyběhli jsme z Misthausu 
na uježděnou silničku jako družina chovanců nervového sanatoria 
(tenhle výraz mi připadá decentnější než slovo blázinec), skoro 
nazí, a rázem jsme se stali středem pozornosti všech obyvatel 
Hnojového domu. Několik dobráků nás dokonce začalo fotografo-
vat! Jak znám Rejnoka, nešlo mu ani tak o rozproudění naší krve 
a protažení svalstva ochablého po nočním zahálení, ale prostě tu 
uspořádal pro zahraniční návštěvníky Jizerek malé představení, 
chtěl aby Němci říkali, koukejme na ty Čechy, to jsou otužilí se-
káči! A jakou mají disciplínu, kam se na ně hrabeme my, Prušáci! 
Jestli si to skutečně říkali, nebo nás spíš považovali za cvoky, to je 
otázka, na kterou neumím odpovědět. Jisté je, že když jsme se po 
pěti minutách stáhli zpátky do rodných bažin, čili do Misthausu, 
promrzlí jako křepelky, cenili na nás neznámí lidé zuby. Jeden 



starý chlápek mě dokonce pochvalně poplácal po holých zádech 
a řekl bravo!

Čáp potom v jídelně vykládal, že jsme skauti a kdybychom si 
ráno nezacvičili, určitě bychom onemocněli. Takže i já jsem se na-
konec tvářil, jako kdyby mě bůhvíjak těšilo, že můžu venku pole-
tovat po ránu jen v trenýrkách, přestože je sedm pod nulou. Němci 
na nás zírali s otevřenou klapačkou ještě jednou. Než jsme se vy-
dali na další jízdu, Rejnok nás srovnal před Hnojovým domem do 
řady a společně jsme zpívali skautskou hymnu, tak jako každý den 
ráno na táboře. Tohle je přece taky tábor, putovní, co na tom, že se 
koná v zimě a jedeme při něm přes devatery hory a doly.

A tak jsme zpívali:

Junáci vzhůru, volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
Junáci, vzhůru, volá den, junáci vzhůru, volá den!
Buď připraven, buď připraven!

S těmi květy a rosou to moc nesedělo, ledaže bychom měli na 
mysli květy na zamrzlých oknech v chalupě. Byly skutečně nád-
herné, někde připomínaly palmové háje, jinde pohled z letadla na 
meandry Amazonky obklopené stříbrnou džunglí, nemohl jsem 
se na ně vynadívat. Na každé skleněné tabulce mráz vykouzlil 
trochu jiné fantastické krajiny, vím to, prolezl jsem celý Hnojový 
dům. A přitom jsem objevil na konci místnosti, kde kdysi asi býva-
la ustájena kráva, kamenné koryto, do kterého vytékal z kovové 
trubky silný pramen ledové vody. Přímo v chalupě. Sem pro ni cho-
dili všichni obyvatelé domu, sem se chodili mýt. Nejvíc mě fascino-
valo, že přebytečná voda z kamenného koryta mizí v zemi. Ztrácela 
se pod podlahou a odtékala podzemním korytem do Jizerky. To byl 
asi ten potok, kterým Gustav kdysi vyplavil podle vzoru Augiášova 
z chalupy hnůj.

V Misthausu člověk narážel na různé zajímavosti a rari-
ty na každém kroku. Hned u vstupních dveří visela tabulka 
s nápisem:

„Kdo tady něco ukradne, tomu ať pracka upadne!“



V největší světnici jsem objevil jinou tabulku, dokonce plecho-
vou, vícejazyčnou: „Bitte nicht storen – Požaluista, ne měšajtě – 
Please, don’t disturb – Ne trouble pas – Prosím, nerušit.“

Když jsem se Gustava zeptal, kde ji vzal, řekl mi, že mu ji přive-
zl kamarád, který si ji vypůjčil v jedné berlínské ubytovně.

Všechny ty cvaklé maličkosti jsem si prohlížel s velkým zájmem, 
to budu mít v deníku zase jednou parádní zápis! Gustavovi neušlo, 
že si opisuju texty z tabulek a přinesl mi několik razítek.

„Kam ti je mam otisknout? Na dlaň? Na předloktí? Na záda? 
Nebo na čelo?“

„Děkuju, děkuju,“ odmítám zdvořile jeho velkodušnou nabídku. 
„Postačí mi tady na papír.“

A strkám mu před ruku svůj zápisník. Gustav mi tam otiskl:

„Nehrne nur die nicht rauchen, nicht saufen.
Nachtruhe einhalten, alles sauber machen, richtig
ausgeriistet sind, gepflegtes Aufieres haben usw.“

Na druhém razítku stejné oznámení v českém znění:

„Beru jen ty, co nekouří, nepijou,
dodržují noční klid, udržují čistotu,
jsou správně vyzbrojeni atd.“

Mezitím k nám přišel Ledňák, že bychom rádi zaplatili za noc-
leh. Kolik korun od nás chce?

„Co dáte, to dáte,“ řekl Gustav a mně se z jeho slov udělalo tro-
chu nevolno. To je pro mě vůbec nejhorší, když někde není přesně 
stanovená cena. Raději nikdy nejdu na představení nebo na výsta-
vu, kde je „vstupné dobrovolné“. Protože pak nevím, kolik mám 
do pokladničky nebo na talíř dát. Nechci, aby si o mně mysleli, 
že jsem škudlil, ačkoli dobře vím, že škudlil jsem, protože peníze 
nerad vydávám. Ale taky nemám v úmyslu dělat haura a dávat 
zbytečně moc.

Gustav nám naštěstí usnadnil rozhodování.
„Študáci dávají obyčejně pět korun za noc.“
A tak jsme každý vysolili pětikačku. Já ji neměl v drobných, 

podávám tedy Gustavovi dvacetikorunu. Gustav vylovil z druhé 



truhly velký plátěný pytlík, ve kterém zvonily mince, a začal se 
v něm přehrabovat. Nakonec mi podal zpátky tři stříbrné pětiko-
runy. Jenže jedna ta pětikoruna nebyla pětikoruna, ale západoně-
mecká marka, Gustav neměl brejle a bez nich asi pořádně nevidí, 
v pytli měl kromě korun a marek i feniky, rakouské šilinky, fran-
couzské franky a možná i mince z jiných zemí. Upozornil jsem ho, 
že mi omylem vrací víc, než jsem mu dal, a Gustav uznale řekl:

„Je vidět, že jste skauti. Jiný lidi by mě na to neupozornili.“
Snad jsem tím trochu zahladil u Gustava nepříznivý dojem 

z toho, že jsme od něho nekoupili žádnou knihu.
 



Hřmící řeka

VEČER jsme si umiňovali, že vyrazíme ráno co nejdřív, nejpozději 
v půl osmé, ale bylo už skoro devět hodin, než jsme se rozloučili 
s Hnojovým domem a svérázným „hoteliérem“. Jsem rád, že jsem 
Gustava poznal, je to drsný chlap, ošlehaný horskými vichřicemi, 
skutečný světoběžník, skvělý fotograf, vynikající horolezec, báječ-
ný vypravěč se zvláštním smyslem pro humor, jeden z těch barev-
ných ptáčků, kteří dělají tenhle svět zajímavým, bez nich by byla 
zeměkoule jen smutnou, pustou planetou.

„Někdy zas přijeďte,“ řekl nám před chalupou. „Až pojedete 
kolem Bukovce – to je tam ta hora,“ ukázal na kuželovitý vrch nad 
horskou osadou, nápadně připomínající sopku, „měli byste vědět, 
že je to nejvyšší čedičová vyvřelina ve střední Evropě. Nadmořská 
výška 1004,9 metru!“

Bukovec mi připomněl Kunětickou horu, na kterou koukáme 
od naší loděnice. Na Bukovci sice žádný hrad nestojí, zato jsou jeho 
svahy zarostlé nádhernými buky, podle nich ostatně dostal jméno, 
ty buky se teď v ranním slunci třpytí jako vytepané ze stříbra, 
vyzařuje z nich tajemné kouzlo.

„Nevylezeme nahoru na vršek?“ navrhl jsem.
Podívali se na mě, jako kdyby mi přeskočilo.
„Jak by ses tam chtěl dostat?“ řekl Jespák, který převzal pro 

dnešní den roli kapitána.
„Normálně, lesem.“
„Vidíš ten padák?“
„Vidím. No a co?“



Jespák se dál se mnou nebavil a vedl nás podle úbočí stříbrné 
hory. Bylo mi to líto, hrozně rád lezu na všechny kopce, kolem 
kterých jdu. Vždycky si přitom představuju, že vedu horolezeckou 
expedici někde na Kavkazu nebo v Himálaji a právě stoupáme na 
bezejmenný vrchol hory, kde před námi nebyl ještě žádný člověk. 
Vím, že je to dětinská hra, taky ji hraju už odmalička, ale dodnes 
mě nepřestala bavit. Někdy dá výstup na horu člověku pořádně 
zabrat, zvlášť když se prodírám hustým porostem – namířím si 
to k vrcholu vždycky přímo, cestou necestou – zato na vrcholku 
prožívám nádherný pocit, je v něm smíšena radost, že jsem dokázal 
horu zdolat, s únavou po namáhavém výstupu a vnitřním odlehče-
ním; nevím, jak bych to popsal – zdá se mi, jako kdybych najednou 
měl křídla a vznášel se vysoko nad krajem. Nejspíš to souvisí s tím, 
že z vrcholků hor bývá často kouzelný rozhled po kraji. Přesně 
tenhle pocit jsem prožíval včera, když jsme vystoupili na vrcholo-
vou skálu Jizery, druhé nejvyšší hory, do výšky 1122 metrů, a před 
námi se objevily jako na dlani Krkonoše.

Ale říkej něco o takových pocitech lidem, kteří se ženou jako 
chrti vyjetou stopou a nemají nejmenší chuť lézt do strmého 
vrchu!

Neříkám tedy už nic a jedu za ostatními. Na konci osady se te-
rén začíná mírně svažovat. Každým píchnutím hůlky jsme dál o tři 
metry a přenesením váhy ten skluz ještě prodloužíme, podle mého 
odhadu frčíme desetikilometrovou rychlostí, jestli ji udržíme, za 
hodinu dorazíme na konec Jizerských hor a před námi bude nej-
vyšší, nejmohutnější horské pásmo, Krkonoše.

Za Bukovcem cesta ještě víc klesá, vzrostlé smrky kolem mne 
ubíhaly čím dál rychleji. A najednou cesta zrádně uhnula doleva 
v tak ostrém úhlu, že jsem z ní vyletěl do lesa. Lyže v hlubokém 
sněhu prudce zabrzdily, s nimi i moje nohy, ale horní část těla 
s krosnou vyvíjela setrvačností větší rychlost. Co to znamená, 
nemusím snad lyžařům ani vysvětlovat. Prostě jsem hodil tygra, 
jak se u nás v Sedmičce říkává, spisovný jazyk český pro to má 
slovo upadnout. Nejdřív jsem se zaryl do závějí já, hned za mnou 
moje krosna. Společně jsme vyhloubili pozoruhodnou jámu, lyžaři 
zvanou lavór. No – spíš než lavór to byla vana, tak velkou stopu ve 
sněhu jsem v životě po sobě nenechal.



Nejdřív vyplivnu z pusy, vyfrknu z nosu a vyškrábnu z uší sníh, 
který se mi tam dostal, když jsem ryl obličejem v závěji tu jámu. 
Hned potom s obavami prohlížím lyže. Hurá, běžky jsou celé! 
Teprve pak se začnu starat o ruce a nohy. S potěšením zjišťuju, 
že mi žádná končetina nechybí, dokonce ani její část. Hlava je asi 
taky v pořádku, protože vidím, slyším, dejchám a se sněhem jsem 
nevyplivl žádný zub. Byl to měkčí pád než do peřin.

Po této zběžné revizi svého těla i ducha se rychle zvedám, peč-
livě si čistím šaty, aby na mně nikdo nepoznal, že jsem se před 
chvilkou vymázl. Po návratu na cestu pro jistotu plužím ještě 
razantněji než předtím. Za další zatáčkou vidím Komára, stojí ná-
padně daleko od vyjeté cesty a mezi jejím ohybem a Komárovým 
stanovištěm se táhne úctyhodně hluboký příkop.

„Já mám komu čemu. Co máš ty?“
„Kdo, co,“ odpověděl suše Komár. Dál rukou ometá svoje salon-

ní sako a upravuje nápadně spláclý klobouk.
Jestli ti nedošlo, na co jsem se Komára ptal a co mi odpověděl, 

pokusím se ti to vysvětlit. Čáp nám včera večer před spaním po-
vídal o různých indoevropských jazycích. Od té doby, co začal stu-
dovat na Karlově univerzitě cizí řeči, nemluví skoro o ničem jiném 
než o lingvistických problémech. Jindy mu obyčejně brzy vezmeme 
vítr z plachet a změníme téma rozpravy, ale včera jsme byli dost 
utahaní, vstávali jsme nesmyslně brzo a pak přejeli skoro celé 
Jizerky, a tak jsme nechali Čápa, ať se vypovídá. Přednášel nám, 
jak složitou gramatiku mají různé jazyky, zdůraznil neobyčejnou 
obtížnost češtiny a doložil to tím, že máme sedm pádů, kdežto 
němčina nebo angličtina jen pády čtyři. Indové jsou prý na tom 
ještě hůř, kdo se učí sanskrt – sanskrt se má k novoindickým jazy-
kům podobně jako latina k románským jazykům – musí zvládnout 
dokonce pádů osm!

Ale proč ti to povídám? Abych ukázal, jak v Klubu recesistů 
probíráme i vážná vědecká témata a pak je aplikujeme v praktic-
kém životě. Dnes ráno se mi podařilo upadnout hned za Hnojovým 
domem, ze záhadného důvodu jsem zavrávoral na rovné, hladké 
cestě a bum, už ležím. Byl to poněkud tvrdý pád, proto ho doprová-
zel můj patřičný hlasový projev. Nezařval jsem ani tak bolestí, jako 
spíš zlostí, že jsem takové nemehlo a padám na rovině. Komár se 
nade mnou zastavil a povídá:



„Proč voláš, Jonáši?! Kolikátý tvůj pád je tohle dnes?“
„První.“
„Tak proč voláš, když jsi sebou sekl teprve poprvé?“
Rozumíš, co mi tím chtěl naznačit? Já Komárova slova nejdřív 

nechápal, jejich smysl mi došel až asi za minutu. První pád – kdo, 
co. Druhý pád, koho, čeho, čí. Třetí pád, komu čemu. Normální 
skloňování. Teprve pátým pádem voláme!

Tak to začalo. Když se potom někdo vymázl, ani nás tak neza-
jímalo, zda je celý a má lyže v pořádku, hned jsme se ho ptali, jak 
daleko je dnes v lyžařském skloňování. A pokud se někdo neudržel 
a zařval při jiném pádu v pořadí než pátém, okamžitě ho někdo 
napomenul. Čáp vytáhl jednou z kapsy zápisníček a řekl:

„Žáku hloupý, píši vám pětku, neumíte správně skloňovat!“
Možná si myslíš, panebože, to jsou ale cvoci! Rád bych tě upo-

zornil, že přesně tohle říkají o nás z Klubu recesistů ti, jejichž IQ 
je natolik nízké, že do této vybrané intelektuální společnosti dosud 
nesložili přijímací zkoušku.

Na křižovatce, kde se od silničky odpojuje cesta k řece Jizeře, 
dal nám kapitán Jespák na vybranou:

„Pojedeme dál po silnici, nebo podle Jizery?“
Jednohlasně jsme zvolili druhou možnost. A stálo to za to! 

Nahoře na Velké jizerské louce byla Jizera docela malá říčka, 
v mělkém údolí se její tok úžasně klikatil a skoro všude byla zamr-
zlá, místy i zavátá sněhem. Ale tady, jen o pár kilometrů dál, už 
to je skutečná horská řeka. Dojeli jsme lesem na její břeh a zůstali 
tam stát. Před námi se valí mohutný proud, který se tříští o ne-
sčetné žulové balvany a desky, koryto klesá tak rychle, že nezamr-
zá ani za největších mrazů, Jizera tu opravdu teče z kopce, to je 
jasně vidět, skáče přes kameny, vytváří divoké peřeje, vodopádky 
i hluboké tůně. Některé balvany v řečišti mají na sobě vysokou 
sněhovou čepici, jiné jsou potažené průhlednou ledovou krustou 
a ze žulových lavic visí řady rampouchů, připomínajících píšťaly 
křišťálových varhan. Člověk tu má pocit, že se octl v pohádkovém 
ledovém království. Celé údolí až po špičky stoletých smrků duní 
hukotem letících vod, a když se do té přírodní symfonie zaposlou-
chám, začnu po chvíli rozeznávat různé zvuky v odlišných tóni-
nách. Výhružný řev peřejí, hřímání vodopádů, brumlání proudů 
kličkujících mezi skalisky, sykot rotujících vírů.



Ani nevím, jak dlouho jsme to podivuhodné divadlo pozorovali, 
každá řeka nás zajímá, chodíme přece do oddílu vodních skautů 
a řeky jsou naším živlem, hodně jsme jich už sjeli. Horní tok Jizery 
by se asi nedal splout ani na raftech, leda snad na jaře, když na 
horách rychle ta je sníh.

Sjíždíme tedy kolem hřmící řeky aspoň na lyžích až do Dolního 
Kořenova. Tam se rozloučíme s Jizerskými horami. První etapu 
zimní „plavby“ máme úspěšně za sebou.

„Tak vidíte,“ řekl pyšně Bobr. „Co jsem vám říkal? Po vodě se 
dá dojet z Čech až na Slovensko. Přiznejte, že jste sázku prohráli 
a můžeme se vrátit domů.“

Nemyslel to samozřejmě vážně, ale já mu na to skočil. Neměl 
jsem ovšem nejmenší chuť ukončit ten velkolepý podnik, který te-
prve začal a zatím probíhá tak úspěšně.



Skokani

PŘI sjezdu prudkým svahem od Bukovce k Jizeře vypukl v dosud 
celkem svorné posádce ostrý spor. Zda můžeme odepnout lyže 
a největší padák sejít pěšky. Tuhle možnost prosazoval Bobr, prů-
měrný lyžař, ale kategoricky ji odmítal Rejnok.

„Když ses vsadil, že dojedeš po vodě z Čech až na Slovensko, tak 
musíš skutečně jet a ne pochodovat.“

„Já ale neříkal, že se po vodě až na Slovensko dá dojet,“ tvrdí 
Bobr. „Říkal jsem, že se tam po vodě můžeme dostat! To je jako 
s tím nárokem na čokoládu,“ připomněl spor na Maliníku.

„Jenže tys v loděnici prohlašoval, že se dá po vodě dojet, a ne 
dostat.“

„To že jsem říkal?“ vzpírá se Bobr. „Špatnější mě 
poslouchal.“

Co Bobr tenkrát ve strojovně přesně řekl, nikdo z nás si už po-
chopitelně nepamatuje.

„Při splouvání řek taky musíš čas od času vylézt na břeh a jít 
kus pěšky. Přes jezy a přehradní hráze se lodě přenášejí. Tak proč 
by tahle možnost neplatila i při jízdě na lyžích? Co se nedá sjet, to 
můžeme sejít.“

Do debaty se postupně zapojil Jespák s Komárem a Ledňáčkem, 
nakonec i já. Měli jsme několik připomínek. Po delším dohadová-
ní jsme se dohodli, že pěšky můžeme sejít jen ten padák, který se 
nedá sjet nejen plužením, ale ani se z něho nelze sesouvat bokem, 
protože je tam příliš úzká cesta.

Tenhle problém se řešil znovu dole v Kořenově, na silnici po-
sypané pískem. A řekli jsme si, že můžeme jít pěšky po silnici 



jen tam, kde se nedá posypaný úsek objet. Před každým dalším 
padákem jsme se pak přeli, zda se dá sjet, nebo hrozí příliš velké 
riziko, že skončíme v místní márnici. A ti, co hlasovali, že se ta 
střecha dá sjet, museli jet první. Kdo hlasoval proti, se zájmem pak 
sledoval, co se bude dít. Jedno z pravidel říkalo, že pěšky, s lyžemi 
v ruce, smíme na nesjízdném úseku udělat nanejvýš pět set kroků. 
Nemusím snad zdůrazňovat, že jsme pak někdy dělali kroky co nej-
delší. K tomuto limitu jsme došli po delším smlouvání, při kterém 
se uplatnily zkušenosti z orientálních bazarů. Bobr nejdřív žádal, 
abychom mohli jít pěšky až dva kilometry, Rejnok zase prosazoval 
jako horní hranici padesát metrů. A vzájemným slevováním jsme 
nakonec došli k číslu 500.

V Harrachově vedla naše trasa kolem skokanských můstků. 
Nikdy v životě jsem tu nebyl, a přece tenhle areál dobře znám, 
každý rok se tu konají velké mezinárodní závody, někdy na ně kou-
kám v televizi. Obdivuju chlapy, kteří se nebojí vylézt na vysokou 
věž, postavit se nahoře na vrcholek střechy, které se říká nájezd, 
pak se odpíchnout, sjet po tom šíleném padáku v podřepu, na 
hraně můstku se v pravém zlomku vteřiny odrazit a vylétnout do 
volného prostoru. Když takového skokana pozoruju, jak se vznáší 
nad špičkami stromů, vždycky se ve mně uvnitř všechno stáhne, 
jako kdyby mi na hrudník dolehla obrovská tíha, chvíli se nemůžu 
nadechnout ani vydechnout, a ten pocit úzkosti trvá tak dlouho, 
dokud skokan nedopadne na zem. Teprve zadunění jeho lyží na 
bubnu mne osvobodí od svíravého strachu a srdce mi zase začne bít 
normálně. Sám dobře nechápu, proč prožívám tyhle divné stavy, 
žádného z, těch skokanů přece neznám, jsou to lidi, na nichž mi 
vůbec nemusí záležet. Snad je to tím, že jsem viděl v televizi zá-
vodníky, kterým skok nevyšel a místo na stupních vítězů skončili 
v nemocnici, možná dokonce na hřbitově. Jednomu za letu spadla 
z nohy lyže, kamera pak zabrala zblízka diváky, v jejichž tvářích 
se odrážela hrůza toho okamžiku jako v zrcadle; zavřel jsem ten-
krát oči, abych neviděl, co se stane, až skokan dopadne na buben 
s jedinou lyží. Ale stal se malý zázrak: skokan sice upadl, pak sjel 
bokem po bubnu na dojezdovou rovinku a celkem se mu nic nesta-
lo! Dole k němu hned běželo několik pořadatelů, ale ten chlápek 
se sám zvedl a odešel, asi byl jen psychicky otřesený, protože tam 



druhou lyži nechal ležet. Malounko napadal na pravou nohu, jen 
tak, jako na ni napadám já.

Druhá nehoda, kterou jsem pozoroval na obrazovce, skončila 
hůř, přenášeli lety na lyžích z obřího můstku, tam se skáče i přes 
dvě stě metrů a skokani letí vzduchem celou věčnost. Nenadálý 
poryv větru vychýlil jednoho Fina z rovnováhy, nestačil už tělo 
srovnat, jeho skok se změnil ve volný pád zakončený řadou kotr-
melců. Zůstal nehybně ležet a odnesli ho na nosítkách, nevím, jak 
to s ním skončilo.

Možná že tyhle děsivé výjevy jsou hlavním důvodem, proč mám 
při pohledu na skokany tak divný pocit. Ale třeba je to v něčem 
úplně jiném.

Pohled na lidské tělo letící prostorem asi probouzí v mém pod-
vědomí vzpomínku na tu strašnou chvíli v Železných horách, kdy 
jsem padal z vysoké triangulační věže. Já vím, že to bylo něco úpl-
ně jiného, ale jak si tedy mám vysvětlit svoje pocity při pohledu na 
letícího skokana?

Ještě než jsme do Harrachova dojeli, napadlo nás, že se třeba 
dnes konají nějaké skokanské závody, je přece sobota, báječné sně-
hové podmínky. Plakáty tam skutečně závody ohlašovaly, dokonce 
mezinárodní, ale ty se tu konaly bohužel už před týdnem. Ve sko-
kanském areálu nebyl nikdo, kromě skupinky kluků, kteří postá-
vali pod malým můstkem, mohlo jim být tak mezi devíti a dvanácti 
lety, jakýsi starší muž jim cosi povídal, prudce přitom gestikuloval 
rukama a prováděl různé směšné prostocviky. Teprve po chvíli 
nám došlo, že klukům ukazuje, jak se mají na hraně můstku zved-
nout a odrazit, jak za letu vzduchem držet paže a co udělat noha-
ma při dopadu na buben pod můstkem. Kluci nejspíš byli ze spor-
tovní skokanské školy a využívali prázdný areál k tréninku.

Trenér skončil výklad, jeho posluchači si nasadili na čelo zvlášt-
ní brejle, přes rameno hodili skokanské lyže a stoupali po schodech 
na věž. To nás zaujalo, řekli jsme si, že počkáme a podíváme se, jak 
budou ti špunti skákat. A že skákat budou, to bylo jasné, proč by 
jinak lezli nahoru? Netrénovali pochopitelně na velkém můstku, 
kde se dá dosáhnout stometrových skoků, mě by ale nikdo nedo-
stal ani na ten nejmenší můstek, a kdybych se na něm přece jen 
octl, neskočil bych, ani kdyby mi někdo nabízel milion. Protože 
bych pak z těch prachů nic neměl, nejspíš bych ve vzduchu umřel 



strachem. A kdybych ten třicetimetrový skok náhodou přežil, asi 
by mě dávali ve špitálu dohromady půl roku. Na Spálavě jsem le-
těl jen deset metrů, a to můj pád ještě zbrzdily dřevěné plošinky 
v prvním a druhém patře trianglu, přesto jsem pak pobyl v nemoc-
nici tři měsíce a od té doby kulhám na pravou nohu, kterou jsem si 
nadvakrát zlomil a dlouho mi hnisala.

Koukáme na ty kluky asi čtvrt hodiny, vynořují se nahoře 
z věže jeden za druhým, nejdřív se vždycky objeví špičky jejich sko-
kanských prkýnek, širších a delších než naše běžky, pak za nimi 
i kluk, který na nich stojí, vzápětí udělá rozhodný krok vpřed, jeho 
skočky se octnou celou plochou na strmém nájezdu, sedne si na 
bobek, teď už nemůže couvnout, lyže se s ním rozjely a nabírají 
rychlost. Žasnu nad tím, s jakou suverenitou se ti mrňousové od-
rážejí na konci nájezdu do vzduchu, občas někomu odraz nevyjde 
tak, jak potřeboval a za letu se snaží udržet pažemi rovnováhu, 
ale vždycky to nakonec zvládnou. Nikdo se dole nerozplácl, někte-
ré doskoky jsou trochu nejisté, tím spíš oceňujeme odvahu těch 
šprčků.

„Na kurzu jsme taky skákali,“ vytahuje se Rejnok.
A později při výstupu na krkonošské hřebeny nás krmí tím, co 

všechno musí umět ten, kdo studuje tělocvik a chce jednou učit 
tělák na střední škole. Potom se ovšem ukázalo, že budoucí tělocvi-
káři se učili skákat jenom na sněhovém můstku, který si uplácali 
v muldě za horskou chatou, a tam se dalo skočit nanejvýš deset 
metrů. Pchá!

Z Harrachova stoupáme po cestě, která vede po pravém 
břehu Mumlavy, horské říčky pramenící kdesi mezi Kotlem 
a Sokolníkem.

Její koryto nám poskytuje jinou podívanou než ráno Jizera, na 
některých místech je zamrzlé a zvrásněný led se podobá plastické 
mapě Alp, na kterou se díváme z kosmické sondy letící sto kilome-
trů nad Zemí. Jinde voda vyryla ve skalnatém podkladu hluboké 
brázdy, vytvořila kotel, jezírko, zamrzlou tůň, nebo se valí přes 
žulové prahy s temným hukotem.

Několikrát projíždíme nebezpečným úsekem, po levé straně sto-
py strmý svah, po pravé ruce Mumlava, stezka se tu zúžila tak, že 
je na ní prostor sotva pro pár běžek. Raději se vůbec nedívám dolů, 
pohled na hluboký skalní kotel, ve kterém víří ledová vody, by mě 



mohl vyvést z rovnováhy. Jestli teď nemám o něco zájem, pak to je 
koupel v horské říčce.

Na kritických místech jsem hleděl vždycky před sebe, a tak se 
mi nikdy nic nestalo. Dovedu si představit, jak by se člověk cítil, 
kdyby se za toho mrazu vymáchal v Mumlavě. Mně totiž stačí 
mokro v botách! Včera večer jsem si je zapomněl vycpat novinama, 
a tak mi přes noc pořádně nevyschly, přes den se do nich vcucla 
další vlhkost a nohy mi pěkně mrznou.

Před námi se zvedají sluncem ozářené svahy nejvyšších českých 
hor, stromy obalené stříbrnými jehličkami připomínají říši Zimní 
královny, ale když člověka zebou nohy, žádnou krásu kolem sebe 
ani nevnímá, mokré boty ji dovedou dokonale anulovat.

Teprve nahoře na Labské louce, rozsáhlé náhorní pláni ve výši 
1400 metrů nad mořem, mě přestaly prsty na nohou mrznout, nej-
spíš proto, že se citelně oteplilo. A taky nás ten nekonečný výstup 
z Harrachova pořádně zahřál a prokrvil.

Všiml jsem si toho už v Jizerkách, že na mě zírá nápadně moc 
lyžařů, které potkáváme. Vlastně ani nekoukali na mě, ale na moje 
lyže. A v Krkonoších nás míjely ještě větší davy běžkařů. Jindy 
mi bývá pozornost lidí dost nepříjemná, obyčejně se dívají, proč 
kulhám, ale tentokrát mi to vůbec nevadilo, dokonce mi to bylo 
milé, protože se jejich pozornost nesoustředila na mou nohu, ale na 
nápis na mých běžkách: FISCHER Europa racing 1930. Někteří 
z těch, co to postřehli, se jen usmáli, jiní hlasitě upozorňovali své 
druhy. Moje staré dřeváky se zkrátka staly středem obdivného 
zájmu, a o Ledňáčkovy pravé, drahé fischerky nikdo ani nezavadil 
pohledem. Takových tam bylo všude dost, zatím co moje práskačky 
s originální značkou byly v celých horách, v celé republice a možná 
v celém vesmíru jediné. To se ví, že jsem na to několikrát upozor-
nil ostatní kluky a večer jsem žádal, aby mi za to dali zvláštní body 
do žebříčkové soutěže. Ti skrblíci ale o tom nechtěli ani slyšet.



Sněžné jámy

JEŠTĚ před polednem svítilo slunce a vzduch se zdál docela vlahý, 
od včerejšího rána modrý sloupeček na teploměru vystoupil o deset 
stupňů. Vím to docela přesně, vzal jsem si na zimní putování malý 
teploměr v kovovém pouzdru. Komár s Ledňákem se mi smáli, ale 
vždycky když jim začaly běžky podkluzovat nebo se jim na skluz-
nice lepil sníh, byl jim můj teploměr dobrý, bez něho by nevěděli, 
jaký vosk použít. Abych teploměr víc využil, zapisoval jsem pravi-
delně ráno, v poledne a večer teplotu vzduchu do deníku. Tak jako 
to dělal Cook na své arktické výpravě.

Na břehu Jizery mi teploměr prozradil, že se mění počasí, mod-
rý sloupeček vyšplhal skoro k nule. Při sjezdu podle řeky do údolí 
nám nevadilo, že běžky podkluzují, právě naopak, svištěly rychleji, 
někdy až moc. Ale sotva jsme v Harrachově začali stoupat podle 
Mumlavy k Vosecké boudě a pak dál přes Violík na Vysoké Kolo, 
lyže nám tak podkluzovaly, že jsme museli přes zelený vosk na-
mazat modrý. Byla to pěkná zabíračka, výstup na hřebeny dlouhý 
patnáct kilometrů, z toho dobrých deset stále do kopce. Harrachov 
leží asi v sedmi stech metrech, Vysoké kolo dosahuje výšky 1508 m. 
To znamená, že jsme museli překonat výškový rozdíl víc než osm 
set metrů! Kolem Vosecké boudy jsme projížděli až ve dvě hodiny. 
Podle plánu tady měla naše expedice včera přenocovat, máme tedy 
zpoždění tři čtvrtě dne!

Po poledni přiťapala po modré nebeské louce dlouhá stáda be-
ránků, mrňavých obláčků, seřazených v pravidelných odstupech, 
v jednu chvíli pokrývaly skoro celou oblohu. Hned mě napadlo, 
že se změní počasí. Beránci asi po půlhodině odtáhli kamsi na 



východ, a tak jsem to varovné znamení pustil z hlavy. Nebe se zase 
vyčistilo, nebylo však už tak hluboce modré jako včera.

A pak se stalo to, o čem vyprávějí všichni lyžařští instruktoři 
při večerních besedách na téma nebezpečí hor, ale co jsem do-
sud nikdy nezažil. Ještě před malou chvílí bylo nebe úplně jasné, 
a najednou se přivalila odkudsi z polské strany přes hřeben mlha. 
Možná že to nebyla mlha, spíš mraky, to někdy těžko poznáš. Jako 
kdyby nás zalilo mléčné moře. Současně se zvedl ostrý vítr. Museli 
jsme se zastavit, rychle si natáhnout na svetr větrovku, narazit na 
uši čepici a obléct si palčáky. Při nekonečném výstupu na hřebeny 
nám bylo takové teplo, že jsme měli všechny tyhle součásti zimní 
výstroje v báglech. Teď se ukázalo, že i Komár má větrovku, rád 
si ji navlékl přes svoje frajerské sáčko, a když mu vítr strhl z hlavy 
klobouk, vyměnil ho za kulicha.

Pokračovali jsme pak ve výstupu na Vysoké Kolo, které má 
v polštině směšné jméno, na mapě je psáno Wielki Szyszak, a jak ti 
asi došlo, znamená to Velký Šišák. U kamenné mohyly na vrcholu 
fičel už tak silný vichr, že jsme postupovali v předklonu, aby nás 
neporazil. A v tom okamžiku, kdy jsem se octl v závětří za mohy-
lou, vichr mi přestal klást odpor a já přepadl dopředu, čenichem do 
sněhu. Jako když se s někým přetlačuješ a tvůj soupeř najednou 
ucukne.

Z vrcholku Velkého Kola nás čekal sjezd asi o sto metrů níž, do 
sedla nad Martinovkou. Pustit se dolů přímo v té mlze by zname-
nalo, že se jeden druhému ztratíme a do něčeho naletíme.

„Jedem těsně jeden za druhým podle tyčí,“ přikázal kapitán 
Jespák. „Já jedu první, Rejnok poslední. A pořádně plužte.“

Mlha byla tak hustá, že člověk sotva dohlédl od jedné tyče ke 
druhé. Neujeli jsme snad ani sto metrů a Jespák se zastavil. Čekal, 
až se k němu všichni dosuneme.

„Nevidím další tyč,“ vysvětluje, proč zůstal stát.
Brejlíme do mlhy, ale tyč opravdu nikde.
A pak jsme udělali chybu, která se nám málem stala osudná. 

Místo abychom se vrátili ve vlastních stopách k poslední tyči, kte-
rou jsme před okamžikem minuli, Jespák pokračoval v opatrném 
sjezdu tím směrem, kde by měla být podle jeho odhadu další tyč. 
Jenže tyč tam nebyla. Nebyla tam nejen druhá, ale ani třetí tyčka 
a vůbec žádná další, aspoň my jsme je už nenašli. Dodnes nevíme, 



jestli bylo v těch místech zimní lyžařské značení přerušené a něko-
lik tyčí chybělo, nebo cesta ostře změnila směr.

„Kousek odtud jsou Sněžný jámy,“ řekl Rejnok. „Nechtěl bych 
do nich zahučet jako ta holka loni o Vánocích.“

Snad aby nám vylepšil náladu, vyprávěl o té tragické události. 
Devatenáctiletá studentka na Vysokém Kole v mlze zabloudila 
a spadla do Sněžných jam. Pád dlouhý skoro dvě stě metrů jako 
zázrakem přežila, skončila dole v hluboké vrstvě navátého sněhu. 
Ale i tak byla dost vážně zraněná.

„Proč nám to povídáš?“
Rejnok musel z mého hlasu vycítit, že na něho mám zlost.
„Přece jsem to jasně řekl, nechtěl bych tam zahučet jako ta 

holka.“
„Neboj se,“ uklidňoval ho Jespák. „Já to tu znám jako svoje 

boty. Ta propast je až za polskou hranicí. A po hranici vedou tele-
fonní dráty. Jsou tak nízko, že je nemůžeme podjet a nevšimnout si 
jich.“

Měl jsem chuť se Jespáka zeptat, kolik dírek mají jeho běžkové 
boty, ale raději jsem tu otázku spolkl. Co kdyby se ukázalo, že svoje 
boty zase tak dokonale nezná? Od té chvíle jsem ale byl neklidný, 
jako kdybych něco neblahého tušil. A to, co se pak stalo, možná 
dokazuje, že mám jisté psychotronické schopnosti.

Držel jsem se potom raději vzadu. Asi to ode mne bylo trochu 
zbabělé, ale pud sebezáchovy ve mně byl silnější než ušlechtilé od-
hodlání nasadit za druhé život. Vážně jsem se asi choval jako ske-
ta, s odstupem let a hlavně když mi v téhle chvíli žádné nebezpečí 
nehrozí, můžu se sám nad sebou morálně rozhořčit. Dnes bych 
se asi nenechal předjet Komárem, Čápem a Ledňákem, a jel bych 
hned za Jespákem. Aspoň si to myslím. Ale tak úplně jistý si tím 
zase nejsem. Vím z mnoha zkušeností, že v kritických chvílích se 
lidé chovají někdy tak, jak by to sami od sebe neočekávali.

„Musíme se sunout pomalu šikmo svahem dolů, dokud nena-
razíme na cestu. Ta vede na Martinovku. Nemůžeme ji minout,“ 
rozhodl kapitán Jespák.

A tak jsme začali opatrně sjíždět do údolí, jeden těsně za dru-
hým, abychom se neztratili v mlze, a pořád napínáme zrak, zda 
nezahlédneme sloupy, dráty nebo tyčové značení cesty.



„Jak to, že už dávno nejsme na cestě?“ podivil se Jespák asi po 
čtvrthodině. „Nakonec sjedeme až do Labskýho dolu!“

Jespák si byl jistý, že sestupujeme z Vysokého Kola k jihu, i když 
jsme se podle buzoly neřídili. Jinak to ani nebylo možné, hře-
ben probíhá východozápadním směrem, na severním svahu jsou 
Sněžné jámy a protože jsme z vrcholku Vysokého kola stále sjížděli 
dolů, nemohli jsme směřovat jinam než na jih. Aspoň jsme si to 
tehdy mysleli.

Potom začala mlha řídnout – takže to vlastně nebyla mlha, ale 
nízko letící mraky.

„My jsme vážně v Labským dolu!“ žasne Jespák. „Nechápu, jak 
jsme mohli přejet cestu a nevšimnout si toho.“

Projíždíme kolem zasněžených skalek na dně jakéhosi velkého 
kotle, řídce porostlého mladými smrky.

„Hele, srub,“ hlásí Bobr.
Za skálou stojí dům sroubený z klád. Uvnitř zřejmě nikdo 

není, z komína se nekouří, sněhová pláň před srubem je naprosto 
neporušená.

Dojedeme ke dveřím a čteme na tabulce, upevněné ve štítu:
„Dom pod Labskim Szczytem.“
„Do pytle,“ ulevil si Jespák. „Už jsme zase v Polsku!“
Ani to nemusel říkat nahlas, došlo nám to všem. Labski 

Szczyt říkají Poláci Violíku. Musíme být tedy někde hluboko pod 
Violíkem. Místo abychom z Vysokého Kola sestupovali přímo na 
jih, udělali jsme záhadný oblouk a octli se asi kilometr severozá-
padně pod vrcholkem.

První se zorientoval Jespák. Převzal dnes kapitánskou hodnost, 
protože zná Krkonoše nejlíp. Aspoň to pořád o sobě tvrdí.

„Obávám se, milí přátelé,“ řekl a hlas se mu trochu chvěl, „že 
jsme se znovu narodili.“

Nevím sice, proč řekl „obávám se“, spíš měl říct „s radostí 
vám oznamuju“, ale byl z toho tak vyšinutý, že ani nevěděl, co 
povídá.

„My jsme mohli vážně zahučet do Sněžnejch jam!“
Později jsme se dohadovali nad podrobnou mapou Krkonoš, 

kudy jsme se dostali pod Violík na polskou stranu od hřebene, ale 
stejně jsme tu záhadu nevyřešili. Nikdy se nám nepodařilo objas-
nit, kudy jsme se v té strašné mlze sesouvali. Zřejmě jsme těsně 



minuli Sněžné jámy a místo postupu přímo na jih jsme obejeli vel-
kým obloukem vrchol Vysokého kola.

Mapu jsme ovšem studovali až večer pod lampou ve vyhřáté 
světnici. Dokud jsme stáli před srubem s tabulkou v polštině, ani 
nás nenapadlo ztrácet čas luštěním té záhady. Rychle zpátky na 
hřeben! Nikdo z nás netoužil znovu potkat polské pohraničníky.

Jespák vytáhl buzolu a každou chvíli se na ni díval, zda po-
stupujeme na jih. Nemuseli jsme se už bát, že spadneme do 
Sněžných jam, byli jsme na jejich dně a lidi obyčejně nepadají zdola 
nahoru.

Na tyčové značení cesty vedoucí z Labské boudy na Martinovku 
jsme dorazili asi za půl hodiny, pořádně jsme sebou mrskli. A dál 
ujíždíme přes Mužské a Dívčí Kameny, Petrovku, Špindlerovku ke 
Sněžce. U Luční boudy nás zastihne soumrak. Je nám dávno jas-
né, že dnes nemůžeme dojet k plánovanému cíli, do Žacléře. Proto 
Jespák navrhl:

„Přespíme na Skočce.“
Skočka je naše oddílová chalupa, nedaleko Klínovky. Stojí sice 

stranou naší trasy, pár kilometrů si zajedeme dnes večer i zítra 
ráno, zato se tam bezpečně dostaneme, protože terén mezi Luční 
boudou, Výrovkou a Klínovkou dokonale známe. Kromě toho tam 
nemusíme za nocleh platit. A další výhoda – nechají nás přespat, 
i kdyby tam nebyla žádná postel volná.



Na Skočce

NA Skočku jsme dorazili už za tmy, ale bez bloudění, trefili bychom 
tam snad i poslepu. Někdy jsme měli skutečně pocit, že se pohy-
bujeme jako slepci, taková temnota nás obklopovala – a k tomu 
ta mlha! Od Výrovky až k naší oddílové chalupě nás vedla vyjetá 
stopa, terén je tu skoro rovný, a tak jsme ve stopě ujížděli jako vlak 
po kolejích.

Zář v oknech jsme uviděli teprve na deset metrů od Skočky.
Sotva jsem překročil práh oddílové chalupy, vynořily se z hlou-

bi mé paměti dávné i novější vzpomínky. Skočka je přímo nabitá 
zážitky několika oddílových generací. Odtud Sedmička vyráží na 
lyžařské výpady po Krkonoších, sem se vracíme za soumraku jako 
do bezpečného útočiště, tady večer sedáme kolem starodávných 
kamen, povídáme si a zpíváme. Na stráni pod Skočkou se zaučují 
nováčci do tajů sjezdařského umění, tady řádívají Vikingové, často 
tu zní veselý pokřik hopky hopky, do rodinné hrobky, to když se 
někomu povede zvlášť krkolomný pád, nad chalupou stavíme sněž-
né sochy, svádíme sněhové bitvy, z okna v prvním patře skáčeme 
na Silvestra do sněhové závěje, je to náš každoroční skok do nové-
ho roku. Když bylo předloni zvlášť hodně sněhu, sjížděli jsme na 
sáňkách ze střechy a dostali pak za to od Admirála vynadáno. Dny 
a noci zde strávené se navždycky zapsaly do mé duše.

Osazenstvo nás přivítalo jako nejlepší kamarády, přestože tu 
jsou jenom nejstarší Vikingové se svými ženami a dětmi. Vikingové 
říkáme bývalým členům 7. oddílu vodních skautů. Ještě přesně-
ji, dospělým mužům, kteří kdysi skautovali ve vodní Sedmičce, 
a když vyrostli z dětských střevíčků, maňásků a pramiček, zůstali 



oddílu věrní. Vytvořili nejdřív roverský kmen, který přijal jméno 
Vikingové podle legendárních severských mořeplavců, a později se 
z nich stali oldskauti. Asi by tě udivilo, jak přátelsky se k sobě cho-
vají Vikingové nejmladší i nejstarší – a někdy je mezi nimi věkový 
rozdíl až třicet let!

Samozřejmě jsme si s nimi potřásli levou rukou a oni nám hned 
samozřejmě tykali a my stejně samozřejmě tykali jim. Osazenstvo 
Skočky právě večeřelo, kolem velestolu v největší světnici sedělo 
asi deset chlapů, stejný počet žen a nejméně patnáct dětí, tak od 
tří do osmi let, většinou předškoláci. Rodiny těch Vikingů, kteří se 
rozhodli, že budou pěstovat skautskou výchovu svých dětí od nejú-
tlejšího věku. Prostě rodinný skauting.

„Pojďte mezi nás, dáme vám večeři.“
To se ví, že se nenecháme dvakrát prosit. Za chvíli už likvi-

dujeme zablafuňky, které zbyly v obrovském hrnci na kamnech. 
Nakonec si spravedlivě střihneme o to, kdo prázdný hrnec vytře 
kusem chleba. Při tomhle tradičním způsobu losování mívám oby-
čejně smůlu, ale tentokrát mi už podruhé na naší arktické výpravě 
přálo štěstí, podařilo se mi probojovat se až do finále. Nakonec 
jsme střihali jen já a Bobr. Bobr je v téhle japonské hře nepřekona-
telný mistr, skoro vždycky poráží všechny soupeře. Jak to dělá, to 
pro nás zůstává nepochopitelná záhada.

Tentokrát jsem se pokusil Bobra ve finále oblafnout novou 
taktikou. Polohlasně jsem si říkal: teď dám nůžky – a byl jsem 
skutečně rozhodnutý dát nůžky, protože jsem předpokládal, že to 
bude Bobr považovat za můj klamný manévr a pomyslí si, že nůžky 
samozřejmě nedám, neboť usoudím, že Bobr není tak hloupý, aby 
si myslel, že dám to, co nahlas říkám; bude si jistý, že dám buď 
papír, nebo kámen, nejbezpečnější pro něho tedy je, jestliže sám 
dá papír, protože v případě, že i já dám místo ohlášených nůžek 
papír, skončí tohle kolo souboje nerozhodně, ale dám ‑li kámen, 
pěkně mi ho svým papírem zabalí. Rozumíš tomu? Je to sice jakési 
myšlenkové bludiště, ale až jím správně prokličkuješ, uznáš, že ta 
moje taktika měla něco do sebe. Po obvyklém společně proneseném 
ha ‑ha ‑ha, kterým udáváme rytmus pohybu našich pravaček před 
rozhodujícím gestem, naznačil jsem skutečně nůžky s jistotou, že 
Bobr dá papír a já mu ho přešmiknu. A Bobr vážně dal – kámen. 
A tím moje nůžky elegantně rozbil! Podcenil jsem totiž jeho vysoké 



IQ. Bobr zkrátka šel ve svých logických úvahách ještě o krok dál 
než já a řekl si, že já si řeknu, že on si řekne…

Raději toho nechám, mohlo by nám z té myšlenkové šmodrcha-
nice přeskočit.

Bobr tedy směl vyblízat hrnec od zablafuněk, ale projevil to-
lik bratrské solidarity, že k tomu přizval i mě, druhého finalistu. 
A tak jsme společně vytírali z hrnce poslední zbytky báječného 
buřtového guláše a spokojeně si chrochtali.

Večer na Skočce tedy začal krásně, měl jsem velkou radost, že 
zase spíme na oddílové chalupě a před spaním si budeme povídat 
o tom, co jsme dnes zažili. Ale pak se všechno nenadále zvrt-
lo. Místo společného povídáni a zpívání jsem prožil dramatický 
večer.

Katastrofa se přivalila docela nečekaně. Zpočátku to ani tak 
strašidelně nevypadalo. Vikingové se chystali na Klínovku, kde 
měla hrát k tanci slavná rocková kapela „Beat či nebeat“ (čti Bít 
či nebít). Mladí rodiče se na tancovačku málokdy dostanou, proto-
že musí doma večer hlídat děti. Jen se o záměru starších Vikingů 
dozvěděli moji spolujezdci, hned se rozhodli, že si půjdou zatrsat 
taky. Nechápal jsem, že mají chuť po celodenní jízdě a tom všem, 
co jsme zažili, ještě až do půlnoci bezúčelně posunovat po parketu 
nějaké holky. Ale byli do tancování celí diví a nedali se přemluvit, 
aby zůstali na Skočce. Já jsem samozřejmě prohlásil, že tancovat 
nejdu. I kdybych náhodou měl chuť, jako že jsem ji neměl, může 
se kluk, který kulhá, producírovat na parketu? Copak bych se 
s tou svou nohou mohl odvážit jít pro nějakou holku a říct jí, smím 
prosit? Nejspíš by se na mě podívala, jako kdybych spadl z půdy 
do přízemí, a moji prosbu by nevyslyšela. Ostatně nikdy jsem do 
tanečních nechodil, ani dost nechápu, co na tom moji kamarádi 
ze třídy a z oddílu mají, že se večer navlečou do tmavého kvádra, 
přišpendlí si pod bradu motýlka nebo si tam uvážou obojek – chci 
říct kravatu – a pak celý večer vedou s holkama uhozené řeči o vše-
ličem, většinou o ničem.

Prohlásil jsem tedy, že zůstanu večer doma. Toho využila man-
želka jednoho Vikinga, která měla původně na Skočce hlídat děti. 
Líbezně se na mě usmála a řekla:

„Jonáši, udělal jsi dnes už nějaký dobrý skutek?“



„Já – asi… ani ne,“ blekotám, lehce zaskočený nečekanou 
otázkou.

„Já bych o něčem věděla. Mohl bys hlídat naše děti místo mě. 
Ráda bych si šla zatancovat. A protože ty nejdeš…“

Mohl jsem odmítnout, když mě tak zdvořile poprosila, byla tak 
hezká a měla přezdívku Beruška? Řekl jsem jí:

„Jasně, Beruško, děti za tebe pohlídám.“
Netušil jsem, že tím otvírám branku k zážitkům tak děsivým, 

že se mi o nich dodnes někdy v noci zdá a vždycky se pak probou-
zím zalitý potem.

„Děti jsou už navečeřené,“ ujišťuje mě Beruška hlasem, jakým 
lákají do záhuby mořské plavce pověstné sirény, „a brzy půjdou 
spát. Jenom na ně trochu dohlídni, aby včas zalezly do postele.“

Řekl jsem jí, ať klidně jde, že děti spolehlivě pohlídám, vždyť 
vedu už půl roku družinu a myslím si, že to s mladšími docela do-
vedu. Než děti usnou, nějak je zabavím.



Noc hrůzy

BERUŠKA možná tušila, co se bude dít, a tak se bleskově převlék-
la a vypadla z chalupy. A v tom okamžiku to začalo.

Dokud tu byli rodiče, mrňousové se chovali celkem jako milá, 
ukázněná třída mateřské školky. Asi je maminky a tatínkové drže-
li pěkně na uzdě. Ale ve chvíli, kdy Beruška zavřela za sebou dveře 
a odsvištěla na Klínovku, vypuklo hotové rodeo. Než jsem řekl 
švec (asi pětkrát), těch patnáct nebo kolik harantů se rozprchlo po 
Skočce. A začali řádit. V jedné světnici rozpoutali velkou polštářo-
vou válku, a jen jsem tam vpadl, abych je donutil uzavřít příměří, 
ozvalo se za stěnou v druhé světnici příšerné ječení. Proboha, snad 
tam někdo nevraždí malou holku! Letím tedy vedle a jak prudce 
otevřu dveře, porazím asi tříleté batole, které hned začne brečet 
tak zoufale, jako kdybych je těžce zranil. Ale jak vzápětí zjistím, 
nestalo se mu nic, jen se trochu leklo. Holku, která tam vříská, 
tahá za copánek zrzavý uličník. Hned mu jednu střihnu, a on se na 
mě vzpurně osopí:

„Co mě biješ? Dej pohlavek tady Nikole, pořád mě píchá 
špendlíkem.“

„Opravdu jsi ho, Niko, píchla špendlíkem?“ ptám se copaté 
holčičky.

„Když on mně Jirka vzal Ťunťu,“ plačtivě si stěžuje 
děvčátko.

Kdo nebo co je Ťunťa mi zatím není jasné, nejspíš nějaká 
panenka.

„Ale ona mi zase hodila bačkoru pod postel,“ odráží její útok 
Jirka.



„Jenže tys mi sebral žvejku.“
„To byla moje žvejka!“
„Ne, moje!“
Musím na ně zařvat, aby přestali se vzájemným obviňováním. 

Komu má člověk věřit, kdo se v tom má vyznat?
Jen jsem odběhl do vedlejší světnice, začali dva malí rošťáci 

skákat z horních paland na molitanové žíněnky, které nastlali 
z dolních postelí na zem. A když jsem jim jejich zábavu zatrhl 
a přinutil je, aby žíněnky vrátili na palandy, začali se v jídelně jiní 
povstalci honit kolem stolu a pod stolem, až si jeden z nich pořádně 
narazil hlavu. A honička skončila bolestným kvílením.

Na síňce se ozvaly zvuky, jako když jedeš klackem po kovové ro-
letě. Potom náhle utichly, kdosi se tam rozbrečel a čísi hlas volá:

„Jonáši, Jakub spadl ze schodů!“
Běžím na síňku celý vyděšený, co když se ten klouček přizabil? 

Budou za to dávat vinu mně! Kdyby se mu něco stalo, jak bych se 
dovolal pomoci? Jsem tady s těma harantama sám, nemůžu od 
nich odejít. Poprvé si uvědomuju tíživou skutečnost, že za všechny 
děti odpovídám.

Jakubovi jsou nanejvýš tři roky, sedí dole pod příkrým schodiš-
těm, usedavě pláče a Majda, jeho o dva roky starší sestřička, se ho 
snaží utišit.

„Stalo se ti něco? Bolí tě něco?“ vyptávám se ho.
„Ne ‑e, a ‑le straš ‑ně se mi ste ‑stejská… po mámě.“
Padá mi kámen ze srdce, beru kloučka do náruče a odnáším 

ho do vyhřáté velké světnice. Tam se právě podařilo jinému špr-
čkovi zvrhnout na sebe z kamen hrnec s čajem, naštěstí už jen 
vlažným.

„Když já sem měl žízeň,“ hájí se pisklavě.
Nevím, co dělat dřív, zda shánět hadr na podlahu, nebo převlék-

nout mokrého povstalce.
Nakonec mi povolily nervy a začal jsem křičet:
„Všichni nástup do jídelny!“
Tak bych svolal svou družinu rozlezlou po chalupě. Na tuhle 

drobotinu však má můj rozkaz asi stejný účinek, jako kdybych ne-
řekl vůbec nic. Změním tedy taktiku a využiju Rejnokova včerejší-
ho triku s čokoládou. Procházím celou chalupou a volám:

„Kdo má chuť na kousek čokolády, ať přijde hned do jídelny!“



Očekávám, že na to caparti skočí, jako jsme na to Rejnokovi 
skočili my mnohem starší a zkušenější. Až se všichni stáhnou do 
jediné místnosti, zamknu a už je nikam nepustím. Aspoň budu mít 
ten pytel blech pohromadě.

Na čokoládovou vějičku skutečně sedli všichni. Za chvilku se 
kolem mě rojí jako mlsné vosy.

„Dáš mi tu čokodálu?“ ptá se blonďatý Pavlík.
„Jakou čokoládu?“ tvářím se udiveně.
„Tu, cos nám sliboval.“ připomíná mi copatá dívenka.
„Já že vám sliboval čokoládu?“
„Ano, ano, sliboval!“
„Kdy?“
„Před chviličkou. Volal jsi kdo má chuť na čokoládu?“
„No to jsem volal. Ale žádnou čokoládu jsem vám nesliboval. 

Jenom jsem se ptal, jestli máte chuť na čokoládu.“
Jak vidíš, držel jsem se přesně Rejnokova příkladu. Ale chtěj 

po předškolácích, aby mysleli logicky. Pro ně otázka, zda mají 
chuť, byla totéž co slib, že čokoládu dostanou. Marně jsem jim ří-
kal, že žádnou čokoládu nemám, jenom jsem na ni dostal stejnou 
chuť jako oni. Nebyla s nimi rozumná řeč, pořád po mně chtěli 
čokoládu.

„Čokoládu vážně nemám, ale místo toho vám povím pohádku,“ 
snažím se odvést jejich pozornost jinam. Podaří se mi to aspoň 
u některých.

„Tak povídej,“ vyzval mě Pavlík.
„Kterou chcete?“ ptám se neprozřetelně.
„O třech prasátkách!“
„Ne! O Perníkový chaloupce!“
„Já chci o Smolíctovi.“
„Když se nemůžete dohodnout, povím vám pohádku O Červený 

Karkulce.“
A začnu vyprávět o Karkulce tak, jak jsem to kdysi slýchal od 

naší babičky. Ale babička si zřejmě tuhle pohádku z výchovných 
důvodů upravila, protože mě děti v jednom kuse opravují. Tak to 
nebylo, Karkulka nenesla v košíku mlíčko, ale víno. Babička vlka 
nezavřela do psí boudy, ale vlk ji sežral. Myslivec vlka neodvedl do 
zoologické zahrady, zastřelil ho.



Děti protestují i proti tomu, jak moje pohádka končí – povídám 
jim, že Červená Karkulka cestou zpátky domů vysbírala lesní pěši-
nu od papírů a plechovek, které tam po sobě nechali neodpovědní 
výletníci.

Dovyprávím nepovedenou pohádku a najednou mi hlásí Majda, 
že chybí Jakub.

„Kdys ho viděla naposledy?“
„Než jsi začal vyprávět.“
„Proč jsi mi neřekla hned, že tu není?“
„Já nevěděla, že tu není. Všimla jsem si toho teprve teď.“
„Počkejte tu chvíli, budu vám ještě něco povídat,“ slibuju dě-

tem. Rychle proběhnu všechny místnosti, ale Jakub nikde. Kam se 
mohl podít?

„Chtěl pořád jít za maminkou.“
Jen tohle Majda řekla, polila mě horká vlna. Když jsem se po 

Jakubovi pídil po celé chalupě, všiml jsem si otevřených vstupních 
dveří do domu. V té chvíli mě však nenapadlo, že by mohl Jakub 
vyjít ven do mlhy a tmy. Ale víme my velcí lidé, co se odehrává 
v kebulce tříletého kloučka, který se chce za každou cenu dostat 
k mamince?

Vyběhnu ven před chalupu, ale je tu tolik stop, že z nich nic 
nevyčtu. Kdyby se ten cvrček rozhodl, že půjde za maminkou, po 
několika metrech by zabloudil. Cítím, jak mi pot stéká po zádech, 
přestože je venku pět pod nulou. Kdyby se Jakub ztratil a zmrzl, 
nejspíš by mě zavřeli.

Udělá se mi z té představy nanic. Vracím se do stavení a zpoví-
dám Majdu i ostatní děti, ale nikdo o Jakubovi neví. Znovu prolé-
zám všechny místnosti i zákoutí rozlehlé horské chalupy. Dokonce 
nahlídnu i do truhly, kde jsou zásoby potravin, tak jsem vyvedený 
z míry, ostatně kdysi jsem četl o dětech, které si hrály v pivovaru 
na schovávanou, jedno z nich zalezlo do staré truhly, víko za ním 
zaklaplo a to dítě našli až po letech, protože si všichni mysleli, že 
spadlo do řeky, a nikoho nenapadlo hledat ho v zavřené truhle. Na 
suché půdě se tělíčko toho dítěte změnilo ve vyschlou mumii. Našli 
je tam teprve po řadě let.

Takové blbosti mě napadaly při hledání zmizelého Jakuba, to 
jsem celý já, vždycky vidím všechno hrozně černě, třeba když se 
vrátím domů z lesa a zjistím, že se mi do kůže na noze zakouslo 



klíště, hned mě posedne strach, že to klíště bylo nakažené a já 
dostanu zápal mozkových blan. Myslím na to celý měsíc, dokud 
neuplyne inkubační doba, teprve pak se uklidním. No řekni, je to 
normální? Vím, že to normální není, ale nemůžu si pomoct, jsem 
už takový. Nejspíš to mám po mámě.

Z nejčernějších myšlenek mě vysvobodí radostný křik:
„Tady je!“
Letím do světnice, jeden starší kluk tahá Jakuba za nohu zpod 

palandy. Kde se tam vzal? Prostě si zalezl pod postel a usnul. Mám 
chuť přetrhnout ho jako tkaničku, ale neudělám mu nic, nakonec 
jsem rád, že se našel.

Rozespalý Jakub se dal znovu do breku, já ho musel vzít do ná-
ruče, odnést do postele a tam mu zpívat ukolíbavku, dokud znovu 
neusnul.

Potom jsem děti vyzval, aby si taky vlezly do postele, že jim 
budu ještě něco vyprávět.

„Teď vypravuj o pušašíčkách,“ požádala mě malinká hol-
čička s culíkama sepnutýma sponkou ve tvaru slunéčka 
sedmitečného.

„O čem?“ nechápu.
„O pušašíčkách,“ opakuje děvčátko.
„Ona chce pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslíčkách,“ překládá 

mi žádost její starší bráška.
„Tak dobrá,“ říkám, „ale nejdřív si všichni musíte zalézt do po-

stele. Teprve pak začnu.“
Zatím co se děti převlékají do pyžámek a nočních košilek, horeč-

ně přemýšlím, co jim budu povídat, aby rychle usnuly. Sněhurka 
nepřichází v úvahu, ať namáhám hlavu sebevíc, nedám dohroma-
dy víc než čtyři pušašíčky – Prófa, Šmudla, Rejpal, Kejchal…Ne, 
budu vyprávět něco jiného. Něco takového, aby je pak nenapadlo 
vylézat z postele.

„Tak úúž! Už všichni ležíme!“ volá holčičí hlásek.
Začnu tedy vyprávět strašidelný příběh, který se odehrává tady 

na Skočce. Je to taková nastavovaná kaše, spojím několik historek, 
které jsem slyšel nebo četl, ale malí posluchači kupodivu ani ne-
dutají, je vidět, že ty tajemné úkazy a nadpřirozené bytosti zapůso-
bily. Neobvyklé ticho na mě působí uspávavě, po chvíli se dostanu 



do podivného stavu mezi bděním a spánkem. Projeví se to tím, že 
moje vyprávění ztrácí souvislost a smysl.

Malí posluchači brzy pochopili, že chvílemi mluvím z cesty, ne-
logicky a říkám nesmysly. Svými hlasitými poznámkami mě vrace-
jí do bdělého stavu. A sotva procitnu, hned se mi znovu klíží víčka. 
Nakonec usnu doopravdy.

Spící člověk mívá pootevřenou pusu, já ji měl pootevřenou zřej-
mě taky, protože se mi tam něco dostalo, proužek papíru, který mi 
jeden malý dareba strčil mezi rty. Já přitom samozřejmě spal a ne-
věděl o tom, zato několik harantů s hrozným zájmem pozorovalo, 
co se bude dít dál. Jestliže strčíš spícímu do pusy koneček proužku 
papíru, ten člověk začne mlít pusou a papírek do sebe postupně 
souká. A pak se najednou probudí a vidí, jak se tím pantomimic-
kým výjevem diváci srdečně baví. Kdysi jsem to udělal svému 
dědečkovi a dostal za to od něho pohlavek. Teď jsem měl chuť ty 
pekelníky odměnit stejným způsobem, ale tím bych vnesl do zklid-
něné světnice nový vzruch a probudil i ty mrňousy, kteří mezitím 
usnuli.

„Jonáši, mně se chce čůrat,“ hlásí jeden z těch neunavitelných 
povstalců, kteří jsou dosud vzhůru.

„Tak běž na záchod,“ poradil jsem mu.
„Pojď se mnou, já se tam sám bojím.“
„To jsi chlap?“
„Ne, já jsem dítě.“
Co můžu dělat? Musím ho doprovodit.
Najednou se chce čůrat i jiným harantům a já je vodím jedno-

ho za druhým studenou síňkou až na konec chalupy, kde je suchý 
záchod.

Bylo už skoro jedenáct, když konečně poslední svěřenec usnul. 
Teprve pak jsem mohl zalézt do spacáku i já, zadrcnout se v něm 
i s ušima a zapomenout na celý svět.

Téhle kapitolce jsem dal název Noc hrůzy, protože jsem skuteč-
ně dostal pořádně zabrat. Vlastně jsem jako vedoucí totálně propa-
dl. Vzpomněl jsem si na svoji družinu, Delfíny; někdy jich sice mám 
taky plné zuby, když při družinovce zlobí, nedávají pozor, šťouchají 
do sebe, ale ve srovnání s těmihle mrňousy je práce s nimi úplná 
balada. Říkal jsem si, že tohle byly asi nejhorší chvíle z celého 
našeho zimního putování po horách. A přitom to, co se večer na 



Skočce odehrávalo, nebylo celkem nic, jen jsem selhal při krocení 
malých povstalců. Chvíle opravdového strachu mají teprve přijít 
v příštích dnech. Naštěstí o tom zatím nevím.



DEN TŘETÍ – neděle 1. února



Přes Sněžku

DOUFALI jsme, že se počasí přes noc zlepší, ale ráno byla pořád 
mlha. Probudili jsme se už v půl sedmé, přesněji řečeno byli jsme 
probuzeni. Tříletý Jakub, který večer usnul pod palandou a pak 
jsem ho zoufale hledal po celé chalupě, vstal jako první. Přiťapal 
v pyžámku do naší světnice a hned mi začal projevovat svou ná-
klonnost tím, že mi strkal prstíčky do uší, do nosu a pokoušel se mi 
zvedat zavřené horní víčko. A když jsem ho pleskl přes jeho zvída-
vou pracičku, urazil se a přelezl přes můj spacák k Rejnokovi.

„Jdi domů, maminka ti vaří psí nohu,“ zamumlal Rejnok a ob-
rátil se na druhý bok.

Jestli si myslel, že tím Jakuba zapudí, dost se zmýlil. Klouček 
po něm lezl tak dlouho, až se Rejnok vzdal naděje, že znovu usne 
a raději se vysoukal ze spacáku. A když už sám musel vstát, začal 
tvrdě požadovat, abychom vstali i my. Zatřásl Jespákem a řekl 
svou oblíbenou průpovídku:

„Hrabě, čekají vás velké činy.“
Tuhle větu kdysi četl v životopisu utopického socialisty hra-

běte Saint Simona. Prý se tak nechával každé ráno budit svým 
sluhou.

Jespák se posadil, chvilku zíral kamsi do prázdna, a pak si zase 
beze slova lehl.

„Vstávejte, lenoši, musíme dnes nahnat to, co jsme včera 
a předevčírem ztratili,“ hartusí Rejnok. „Podle plánu máme 
dnes dojet ze Žacléře do Náchoda. A kde je Žacléř? Až na konci 
Krkonoš! Máme před sebou bratru osmdesát kiláků. Sestře možná 
devadesát.“



Takovou vzdálenost dnes sotva ujedeme, přestože nás čeká sjezd 
z Krkonoš do nižších končin a pak pofrčíme přes Jestřebí hory, 
kde jsou poměrně malé výškové rozdíly. Nejdřív ale musíme zdolat 
Sněžku, to bude zabírák!

Celou noc jsem spal bez zastávky, tak mě utahala včerejší jízda 
a hlavně hlídání a pacifikování vikingských harantů. Jestli bych 
někdy něco po včerejší večerní zkušenosti nechtěl dělat, pak učitel-
ku v mateřské školce.

Po sedmi a půl hodinách posilujícího spánku se cítím docela 
svěží. Zato z mátožných pohybů Komára, Čápa a Ledňáka lze 
usoudit, že na tom nejsou právě nejlíp. Ani nevím, kdy se vlastně 
z tancovačky vrátili. Určitě ne před půlnocí. Ale dobře jim tak, jen 
ať hezky vstanou!

„Tak co, Jonáši, byly děti hodné?“ zeptala se mě Beruška při 
snídani v jídelně. A nabídla mi za hlídání pomeranč.

S díky jsem odmítl, jednak proto, že za dobrý skutek nesmí vzít 
skaut žádnou odměnu, ale taky proto, že za včerejší utrpení nemů-
že být dostatečná žádná odměna.

„Víš, Beruško,“ povídám jí, „byla to pro mne zkušenost 
k nezaplacení.“

„Však jsem ti říkala, že to snadno zvládneš. Ostatně zkušenost 
s malými dětmi se ti hodí, až se oženíš a budeš mít vlastní děti.“

Až se ožením? To nehrozí. A i kdybych někdy natolik ztratil 
soudnost, jako ji třeba ztratil Racek, raději žádné děti nechci. 
Tohle jsem ovšem neřekl nahlas, jen sám pro sebe. Celé ráno 
jsem si pak bzučel písničku, kterou jsem pochytil na táboře od 
Chrostíka. Její slova přesně vystihovala po včerejší noci moji 
náladu:

„Sám na břehu seděl, sám do vody hleděl.
Nechci ženu za žádnou cenu,
jsem Robinson Crusoe.“
Po snídani jsme se rozloučili se staršími Vikingy i jejich rodina-

mi, a pak tradá na sníh. Moji spolujezdci byli po včerejšku hodně 
zvadlí, to dosvědčila skutečnost, že nás Jespák nehnal na rozcvič-
ku. A Rejnok proti vynechání ranního cvičení na zdravém vzduchu 
ani neprotestoval.

Tahle výjimka platí na našich táborech jen po noční hře nebo 
mimořádně dlouhém táborovém ohni. Možná že jsme necvičili taky 



proto, že bychom tím Vikingy neohromili tak, jako jsme tím udivili 
Němce ubytované v Hnojovém domě.

Než jsme opustili společnou jídelnu, uzemnil jsem všechny tím, 
že jsem vstal, požádal o klid a pak slavnostně vyhlásil přísloví na 
tento den. Parodoval jsem tím denní heslo, které na táboře vyhla-
šuje každý den ráno Admirál. Staří Vikingové to pochopili a smáli 
se – což byl také můj cíl. Zajímá tě, jaké přísloví jsem vybral? Můžu 
je zopakovat, ale nevím, jestli z toho nedostaneš padoucnici.

„Nerada by koza do trhu, ale musí.“
Přísloví stejně uhozené, jako všechna ostatní, kterými jsem naši 

expedici obšťastnil i v dalších dnech.
A pak jsme vyjeli do mlhavého dne. Jindy se obyčejně držím 

v závěsu za někým jiným, ale tentokrát jedu první. Jednak proto, 
že jsem plný síly, ale hlavně jsem pro dnešní den převzal úlohu 
kapitána. Pokud neprošlapáváme stopu, kapitán jede stále v čele. 
Až na Výrovku vede naše trasa po rovině, a tak jsem nasadil ostré 
tempo. Stoupání pod Luční horou mi taky nedělalo žádné zvláštní 
potíže, zatímco ostatní se ploužili za mnou, já si dokonce zpíval 
písničku švédských horolezců, lyžařů a vodáků.

1. Vstávejme vesele, zní hlasů sbor,
obouvejme rychle boty, jedeme do hor.
[: Sbalme torny a spacáky,
přibalme stan k tomu taky,
než slunko vyjde, ať jedeme do hor.:].
2. V zimě každý leze ke kamnům blíž,
a my zase s lyžemi do hor lezeme výš.
[: A když trochu tepla schází,
to nás přece nerozhází,
horký čaj vesele bublá v kotli již.:]
3. Zpívejme vesele do pochodu,
dneska jdeme do hor, zítra půjdem na vodu.
[: Slunce, hory, vzduch a voda,
to nám přece sílu dodá,
proto si zpívejme do pochodu.:]
4. Na vodě se naše srdce zasměje,
projedeme všechny proudy, všechny peřeje.
[: Když se sem tam uděláme,



z toho si nic neděláme,
odvážným hochům to jenom prospěje.:]

Myslel jsem, že se ke mně ostatní přidají, ale ani je to nenapad-
lo. Teprve Sněžka můj elán trochu utlumila. Poslední stovky met-
rů pod vrcholem nejvyšší české hory máš pocit, že lezeš na střechu. 
Nesmyslně dlouhou a příkrou.

Už za Výrovkou začal foukat nepříjemný vítr, který stále sílil 
a při výstupu na Sněžku se změnil v menší vichřici. Lezeme na-
horu pochopitelně bez lyží, stoupáme serpentinami, poryvy větru 
na nás dorážejí z boku, a to jsme ještě částečně chráněni svahem. 
V místech, kde se cesta otvírá k jihu, nápory větru dosahují takové 
síly, že se jen s námahou probíjíme kupředu. Nenadálý poryv mě 
v jedné chvíli dokonce odnesl o šest metrů zpátky. Vichr mi asi 
desetkrát strhl kapuci, hnal drobounké krystalky ledu, které nás 
bodaly do tváře, oči jsme museli mít pořád přivřené. Tyče značí-
cí cestu se proměnily v podivné, špinavě bílé, potrhané prapory, 
tolik vloček se na nich z návětrné strany nalepilo. Nejhorší ale 
bylo, že jsem se občas probořil do hlubokého sněhu, to když jsem 
vybočil z úzké zaváté pěšiny. Sníh mi hned nalezl do bot, tál tam 
a studil.

Přesto se nám podařilo zdolat vrchol Sněžky dřív, než jsme 
předpokládali. Mraky se začínají trhat, trochu jimi probleskuje 
slunce, ale vítr neslábne. Mezi českou a polskou budovou se jen 
mihneme a hned zase klušeme dolů.

„Nezastavíme se tu na čaj?“ navrhl Čáp.
„Nejsme milionáři,“ řekl Ledňáček, ministr financí. „Víš, kolik 

tady stojí hrníček čaje?“
„Kolik?“
„Ani se neptej!“
„Co kdybys nám všem zaplatil čaj jako zálohu na prohranou 

sázku?“ obrátil se Komár na Bobra.
„Vidíš, to mě nenapadlo,“ usmál se Bobr. „Pojďte, dáme si oběd. 

Je vás šest, můžete se na mě složit.“
Tím nás Bobr umlčel. Ze Sněžky jdeme samozřejmě zase pěšky, 

ani Rejnok nehlasoval pro sjezd, nejspíš proto, že není sebevrah.
Při výstupu fičel vichr z boku a proti nám, při sestupu se mi 

opírá do zad, lyže přehozené přes rameno mě ženou jako plachta 



člun. A dole na rovince dá pěknou práci, než se nám podaří za-
cvaknout boty do běžkového vázání.

Sjíždíme k Jelence a odtud pokračujeme dál k Pomezním bou-
dám. Tam konečně vyjedeme z mraků. Nádherně tu svítí slunce 
a lepší sníh si snad ani nemůžeme přát. Všiml jsem si zvláštního 
kolísání nálady. Při klesání cesty naše nálada stoupá, ale když 
stoupá cesta před námi, nálada klesá. Vztah nepřímo úměrný.



Rudý hvězdář

STALO se to pod Mravenčím vrchem. Do táhlého mírného svahu 
vedla jediná projetá stopa. Rejnok jako vždycky nasadil vražedné 
tempo a dorazil na návrší první. My ostatní zůstáváme pozadu 
o padesát až sto metrů. Rejnok se nahoře obrátil a pozoruje nás, 
jak se ženeme s vyplazeným jazykem za ním. Ráno jsem se držel 
v čele naší kavalkády, protože jsem se dobře vyspal a moji spolu-
jezdci přišli z tancovačky hrozně pozdě, což se znatelně projevilo 
na jejich výkonu, potáceli se za mnou jako mátohy. Během do-
poledne je studený vzduch probudil, zato mně postupně ubývala 
energie. Po přechodu Sněžky na mě padla strašná únava. Stalo se 
mi přesně to, o čem mluvil táta – že na lyžaře přichází třetí den 
krize a měl by proto aspoň půl dne odpočívat nebo omezit výkon 
na nejmenší možnou míru. Náš jízdní řád ovšem se žádným del-
ším odpočinkem nepočítá. Celá trasa až na Slovensko je rozdělena 
do deseti etap. Osm hodin jízdy na běžkách, osm hodin máme na 
jídlo, přestávky během dne a večerní odpočinek. Zbývá osm hodin 
na spánek. Program dělící den na třetiny se zdál ideální. Ale už 
první den se ukázalo, že na sněhu strávíme mnohem víc času, než 
jsme plánovali, a průměrná rychlost není šest až sedm kilometrů, 
ale jen pět kilometrů v hodině, aspoň tam, kde jsou poměrně velké 
výškové rozdíly.

Plazím se do táhlého svahu poslední a nohy mám těžké, jako 
kdybych si obul olověné potápěčské boty. Jak se tak ploužím ve 
stopě, slyším za sebou cizí hlas:

„Hop!“



Ohlédnu se a vidím chlápka v rudém běžeckém dresu, s hvěz-
dou a písmen RH na prsou. To ohlédnutí mě trochu vychýlilo 
z rovnováhy, ale neupadl jsem. Jedu tedy dál a snažím se trochu 
prodloužit skluz. A běžec ze sportovního klubu Rudá hvězda znovu 
houkne: „Hop!“

Je to asi nějaký závodnický pozdrav, odpovím mu stejným „hop“ 
a pokračuju v krasojízdě nejvyšší rychlostí, jaké jsem schopný. 
Když mi někdo dupe na patky, dokážu vyvinout takovou rychlost, 
jakou bych od sebe ani nečekal.

Načež ten chlápek opustil stopu a protože to byl jasný profesio-
nál, který celou zimu trénuje na Krkonoších a jen občas se vypráví 
na nějaké závody, na dalších deseti metrech mě i v hlubším sněhu 
mimo stopu dojel. Malounko uberu plyn, aby se mohl přede mnou 
co nejdřív vrátit do vyjetých kolejí. Místo aby to přijal s povděkem, 
obořil se na mě:

„Vole, ty nevíš, že máš uvolnit stopu, vole, když křiknu hop?“
Vážně, opakoval toho vola dvakrát! Měl jsem sto chutí odpo-

vědět mu známou říkačkou z dětských let: Kdo to říká, ten to je, 
tomu se to šikuje! Ale udržel jsem se, z pusy mi vyklouzlo jen udi-
vené: „Proč?“

Co na to ten Rudý hvězdář? Strčil do mě rukou, takže jsem se 
tam natáhl jak dlouhý, tak široký. A ten oprsklej chlap pak jel klid-
ně dál. Chtěl jsem za ním zařvat něco hodně drsného, ale nešlo to, 
měl jsem pusu plnou sněhu. Kromě toho mi spadly brejle a zmizely 
v závěji.

Než se mi podařilo cvikr vyhrabat a očistit, chlap už byl daleko 
přede mnou, a tak jsem mohl říkat jen polohlasně sám k sobě: To 
je ale hulvát!

Vrátil jsem se do stopy a co nevidím – ten sprosťák povalil do 
sněhu i Čápa, který jede přede mnou. Asi mu na jeho „hop“ taky 
hned neuvolnil dráhu. Ale copak jsou nějaké závody? Když chce 
někoho předjet, musí sám vybočit ze stopy a trochu zrychlit, nemá 
právo po skupině žádat, aby mu stopu uvolnila. Jedná tak, jako 
kdyby neznal pravidla slušného chování na běžkách.

Čápa výpad neznámého halamy taky zaskočil nepřipraveného, 
ale protože je mnohem delší než já, zvedá se ze sněhu hůř, musel 
nejdřív shodit ze zad bágl.



Rejnok na nás čeká na návrší a dívá se, jak píďalkujeme za 
ním do kopce, všechno tedy viděl. Když k němu halama v rudém 
dresu dojel a houkl na něho to svoje hop, Rejnoka ani nenapadlo, 
aby mu uvolnil cestu. Zůstal stát tak, že jeho běžky křížily vyjetou 
stopu.

„Vole, ty taky nerozumíš česky?“ osopil se na něho běžec.
Rejnok jeho slova ignoroval a řekl klidným hlasem:
„Vážený pane, teď se těm dvěma mládencům, co jste je porazil, 

laskavě omluvíte.“
Udivilo mě, že Rejnok oslovil toho ničemu „vážený pane“. A že 

mu vyká! Já na jeho místě bych mu řekl, ty rudej ďáble, nebo ty vy-
dřiduchu! Ani by mě nenapadlo vyzývat ho „laskavě“, aby se nám 
omluvil.

Neznámého hrubiána Rejnokova klidná, rozhodná slova nejdřív 
asi zarazila, ale pak vztekle zařval východočeským dialektem:

„Vodprejskni, emajle!“
A ohnal se po Rejnokovi hůlkou.
Rejnok má udělanou postavu, vypadá jako medvěd, nikdo by od 

něho nečekal tak bleskové reakce. Ostatně od medvědů je lidi taky 
nečekají, a přitom ta zdánlivě nemotorná zvířata dokážou prý vy-
vinout rychlost závodního koně a mají navíc obrovskou sílu. Totéž 
se dá říct i o našem Rejnokovi. Chňapl po napřáhnuté hůlce a za-
chytil ji. Ten neruda se ho pak pokusil praštit druhou hůlkou, ale 
Rejnok jen zvedl volnou paži a úder odrazil. Svoje vlastní hole měl 
zapíchnuté do sněhu vedle lyží, a když pak trhl soupeřovou hůl-
kou, kterou držel za talíř, chlap ztratil rovnováhu a padl do sněhu. 
Přímo na čenich. Měli jste ho vidět, jak řádil! A hlavně slyšet, 
i když poslouchat sprosté nadávky není moc povznášející. Říká se 
sice sprostý jako dlaždič, ale kam se na toho chlapa z Rudé hvězdy 
hrabou všichni dlaždiči! Zasypal Rejnoka takovými slovy, která se 
neodvažuju po něm opakovat, protože by je asi zabavila mravnost-
ní cenzura.

Po Rejnokovi ty sprostoty jen sklouzly. Prostě na ně nereagoval, 
zato opakoval:

„Omluvte se jim!“
„Uhni!“ soptil chlap.
„Povídám, abyste se omluvil!“



Mezitím jsme k Rejnokovi dojeli i my ostatní, a když rudoch vi-
děl, že kolem něho stojí sedminásobná přesila, opakované výbuchy 
jeho vzteku se omezily jenom na slova. Brzy vypotřeboval zásobu 
hrubostí a hladina adrenalinu v něm trochu klesla.

„Víte, kdo já jsem?“ vyštěkl.
„Mimořádně laskavěj člověk,“ řekl Komár.
Pochvalná slova na chlapa zapůsobila jako ruční granát, znovu 

vybuchl. Řval na nás jako pominutý.
„Ukažte mi občanky!“
„Jste snad esenbák, že nás chcete legitimovat?“ zeptal se ho 

Bobr.
Esenbák se tehdy říkalo policajtům. Chlap křičel, že je zaměst-

nanec ministerstva vnitra, patří k reprezentačnímu týmu a běhá 
na lyžích za Rudou hvězdu. To už jsme ostatně věděli podle firmy 
na jeho dresu.

„A máte služební průkaz?“ dotírá na něho dál Bobr, kterému je 
jasné, že ten chlap může mít v kapsičce dresu nanejvýš kapesník, 
jestli nesmrká jen do ruky.

Potvrdilo se, že skutečně nemá nic než rudou hvězdu na svetru. 
Marně do ní píchal prstem a hulákal: „Nevidíte to? Nevíte, co to 
znamená?“

„Víme,“ řekl Komár. „Když jste nás o občanky tak slušně požá-
dal, tak vám je beze všeho neukážeme.“

Přál bych ti vidět toho chlapa, když Komár dokončil větu, ve 
které parafrázoval výrok Karla Čapka. Kdyby měl pohled lidských 
očí vražednou sílu, bylo by v tu ránu po Komárovi. Rudý hvězdář 
pochopil, že se s ním dál nehodláme bavit, a tak na nás vychrlil 
poslední sérii nadávek, kterou zakončil temnou výhružkou:

„To se uvidí, jestli je ukážete, nebo ne!“
Odpíchl se hůlkama a pokračoval v běhu.
„Je ten chlap normální?“ promluvil jako první Jespák.
„Není,“ odpověděl mu Rejnok, „žádnej profesionální závodník 

není normální, jinak by nevydržel ty šílený tréninkový dávky. 
U nás na Institutu studujou taky trenéři. Slyšel jsem, jak jeden 
z nich říkal vytrvalcovi, co běhá dlouhý tratě: Až dozávodíš, ne-
budeš nic znát, nic umět, budeš strhanej a makovici budeš mít 
vygumovanou.“



„To přesně sedí,“ řekl Komár. „S jedním takovým jsme se právě 
setkali. Ten zřejmě neumí nic než běhat na lyžích.“

„Zato je děsně důležitej,“ dodal jsem.
Rudý hvězdář nám trochu zkazil náladu, ale zase ne natolik, 

abychom se neradovali z dlouhého sjezdu až do Žacléře. Dole 
v údolí jsme elegantním obloukem zahnuli na zasněženou silnici, 
naštěstí neposypanou. Chvíli jsme po ní bruslili, a právě když naše 
výprava projížděla kolem hospody, vyšli z ní dva chlapi. Policajt 
a náš známý ‑neznámý Rudý hvězdář. Policajt nás bez jakéhokoli 
důvodu zastavil a řekl:

„Občanský průkazy!“



Mrtvá srnka

„NO nazdar! No sbohem!“ řekl Bobr pochmurně, když byli ti dva 
z doslechu. „Už zas žijem v policejním státě!“

Policajtovi jsme občanky ukázat museli, jinak by nás mohl zadr-
žet. Důležitě v nich listoval, porovnával fotografie s naším obliče-
jem a potom si z nich cosi vypisoval do usmoleného notýsku.

„Proč si nás zapisujete?“
Vzhlédl od notýsku, podíval se na Rejnoka, jako by se chtěl pře-

svědčit, kdo se odvažuje klást mu tak drzou otázku, pak beze slova 
pokračoval v psaní.

„To poznáte,“ odpověděl za něho Rudý hvězdář, ačkoli jeho se 
Rejnok neptal.

Komár už už otvíral pusu, ale Čáp mu gestem naznačil, aby 
mlčel. Tušil, co by asi Komár řekl.

Policajt nám občanky po chvíli vrátil a my jsme se vydali na 
další cestu. Padla na nás jakási tíseň a dlouho jsme se jí nemohli 
zbavit. Třeba se divíš, proč nám zkazila náladu taková malicher-
nost, že si nás nějaký venkovský policajt zapsal do notýsku, nic 
jsme přece neudělali. Jenže tak se může ptát dnes ten, kdo nic neví 
o tom, jak to v našem státě chodilo v dobách komunistické dikta-
tury. Tehdy člověka vyhodili ze střední nebo vysoké školy za jediný 
vtip, ve kterém si vzal na mušku třeba právě komunistickou stra-
nu nebo policajty.

Já tu však nepíšu kroniku těch časů, ale vyprávím o jednom 
bláznivém putování po zimních horách. Musel jsem se o tom 
zmínit proto, aby dnešní čtenář pochopil, proč na nás padla za 
Žacléřem tísnivá nálada. Nejistota vždycky bere člověku klid, 



aspoň mně ho bere. Bůhví co ten chlap z Rudé hvězdy o nás ven-
kovskému policajtovi napovídal. Takoví darebáci jsou schopni kaž-
dé podlosti. Urazili jsme Jeho Veličenstvo Závodníka, protože jsme 
mu neuvolnili stopu. A také tím, že jsme mu do očí řekli, že se tak 
slušný člověk nechová. Teď se nám třeba pomstí.

„Tyhle vejtahy znám,“ řekl Rejnok. „Nedělají nic než sport, ale 
na mezinárodních závodech se vydávají za amatéry. A přitom je 
platí buď armáda, nebo vnitro. Většinou berou anabolika, aby jim 
narostly svaly.“

Rejnok, budoucí profesor tělocviku, věděl, o čem mluví.
Na jiné myšlenky jsme přišli až při výstupu na Janský vrch, 

u hornické kapličky, ve které planuly zapálené svíčky. Prohlédli 
jsme si neobvyklý reliéf a dohadovali se, co asi znamená. Na 
Janském vrchu nás udivily i červené pískovcové stěny. Tam také 
naše stezka vedla kousek nad propastí. Sotva jsme kritické místo 
zdolali, objevil se před námi na zasněžené pláni vlčák. Když jsme 
se k němu přiblížili, dal se na ústup. Choval se vůbec podezřele 
bázlivě. Potom nám došlo, proč. V mělké úžlabině ležela mrtvá 
srnka. I kdyby neměla bok rozervaný vlčákovými tesáky a kolem 
ní nebylo plno psích stop, stejně by nás napadlo, že se stala obětí 
toho vlčáka. Pes dobře ví, že se dopustil něčeho zakázaného, proto 
utekl a pozoruje nás zpovzdáli. Ale kde se tu vzal? Kolem široko 
daleko není žádné stavení. Nejspíš to je toulavý pes, který žije tak 
jako jeho dávní předkové – loví zvěř. Bojí se nás, ale i my z něho 
máme trochu strach. Oči mu žhnou divokým leskem, nemá obojek 
ani známku.

„Tu psí bestii by měli zastřelit,“ řeknu rozhořčeně, protože mi je 
srnky líto.

Ledňáček si pozorně prohlíží mrtvé zvíře a zkoumá stopy 
v okolí.

„Srnku nemá na svědomí vlčák, ale člověk!“ sdělí nám výsledek 
svého šetření. A hned svůj úsudek dokládá logickými argumenty. 
Neušly mu maličkosti, kterých jsme si my ostatní vůbec nevšimli. 
Především zjistil, že srnka sem přiběhla poraněná, už od kraje lesa 
se mezi stopami objevovaly kapičky krve.

„Vlčák jí přece mohl rozervat bok dřív, než sem doběhla,“ po-
kouší se Jespák zpochybnit Ledňáčkovo tvrzení.



„To by bylo ve stopách víc krve,“ hájí své tvrzení Ledňák. „Krev 
kapala z malý rány.“

„Třeba ji pes nejdřív jen pokousal,“ přidá se k Jespákovi 
Rejnok.

„Porovnejte stopy vlčáka a stopy srnky,“ vyzval nás 
Ledňáček.

Prohlédnu si ve sněhu otisky kopýtek i psích tlapek a všimnu si 
jedině toho, že se stopy srnky a psa od sebe naprosto liší. Komár 
zřejmě taky nic zvláštního nezpozoroval, protože se ptá:

„A co na nich máme vidět?“
„Vy jste si toho vážně nevšimli?“ diví se Ledňáček.
„No jsou úplně jiný,“ řeknu svůj postřeh.

„Vy jste jak slepí,“ povzdechl si Ledňák. „Copak nevidíte, že 
vlčákova stopa je úplně čerstvá? A stopa srnky stará aspoň půl 
dne? Srnka sem přiběhla a tady ji zastihla smrt. Prostě tu padla do 
sněhu a zůstala ležet. Pes sem přiklusal mnohem pozdějc.“

Divíš se, jak to Ledňáček poznal? Taky jsme se divili, dokud 
nás neupozornil na zdánlivou maličkost, kterou jsme my ostatní 
přehlédli. Psí stopy byly úplně ostré a čisté, zatímco otisky srnčích 
kopýtek měly hrany malounko otupené – a hlavně v nich ležel sla-
boučký poprašek, sněhové vločky naváté na dno stop větrem, který 
foukal dopoledne.

Musel jsem obdivovat Ledňáčkův bystrý postřeh, sám jsem si 
připadal jako hlupák, který si ničeho nevšimne.

Ledňák dokončil svůj výklad a obrátil srnku na druhý bok. 
Krvavá skvrna na hrudi prozradila místo, kde do těla pronikl pro-
jektil z lovecké pušky. A najednou to je jasné. Srnku postřelil mys-
livec, ale buď pak nešel v jejích stopách, nebo utekla tak daleko, že 
se člověk vzdal pronásledování, nevěděl, že poranění bylo přece jen 
smrtelné. Mrtvé zvíře pak objevil toulavý pes. Kdyby rval maso ze 
živé srnky, muselo by být na sněhu víc krve. I tohle byl argument, 
kterým Ledňáček doložil svou verzi. Potom řekl několik nelicho-
tivých slov na adresu myslivce, dokonce usoudil, že to musel být 
pytlák, protože v únoru jsou už srnky hájené.

Ledňák patří k těm zarputilým ochráncům přírody, kteří odsu-
zují všechny lidské zásahy do dění v přírodě. Pro něho jsou všichni 
myslivci necitelní a zabíjejí bezbranná zvířata jen pro zábavu. 



Když na podzim přitáhnou k Labi myslivci s puškami a střílejí 
divoké kachny, Ledňáček nasedne do kajaku a snaží se kačeny 
vyplašit. Ale ty někdy letí střelcům přímo do rány. Ledňáček pak 
bouchalům jen bezmocně nadává, divím se, že žádný z nich po něm 
dosud nestřelil. Jak vidíte, taky cvok.

I Jespákův otec chodí někdy na lov, a Jespák se chabě pokouší 
myslivce hájit. Opakuje samozřejmě to, co slýchá od táty doma.

„Ale myslivci jenom zvířata nestřílejí, většinu roku se o ně sta-
rají. Táta objíždí krmelce a naváží do nich seno. Kdyby nebyli mys-
livci, neuživilo by se v našich krajích tolik zvěře.“

Ledňáčka však nepřesvědčíš žádnými statistikami. Teď mu 
přišel na pomoc lingvista Čáp.

„Ledňák má pravdu. Už z toho, jak myslivci przní češtinu, po-
znáte, co jsou to za lidi! Představte si, že pro ně nemají zvířata 
jazyk, ale lizák. Liščí nebo vlčí tlamě říkají morda. Srnčí nos je pro 
ně větrník, huba svírák, žaludek trávník! Nejšílenější termín si 
vymysleli pro srnčí krk, říkají mu požerák!“

„To je přesný,“ vítá Ledňáček Čápovu podporu. „Jsou to negra-
motný vrahouni!“

Jiný člověk by se na Jespákově místě rozzuřil, ale Jespák zůstal 
klidný jako želva. Na Čápovy a Ledňáčkovy invektivy vůči mysliv-
cům řekl:

„Vy sice zvířata hájíte, podle vás je nikdo nemá právo zabíjet. 
A přitom klidně jíte maso!“

Ledňáček zrudl, jako kdyby ho někdo přistihl při nějaké nepra-
vosti. Dřív, než mohl na Jespákovu poznámku odpovědět, zažehnal 
jsem hrozící konflikt suchým povelem:

„Jedeme dál!“
Mám na to dnes jako kapitán právo.



Nečekaná ztráta

OD výstupu na Sněžku v mlze a za silného větru bylo jisté, že dnes 
nemůžeme dohnat časovou ztrátu a dojet až do Náchoda. V Žacléři 
už jsme věděli, že nám čas a síly stačí ještě na dalších pět až deset 
kilometrů, a pak se musíme utábořit na noc. To se snadno řekne, 
ale hůř uskuteční. Projeli jsme několik vesnic mezi Krkonošemi 
a Jestřebími horami, než se nám podařilo najít nocleh v jedné hos-
podě. Předtím jsme sice zaklepali v několika chalupách, ale nikde 
nám nenabídli, že u nich můžeme zůstat. A nám taky chyběla od-
vaha o nocleh přímo požádat. Jednak nás bylo sedm a pustit si do 
domu takovou tlupu, to si všichni rozmyslí. Dnes by se báli, že je 
přepadneme a okrademe. V dřívějších dobách se zase lidi báli něko-
ho vzít na nocleh, protože hostitel musel přihlásit na policii každé-
ho hosta, který u něho strávil třeba jen jednu noc. Domorodců jsme 
se tedy ptali, jestli nevědí, kde by se u nich ve vsi dalo přespat. A ti 
buď řekli, že nevědí, nebo nás poslali do další obce. Až jsme na-
konec dojeli k otlučenému stavení, kde byla tabulka UBYTOVACÍ 
HOSTINEC.

Měli jsme jízdy právě tak dost, já byl skutečně už docela na dně, 
a tak nám bylo jedno, že nás šenkýř zavedl do studeného sálu za 
výčepem a řekl, že tam můžeme přespat. Museli jsme sem nejdřív 
natahat z přilehlého kamrlíku kovové postele a staré žíněnky, ze 
kterých se valila oblaka prachu, sotva jsme na ně sáhli. Jestli tam 
někdy někdo přespal, tak snad minulého léto.

Můj expediční teploměr ukazoval venku jen dva stupně pod 
nulou, ale v sále jsme měli pocit, že tam panuje větší mráz. Voda 
zamrzlá v otřískaném plechovém umyvadle dosvědčovala, že to asi 



není pouze náš subjektivní dojem. Po čtvrthodině modrý sloupek 
teploměru opravdu slezl o dílek níž a ukazoval tři pod nulou.

„Pánové, venku je teplejc než tady,“ hlásím.
„To se můžeme klidně utábořit někde v lese,“ řekl Rejnok.
Možná to myslel vážně, ale nám ostatním je milé, že máme stře-

chu nad hlavou. Co by za to dal Cook, kdyby mohl přespat na cestě 
k pólu některou noc v takové barabizně!

Hostinský řekl, že můžeme v sále zatopit, jestli chceme, ale nám 
stačilo zjištění, že strop je šest metrů nad podlahou. Jespák bles-
kově vypočítal, že sál má objem skoro tisíc kubických metrů a než 
by se v něm zvýšila teplota o pět stupňů, museli bychom ve vel-
kých železných kamnech topit celou noc. Jestli člověk spí ve třech 
pod nulou nebo ve dvou nad nulou, to už tak velký rozdíl není. 
Spokojili jsme se tedy s tím, že tu nesněží a stěny nás chrání před 
studeným větrem.

Ostatně ledový sál nám zatím posloužil jen k odložení báglů 
a lyží. Celá naše výprava se pak přesunula do výčepu.

„Tady je ale mlha,“ prohlásil Komár, sotva otevřel dveře.
Nebyla to ovšem mlha, ale kouř z cigaret. U všech stolů seděli 

místní hosté, nenašli jsme ani jeden volný, kde bychom byli sami. 
Přisedli jsme tedy ke dvěma pořízkům v rohu u okna. Hostinský 
hned zamířil k nám, co si dáme k pití. Asi čekal, že si objednáme 
pivo nebo štamprli, a když slyšel, že chceme čaj, nevěřícně na nás 
chvíli zíral; pak se zeptal, jestli s rumem.

„Ne, s citronem,“ řekl Ledňáček.
V žaludku mi už delší dobu pěkně kručelo, a tak povídám:
„Můžete nám přinést jídelní lístek?“
Hostinský se ani nenamáhal, aby mi odpověděl.
„Ty naivko,“ naklonil se ke mně Komár, „v téhle putyce nikdo 

neví, co to jídelní lístek je.“
Ukázalo se, že má pravdu. K jídlu nám nabídli párek nebo tla-

čenku s cibulí. S představou, že si dáme svíčkovou s knedlíkem 
nebo vepřové se zelím, se musíme rychle rozloučit. Ale jak řekl 
Komár, lepší je dostat párek s chlebem než pěstí do nosu.

Ještě jsme nedojedli a hostinský už je u nás znovu. A zase se 
ptá, jestli si dáme pivko. S díky jsme odmítli. Jeden z těch dvou 
pořízků u našeho stolu rezolutně prohlásil:

„Jestli nemáte prachy, my to za vás zatáhnem!“



A už volá hostinského, aby přinesl sedm sklenic. Rejnok má co 
dělat, aby jeho objednávku zrušil.

„Děkujeme vám, pánové, ale my pivo nepijem.“
„Proč?“ nechápou naši sousedé.
„Prostě pivo nepijeme,“ podpořil Rejnoka Bobr.
Musel jsem taky něco podotknout:
„Blahoslavená voda, rozumu nekalí,“ vytasím se s příslovím ze 

své oblíbené knihy od klasika Ladislava Čelakovského.
Nesnažíme se těm lidem vysvětlit, že v našem oddíle odedáv-

na platí nevyhlášená prohibice. Prostě alkohol je pro nás tabu. 
Nejen pro ty menší a mladší členy Sedmičky, i pro dospělé Vikingy. 
Mnozí naši známí a přátelé to ovšem považují za další důkaz, že 
v Sedmičce se sešlo nebezpečně mnoho cvoků.

Ti dva od našeho stolu měli vypito každý už asi sedm nebo kolik 
piv, jejich tácky se hemžily čárkami, a naše odmítnutí považovali 
málem za osobní urážku. Mysleli si, že se s nimi nechceme napít 
prostě proto, že jsme nafoukaní troubové z města. Nejdřív nás jen 
přemlouvali, ale pak začali být trochu agresivní. Komár chtěl uvol-
nit napjatou situaci vtipem, a tak řekl:

„Víte, my alkohol nesmíme pít, protože nám to prorok Mohamed 
přísně zakazuje. My jsme totiž přestoupili na muslimskou víru.“

Hleděli na něho, jako kdyby mluvil nesrozumitelným orien-
tálním jazykem. Zřejmě vůbec neznali slovo muslim. Komár 
se ho tedy pokusil vysvětlit a mluvil o Arabech, koránu 
a mohamedánech.

„Na tom, že jsme mohamedáni, má zásluhu tady šejk Ahmed 
Kápsej,“ pokračuje Komár ve zdůvodňování, proč odmítáme 
pivo.

Mám dojem, že na to ti dva chlapíci skočili, Jespák skutečně 
vypadá jako Arab, má černé vlasy, srostlé obočí a nechal si narůst 
fousy, samozřejmě zbarvené taky jako saze. Komárovu hru přijal 
a hned mu přihrál:

„Salám alejkum. Halinakomárazbalila.“
Arabská byla jen první dvě slova, salám zní sice podezřele čes-

ky, ale je to nějaký orientální pozdrav. Další slova si Jespák po-
hotově vymyslel, a protože je zadrmolil hodně rychle, jejich smysl 
venkovským mládencům nejspíš unikl. Mám co dělat, abych se 



hlasitě nerozesmál. Honem tahám z kapsy kapesník, zabořím do 
něho nos a dělám, že smrkám.

Oba neurvale pohostinní venkovani civěli na Jespáka s otevře-
nou klapačkou, nejsem si jistý, zda ho považovali za skutečného 
Araba, nebo jim vyrazila dech naše drzost. Byla to hra s ohněm, 
jestli ji prohlédnou, vymetou s námi hospodu, jsou to opravdoví 
vazbiči a už dost pod párou; alkohol v některých lidech probouzí 
a posiluje bojovnost. A jako zbraň v hospodských rvačkách někdy 
slouží skleněné půllitry.

Čáp nemá rád konflikty, a tak nás vyzval k ústupu. Odešli jsme 
z výčepu ochotně, nedalo se v něm skoro dýchat, tolik tam bylo 
kouře.

V sále na nás znovu udeřil mráz, proto se hned chystáme 
zalehnout. Právě ve chvíli, kdy se soukám do spacáku, ozve se 
Ledňáček:

„Kde jsou moje běžky? Kam jste je dali?“
Díváme se po sobě, ale ten, kdo je Ledňákovi schoval, se tváří 

nevinně stejně jako všichni ostatní.
„Komáre!“ obrátil se Ledňák na toho nejpodezřelejšího.
„Já o nich nic nevím,“ dušuje se předseda Klubu recesistů.
„Kdo to teda udělal?“ zkoumá Ledňáček výraz našich tváří. 

„Přiznejte se, nic se vám nestane.“
Tenhle slovní obrat často užívá náš vedoucí, Admirál.
„Já ne, fakt,“ řekl jsem.
„K takovému ubohému vtípku bych se nikdy nesnížil,“ prohlásil 

Rejnok.
Ledňáček na nás ještě chvíli dotíral, ale jeden po druhém ho 

ujišťujeme, že jsme na jeho lyže ani nesáhli.
A jak míjejí minuty, je čím dál jasnější, že Ledňákovy nové běž-

ky skutečně zmizely. Když jsme šli do výčepu, dveře sálu nikdo 
z nás nezamkl, ani v nich nebyl klíč. Zatímco jsme pili čaj a večeře-
li, někdo musel do sálu vlézt a lyže sebrat. Honem prohlížíme svoje 
bágly, ale kromě jednoho páru běžek nic jiného nechybí.

Prohledali jsme všechny kouty v sále, prošli všechny místnosti, 
vrátili se do zakouřeného výčepu, ale po ztracených běžkách se 
nenašla nikde žádná stopa. Hostinský jen krčí rameny a tvrdí, že 
sám po celou tu dobu výčep vůbec neopustil.

„To víte, všude se krade. Musíte si dávat na svoje věci pozor.“



Je to od něho vzácná rada, sami to už dobře víme.
Ledňáček nakonec ohlásil ztrátu lyží telefonem na nejbližší poli-

cejní stanici. Čekal, že někdo přijde krádež vyšetřovat, ale esenbák 
na druhé straně drátu řekl, že je ve službě sám, a proto nepřijede. 
Aby se poškozený dostavil k němu na služebnu. Tohle zase odmítl 
Ledňáček – copak se může teď za tmy pěšky vydat tak daleko?

„Stejně by to nebylo k ničemu,“ řekl rezignovaně. „Moje běžky 
se nikdy nenajdou.“

Ta ztráta ho zdrtila. Byly to drahé běžky zahraniční výroby, 
dostal je k Vánocům. Ale hlavním důvodem jeho zoufalství možná 
není to, že přišel o lyže, ale spíš smutná skutečnost, že pro něho 
velká jízda na Slovensko náhle nečekaně skončila.
 



Večerní plky

ZALEZL jsem do spacáku značky Arktida i s ušima, ale že by mi 
v něm bylo nějak zvlášť teplo, ani nepozoruju. Mám neblahé po-
dezření, že tenhle nový typ spacího pytle, plněný umělými vlákny, 
se hodí spíš tam, kde je pokojová teplota, než do skutečné Arktidy, 
jak se nám značka snaží vsugerovat. Skrčím tedy kolena až k bra-
dě a strčím obě ruce mezi nohy, v téhle poloze se dokážu nejspíš 
zahřát. Ležíme sice na žíněnkách, ale jsou tak promrzlé, že mám 
pocit, jako bych ležel přímo na ledové kře – jako lehával Cook na 
cestě k pólu. Jenže Cook měl spacák ušitý z poctivých kožešin!

Vzpomněl jsem si na starou zálesáckou radu – dej toho víc pod 
sebe než na sebe; jestliže je země studená, nalámej pod sebe zelené 
smrkové větvičky. Takovou radu bych si mohl dát za klobouk, mít 
nějaký. I kdyby se mi chtělo jít pro smrkové větvičky někam do 
lesa, hostinský by mě s nimi hnal! A stejně by na nich bylo plno 
sněhu.

Zatím co mi hlavou táhly tyhle uhozený myšlenky – je to někdy 
k nevíře, jaké nesmysly člověka napadají – uvelebili se do spacáků 
i ostatní kluci. A pak začala jedna z našich večerních rozprav před 
usnutím. Na tyhle večerní šplechty jsem se těšil ze všeho nejvíc. 
Člověk je zalezlý v pelechu, unavené nohy tichounce vrní, z nasyce-
ného žaludku se rozlévá příjemné teplo po celém těle (pokud ovšem 
právě neležíš ve spacáku značky Arktida), venku třeba skučí vítr 
a lomcuje uvolněným plechem v podstřeší, a my si pěkně vyprá-
víme příběhy ze života nebo plkáme o věcech, které nás zajímají. 
Často se přitom hodně nasmějeme, protože všichni patříme do 
Klubu recesistů.



Dnešní večer nezačal šťastně, vzdali jsme se naděje, že se ztra-
cené lyže najdou, Ledňák se proto musí zítra vrátit domů. Důvod 
spíš pro řeči pohřební než pro veselou zábavu. A přece to byl právě 
Ledňáček, kdo otevřel večerní rozpravu a dal jí jasný směr: vynále-
zy a patenty pro lyžaře.

„Měl bych si z toho vzít poučení,“ řekl, když se ve spacáku 
trochu zahřál. „Příště musím svoje běžky nějak zabezpečit před 
zlodějem.“

Chvíli o tom usilovně přemýšlíme. Potom zazní první návrhy:
„A co připoutat je řetězem ke stromu?“
„Umístit na ně miniaturní poplašný zařízení. Jakmile na lyže 

sáhne ten, kdo o něm neví, a signalizaci předem nevypne, rozezní 
se sirénka.“

„Využít principu elektrickýho ohradníku. Odložený lyže mít pod 
slabým proudem. Kdo na ně sáhne, dostane ránu.“

„Nastražit do vázání výbušninu, něco na způsob nášlapný 
miny.“

Ve vzrušené rozpravě probíráme všechna pro a proti. Opatření 
počítající se řetězem je hned odmítnuto s odůvodněním, že zloděj 
strom snadno porazí a lyže pak odnese i s řetězem. Jespák tento 
svůj návrh sice zpočátku urputně hájil a tvrdil, že by se lyže ne-
poutaly k tenkému kmínku, ale ke stoletým obrům, Komár mu 
však tento argument rozmetal poukazem na moderní dřevoru-
beckou techniku, zloděj vybavený motorovou pilou dokáže skácet 
strom s kmenem o metrovém průměru za pět minut. Tuto námitku 
musel nakonec uznat i Jespák.

Poplašné zařízení se nám celkem zamlouvalo, prudký spor se 
však rozhořel o jeho umístění. Rejnok považoval za nejlepší špičky 
lyží, Čáp se vyslovil pro patky, já navrhuju přímo vázání. Jednotný 
názor není ani na zvukovou stránku přístroje. Má sirénka po spuš-
tění vydávat kolísavý tón jako při hrozícím náletu? Co když pak 
dojde ke skutečnému náletu a my se včas neschováme do sklepa, 
protože si budeme myslet, že se nám jenom nějaký zloděj pokouší 
ukrást lyže? Tenhle omyl by nás mohl stát život!

„Ať teda sirénka vydává dlouhej rovnej tón,“ navrhuje 
Ledňák.

„To taky nejde,“ odporuje Komár, „tak se všude občas zkoušej 
v poledne sirény. Budeš třeba doma klidně obědvat a najednou 



uslyšíš houkání. Poletíš do sklepa, že ti někdo krade běžky, a zatím 
se ukáže, že to jenom město zkouší sirény, jestli dobře fungujou. 
Ten omyl bude mít katastrofální následek. Oběd ti mezitím úplně 
vystydne.“

Debata o třetím návrhu skončila hned poté, co začala. Ukázalo 
se, že nikdo z přítomných nemá o elektrických instalacích potřeb-
né znalosti. Zato o čtvrtém způsobu zabezpečení lyží před zloději 
se rozpoutala vášnivá polemika. Především jsme se nemohli shod-
nout na tom, jaký druh výbušniny by byl nejvhodnější. Dynamit? 
Ekrazit? Trinitrotoluen? Semtex tehdy ještě snad ani neexistoval, 
nebo se o něm mlčelo. A jak silnou nálož použít? Všichni nakonec 
souhlasili, že nášlapný mechanizmus musí být umístěný pod vázá-
ním. Rozprava na toto téma mi připadala poněkud ujetá, nevkus-
ná, ale podařilo se mi ji ukončit teprve lakonickou poznámkou, 
která zchladila rozpálené hlavy diskutujících:

„Došlo vám, že exploze rozmetá nejen zloděje, ale i lyže?“
„To mě nenapadlo,“ prohlásil Čáp, který s tímto nápadem přišel. 

„Jonáši, ty máš geniální mozek!“
„Kromě toho se vystavujete nebezpečí, že vás zavřou pro nedo-

volený ozbrojování.“
Tak se mi podařilo nápad s trhavinou definitivně smést z pomy-

slného stolu.
„Chtěl bych vás na něco upozornit, milí bratři,“ řekl Rejnok. 

„Jde na mě spaní. Jestli neusnete dřív než já, nemáte pak už vůbec 
šanci!“

Narážel tím na svoji největší charakterovou slabinu – chrápání. 
Opakuje tohle varování každý večer. Považujeme to za jistou for-
mu pedagogického nátlaku. Rejnok je z nás nejstarší, má v oddíle 
nejvyšší funkci – letos na podzim se stal přístavným – a cítí za nás 
odpovědnost, měli bychom si před další etapou velké jízdy pořádně 
odpočinout. Ale nám se v téhle chvíli ještě nechce spát, rozprava 
o tom, jak zabránit zlodějům v krádeži lyží, nás pěkně rozparádi-
la, a tak se navzdory Rejnokovu varování bavíme vesele dál. Na 
téma poněkud pozměněné – o vynálezech, které by mohly značně 
zpříjemnit lyžování nejen nám, ale i široké veřejnosti, jak prohlásil 
Jespák, který k tomu dodal:



„Musíme vymyslet něco, na čem by se dala vydělat hromada 
prachů. Necháme si ty vynálezy patentovat a bez licenčního po-
platku je nikdo nebude smět vyrábět a prodávat.“

Připomněl nám tím svůj skicykl, na kterém přijel nedávno 
do loděnice. Koho by nelákala představa tučného konta v bance? 
Přímo chrlíme nápady.

„Mně nejvíc chybí při sjezdech jednoduchá, ale účinná brzda,“ 
řekl Čáp. „Plužení strašně namáhá nohy, vždycky mě z toho hroz-
ně bolej.“

A hned se rozpřede plodná debata na předložené téma. Padne 
řada podnětných návrhů, z nichž nejpraktičtější se zdá systém 
brzdných plošek založený na stejném principu jako žaluzie. Stačí 
pootočit kolíčkem na konci hadičky vedoucí ke skluznici a z hladké 
plochy skluznic se vynoří příčně umístěné brzdné plošky – čím víc 
vystoupí na povrch, tím bude brždění silnější a účinnější.

„To včerejší stoupání z Harrachova na Labskou louku byl ale 
zabírák,“ přihlásil se do debaty Komár. „Hned bych koupil k běž-
kám motorek. Kdyby se někde prodával.“

Uznáváme, že je to zajímavá myšlenka. Mně jen vrtá hlavou, 
jestli by se dal takový pomocný motorek využít pro obě lyže, nebo 
by musela mil každá běžka svůj vlastní pohonný systém. To se 
kupodivu ukázalo jako nesnadný problém. A Jespák se pak vytasí 
s jednoduchým, ale geniálním návrhem.

„Stačil by samozřejmě jeden motorek, poháněl by jedinou lyži. 
Dvojnásobně širokou.“

Možná že ti dnes Jespákův nápad nepřipadá nijak převratný, 
ale uvědom si, že na tuhle myšlenku přišel v době, kdy o nějakých 
snowboardech nikdo nic nevěděl, tehdy ještě taková prkna nebyla 
vůbec vynalezena. Věčná škoda, že Jespák svůj návrh neusku-
tečnil, mohl se z něho stát multimilionář. Kolik takových prken 
se už prodalo, nejen u nás, i ve světě! A kolik se jich prodá ještě 
v budoucnosti!

Bohužel jsme nerealizovali ani žádný z dalších nápadů. Jen 
v naší fantazii zůstaly lyže, které by měly ohnuté vzhůru nejen 
špičky, ale i patky. Na takových lyžích by se člověk nikdy nezapíchl 
do sněhu, když s ním ujedou na svahu dozadu, dalo by se na nich 
couvat bez pracného otáčení, nikdo by nám nemohl protivně najíž-
dět na patky.



I Komárův návrh jsme lehkomyslně hned zase pustili z hlavy, 
a mohla to být skutečná bomba na trhu. Za několik let ten nápad 
Komárovi ukradla jedna americká automobilka a vydělala na něm 
stamiliony. Prodala licenci na výrobu továrnám na celém světě. 
Snad tě napadne, že to je vak, který se při havárii ve zlomku vte-
řiny naplní vzduchem a ochrání člověka před nárazem, říká se mu 
airbag. Přesně tahle technická pomůcka se vylíhla v hlavě budou-
cího lékaře Komára, když přemýšlel, jak zabránit nebezpečným 
pádům na zledovatělém povrchu cesty. Neříkal svému vynálezu 
samozřejmě airbag, ale samonafukovací větrovka, kterou by měl 
lyžař stále na sobě. Tohle zabezpečovací zařízení mělo fungovat na 
stejném principu jako airbag.

Mnohé návrhy, které jsme ve vymrzlém sále přednesli z vy-
hřátých spacáků (jen já se ve své Arktidě cítil tak trochu jako ve 
skutečné Arktidě), byly ovšem čirou utopií nebo aspoň hudbou pří-
liš vzdálené budoucnosti. Do kategorie sci ‑fi patřil například můj 
návrh na dočasné místní anulování zemské přitažlivosti. Padající 
lyžař by prostě na okamžik zrušil sám pro sebe gravitaci, takže by 
nedopadl až na tvrdou zem, ale jeho pád by se změnil ve volné pla-
vání v prostoru, jak to vídáme u kosmonautů při televizním přeno-
su z orbitálních stanic, kde je stav beztíže.

Naši vědeckou rozpravu ukončil Rejnok tím, že skutečně usnul 
a začal příšerně chrápat. Jeho varování nebyla slova pronesená 
do větru (v hospodském sále vládlo naprosté bezvětří), a tak jsme 
milého Rejnoka nakonec probudili. Museli jsme s ním třást dost 
dlouho. Rejnoka naše akce tak rozčílila, že pak nemohl sám dlouho 
znovu usnout, zato já jsem se honem odebral do říše snů.
 



DEN ČTVRTÝ – pondělí 2. února



Jestřebí hory

VE vymrzlém sále za hospodou jsme strávili krušnou noc. 
Ledňáček měl špatnou noc proto, že se musel druhý den vrátit 
domů. Já měl špatnou noc proto, že jsem poprvé vyzkoušel svůj 
nový spacák v zimních podmínkách. A ukázalo se, že jeho nadnese-
ná značka Arktida je podraz. Člověk by čekal, že v něm může spát 
v arktických podmínkách, a zatím jsem se celou noc budil zimou, 
ačkoli v sále byly jen tři stupně pod nulou a žádný vítr. A já byl tak 
hloupý, že mě do rána nenapadlo, abych na sebe natáhl všechny 
šaty, nejen tepláky určené na spaní, ale i suché denní oblečení. 
Možná že by mě to napadlo, ale byl jsem tak prochladlý, že mi chy-
běla odvaha ze spacáku vylézt, bál jsem se, že než na sebe navlék-
nu nějakou další slupičku, zmrznu jako drozd.

Ledňák odjel ráno lokálkou do Trutnova, odtamtud měl po-
kračovat rychlíkem domů. Doprovodili jsme ho na stanici a ne-
bylo nám veselo, Ledňáčkovi se dokonce oči podezřele leskly, 
ani bych se nedivil, kdyby mu při loučení ukápla slzička, přišel 
nejen o drahé lyže, ale i o průkopnickou zimní jízdu po vodě až na 
Slovensko.

Ledňáček sice slzy úspěšně zadržel, ale místo něho se rozbre-
čelo nebe. Opravdu začalo pršet. Můj expediční teploměr řekl, že 
jsou tři stupně nad nulou! Nebyl to silný liják, jen protivné mžení, 
zato vydrželo až do večera. A nás čekal v tom psím počasí přejezd 
celých Jestřebích hor!

Nikdy dřív jsem o nich neslyšel, nejspíš proto, že na západní 
straně sousedí s Krkonošemi a na východě od nich se tyčí mohut-
ný masiv Orlických hor. Ve srovnání s těmito obecně známými 



pohořími mají Jestřebí hory skutečně kapesní formát, tvoří je táhlý 
hřeben s nadmořskou výškou mezi šesti sty a sedmi sty metry. Co 
je nejvyšší vrch Žaltman (739 m) proti krkonošské Sněžce (1603 m) 
nebo orlické Velké Deštné (1115 m)? Jestřebí hory jsou zajímavé 
snad jen tím, že po jejich hlavním hřebenu vede hranice chráněné 
krajinné oblasti Broumovsko. A že výškové rozdíly na hřebeni jsou 
stejně malé jako na náhorních pláních Jizerek. Pro mne osobně by 
byly Jestřebí hory, nebo spíš jejich podhůří, ohromně zajímavé ve 
všech jiných ročních dobách než v zimě. Tenhle kraj je pověstný 
nálezy araukaritů, zkamenělých dřev, stromů z pradávných časů. 
Ale hledej je v únoru, když všude leží spousta sněhu. Můžu si jen 
říkat, jednou se sem vrátím, na jaře nebo v létě!

Rejnok nám slíbil, že Jestřebí hory přefrčíme za dvě tři hodiny, 
a zatím jsme se přes ně ploužili půl dne. Déšť tak změnil kvalitu 
sněhu, že nám lyže začaly zoufale podkluzovat. Kdo jezdí na běž-
kách, tomu nemusím vykládat, že si člověk za takových okolností 
připadá jako mim, který na jevišti předvádí chůzi, dělá kroky, 
a zůstává přitom na místě. My jsme sice na místě nezůstávali, ale 
kupředu jsme se sunuli jako želvy, pokud někdy nějaké želvy ťapa-
ly po sněhu. Nejhorší na tom bylo, že sníh změnil tak záhadně své 
složení a fyzikální vlastnosti, že ani lyžařský profík Rejnok nevě-
děl, jak namazat skluznice. Po modrém vosku přišel na řadu fialo-
vý, a nic, klouzalo to pekelně dál. Bez ohledu na to, že podle návo-
du na obalu se tenhle vosk hodí právě na tu teplotu vzduchu, jakou 
jsem naměřil. Fialový jsme pak přemazali červeným – a zase datel, 
kdo se chtěl posunout o kousek dopředu, musel to rvát rukama. 
Nakonec tedy Rejnok sáhl po klistru. Dnes už se dostanou různě 
zbarvené druhy klistru, ale tehdy se prodával jediný druh – černý 
klistr, nápadně připomínající lesní med, stejně protivně lepivý, ale 
na rozdíl od medu odporně páchnoucí. Než si člověk černým klis-
trem namazal lyže, podařilo se mu obyčejně zapatlat tou kolomazí 
i některé části svého oblečení, a především obě ruce. Bez ředidla se 
klistr ze šatů a dlaní velice těžko odstraňoval. Takže klistrem se 
mazaly skluznice opravdu jen tehdy, když žádný jiný vosk nezabrá-
nil podkluzování.

Než se naše výprava doploužila na lesní silničku pod 
Žaltmanem, byli jsme tak udření, jako kdybychom měli za sebou 
padesát kilometrů ostrého běhu. A zatím jsme postoupili sotva 



o pět kilometrů. Odepínáme tedy běžky, patláme černý klistr na 
skluznice pod vázáním a roztíráme tu čertovskou mast dřevěnou 
špachtličkou z lékárničky kandidáta medicíny Komára. Já blázen 
jsem si myslel, že mi to pojede líp, jestliže si naklistruju skluznice 
po celé délce. Neujeli jsme však ani kilometr a na lyže se nám zača-
ly nabalovat tlusté vrstvy sněhu – lyžaři tomu říkají bačkory.

Podkluzování je zoufalá zkušenost, ale když se ti na lyže lepí 
sněhové bačkory, je to snad ještě šílenější. Po několika krocích máš 
pocit, že na nohou vláčíš železné trestanecké koule. V mém případě 
to bylo ještě horší, na skluznicích jsem měl spíš něco jako traverzy. 
Zkrátka černý klistr se ukázal jako vůbec nejméně vhodné ma-
zání. Prostě katastrofa! Nezbylo než vytáhnout nože a mazlavou 
hmotu kousek po kousku seškrabávat. Museli jsme přitom čepel 
nože pořád otírat o suché větve, nalámané ze smrků. Ostatním 
to trvalo skoro půl hodiny, než se jim podařilo odstranit klistr 
z části skluznic pod vázáním. Podle toho si můžeš vypočítat, jak 
dlouho jsem seškrabával klistr já z celé délky skluznic! Kdyby mi 
nakonec Rejnok nepomohl s druhou lyží, možná bych tam trčel 
a seškrabával klistr dodnes. I tak mi kluci vyčítali skoro hodinové 
zpoždění.

A stejně jsme nedokázali odstranit černou kolomaz tak dokona-
le, aby se nám na lyže místy nelepil sníh. Každou chvilku jsme se 
museli zastavit a šoupat jednou lyží o hranu druhé lyže, abychom 
se těch brzdných bloků zbavili.

Zkrátka peklo.
„Království za ředidlo!“ kvílel Komár.
Na očištěnou lyži se mu už asi podesáté znovu nalepil sníh. 

Stačí totiž, aby zůstala na skluznici nepatrná stopa klistru, a pů-
sobí na sníh podobně jako silný magnet na železné spony.

Ředidlo pochopitelně nikdo z nás neměl, koupit plechovku se 
nám podařilo teprve v Hronově. Tam jsme dorazili až před pole-
dnem, mokří, utahaní, promrzlí, hladoví, naštvaní na počasí i na 
sebe. Mně hlavou kmitla myšlenka, že Ledňáček je na tom vlastně 
líp než my, nejspíš už sedí hezky v teple doma, maminka mu snáší 
na stůl všechny dobroty, a až se nabaští, rozvalí se v křesle, zapne 
televizi a bude koukat na další díl seriálu Muži v sedle, o který my 
přijdeme. Vážně jsem mu na kraji Hronova skoro záviděl. A říkal 
jsem si, co kdybych to taky zabalil, mám tohle zapotřebí? Ale jak 



to řeknu ostatním? Nemůžu přece otevřeně přiznat, že už toho 
mám dost. To by bylo řečí – vždyť jsme tě varovali, že tohle není 
podnik pro tebe! Vypadal bych jako ubožáček, který nic nevydrží. 
No co, třeba si najdu nějakou věrohodnou výmluvu, proč se musím 
vrátit domů. Kdyby dnes někdo ukradl moje běžky, ani bych toho 
nelitoval. Jenže kdo by kradl moje středověké práskačky? Musel 
bych je ukrást sám sobě.

Těmito scestnými myšlenkami jsem se zabýval, dokud jsme se 
nezastavili v prvním obchodu a nedoplnili tam zásoby. Náhodou to 
bylo řeznictví, kde prodávali kromě masa a salámů i dršťkovou po-
lévku. Zatím co roztáváme a zvolna osycháme nad talířem, z kte-
rého stoupá kromě horké páry i božská vůně, Komár jde k pultu 
a cosi tam dokupuje. A najednou slyšíme strašný řev a vidíme, jak 
řezník výhružně mává sekerou, kterou vytrhl ze špalku – Komár 
pro jistotu od pultu couvá.

„Ze mě si nebudeš dělat legraci, ty spratku!“
„Já si nedělám legraci, já to myslím vážně. Na víc nemám,“ říká 

Komár a vrací se ke svému talíři.
„Proč na tebe ten řezník tak křičel?“ ptám se ho. „A proč na 

tebe vzal sekeru?“
„Ále,“ povídá znechucený Komár, „to jsou dneska obchodníci, je 

jim fuk, jestli mají nebo nemají tržbu. Chtěl jsem, aby mi prodal tři 
deka šunkovýho salámu a pět deka chleba.“

Já být tím řezníkem, možná bych Komára sekerou skutečně 
vzal po kebuli. Aspoň topůrkem.

Obrazili jsme pak ještě několik krámů, ale nikde jsme už nic 
nekoupili. Už když jsme do těch obchodů vstupovali, neměli jsme 
v úmyslu něco kupovat, prostě jsme se tam chtěli trochu ohřát. 
Postavili jsme se vždycky na konec fronty, a když na nás konečně 
měla dojít řada, frontu jsme prostě opustili k velké radosti těch, co 
stáli za námi. Tohle taky byl Komárův nápad a celkem se osvědčil. 
Nikde jsme však nebyli tak dlouhou, abychom skutečně uschli. To 
se nám podařilo teprve na hronovském nádraží.

Bobr měl ten skvělý nápad, abychom si tam pořádně odpočinuli 
po tristní jízdě přes Jestřebí hory. Čekárna byla příjemně vytope-
ná a jak jsme se postupně rozehřívali a naše šaty usychaly, moje 
nálada se zvedala od bodu mrazu, znovu jsem získával duševní 



rovnováhu a přestal se obírat hloupými úvahami o dezerci. Velkou 
zásluhu na tom měl hronovský přednosta stanice.

Vstup povolen jen s platnou jízdenkou, uvítal nás na dveřích 
čekárny nápis, když jsme se tam promrzlí, hladoví dopotáceli.

„Koupíme si jízdenky do nejbližší stanice,“ řekl Čáp. „Potom 
nás nemůžou z čekárny vyhodit.“

A hned začal studovat tabuli s odjezdy vlaků, aby zjistil, zda 
pojede později osobák do Náchoda, nebo do Police nad Metují. Čím 
víc času za míň peněz v teplém útulku získáme, tím líp.

Právě v té chvíli šel kolem přednosta stanice.
„Kampak máte namířeno, mládenci?“ zajímal se.
„Ještě nevíme,“ odpověděl Čáp. „Podle toho, kam pojede 

vlak…“
Ani tu větu nedokončil, uvědomil si, že by to přednostovi při-

padalo divné, kdyby řekl „kam pojede vlak později“. Nedošlo mu 
však, že nedokončená věta je ještě divnější.

Přednosta se nad tím ale nijak nepozastavil a řekl:
„Nejbližší spojení do Náchoda máte za hodinu. Do Police až ve 

třináct třicet. Jízdenky prodáváme patnáct minut před příjezdem 
vlaku. Běžte zatím do čekárny.“

A než odešel, zeptal se nás:
„Nechcete čaj? Vidím, že jste pěkně promrzlí.“
Přiznám se, že se mi přes veškeré úsilí nedařilo zvládnout třes, 

který mi zachvátil celé tělo, taková mi byla zima.
„Čaj by nás možná zachránil před jistou smrtí,“ řekl Komár 

a přednosta se usmál.
Víš, co ten malý zázrak způsobilo? Znaky přišité na našich bá-

glech. Skautské lilie!
„Taky jsem chodil ke skautům,“ řekl přednosta, když stavěl na 

stůl hrnec plný vřelého čaje. Doprovázela ho pokladní a nesla na 
podnosu osm hrníčků. Přednosta pak s námi chvíli poseděl, po-
píjel čaj a vyprávěl, jak po skončení druhé světové války tábořili 
v Adršpašském skalním městě, romantické krajině plné pískovco-
vých věží, roklí a lesů. Hronovský přednosta ostatně nebyl první, 
kdo se k nám po obnovení Junáka – organizace skoro po dvacet 
předcházejících let zakázané – hlásil jako starý skaut. V Hronově 
na železniční stanici jsme se znovu přesvědčili, jak skautské ideály 
lidi sbližují.



Hrnec čaje v nás zmizel v několika minutách. S voňavou tekuti-
nou se ve mně rozlévalo příjemné teplo, zuby mi přestaly telegrafo-
vat, husí kůže z mého těla mizela a já se skoro styděl za ty zbabělé 
myšlenky, které mi ještě před půlhodinou vířily hlavou. Vždyť 
bych se musel stydět sám před sebou, kdybych to vzdal jen proto, 
že jsme trochu zmokli. Který panovník to říkal – Toho bohdá ne-
bude, aby český král z boje utíkal? Já musím taky vydržet až do 
konce. Cook taky vydržel, dosáhl cíle, který si sám stanovil. A měl 
podmínky nesrovnatelně horší!
 



Komárovy historky

KOMÁRA znám už pět let, ale pořád ho vlastně neznám. Já vím, 
že to, co jsem právě napsal, zní divně, skoro nesmyslně, ale je to 
tak. Člověk nikdy přesně neví, jak se Komár v příští chvíli nebo 
v příští situaci zachová. Přezdívku dostal v oddíle nejspíš proto, 
že když si na někoho zasedne, dokáže ho v nečekané chvíli citel-
ně bodnout. Jako skutečný komár. Na rozdíl od komára se však 
našeho Komára nezbavíš tím, že se po něm oženeš rukou. Někdy 
tě svým slovem tak bodne, až ti to přijde líto a máš chuť o něho 
přerazit klacek, pokud právě nějaký držíš v ruce. Jindy zase bod-
ne slovem někoho jiného a ty se málem udávíš smíchy, tak trefné 
bývají jeho poznámky. A co musím Komárovi přiznat jako velkou 
přednost; dokáže udržet mezi námi dobrou náladu i ve chvílích, 
kdy meleme z posledního.

Takhle zachránil naši zimní expedici během dlouhé jízdy ně-
kolikrát. Třeba právě při tristním přejezdu Jestřebích hor. Byli 
jsme už dokonale promáčení, zmrzlí, hladoví, vzteklí a nedoká-
zali jsme myslet pomalu na nic jiného než na to, jak se třeseme 
zimou a šilháme hlady. Ploužíme se po ujeté silnici nad Malými 
Svatoňovicemi, je tam dost místa, abychom mohli jet v malé sku-
pince vedle sebe, u nosu máme kapičku, mokré kalhoty nás plácají 
při každém kroku do stehen, počasí je takové, o jakém se říká, že 
by člověk psa nevyhnal, nálada pod toho příslovečného psa. A tu 
Komár začne vyprávět historky o svém třídním profesorovi, které-
ho měl až do maturity.

„Náš tříďas se jmenoval Novák. To je asi nejobyčejnější příjme-
ní, má ho deset Čechů ze sta. Ale tenhle Novák, to je zvláštní číslo. 



Většina lidí v našem béčku ho považovala za normálního poděsa. 
Pro mě to ale byl poděs naprosto originální. Když potkal v parku 
mýho spolužáka s jednou holkou, zastavil je a povídají: Slečno, teď 
chápu, proč můj student, váš přítel, má z matematiky sotva nedo-
statečnou. Měla byste ho doučovat.

Všimněte si, neřekl sotva dostatečnou, ale sotva nedostatečnou! 
A s tím doučováním! Kámošova kamarádka si neuměla spočítat 
ani nákup v sámošce, pracovala jako kadeřnice. A matykář jí poví-
dá, měla byste ho doučovat! Přitom holky, které nedovedly u tabule 
vypočítat rovnici, oslovoval vy matematická fošno!

Při písemce z matyky nás vždycky nějak zaskočil a doběhl. My 
měli samozřejmě obvykle perfektní taháky, vzorečky napsaný na 
dlani, dokonce zorganizovanou vzájemnou pomoc. Většinou se 
nám ale nepodařilo tyhle pomůcky využít. Novák si třeba přinesl 
do třídy štafle, vylezl po nich až nahoru, tam se rozkročmo usadil 
a ostřížím zrakem obzíral celou třídu. Zkus manipulovat s papírem 
pod lavicí, když vás má tříďas pod sebou jako na dlani!

Jindy si postavil na katedru stolek, na stolek židli – a zase měl 
přehled o tom, co se kde šustne. Jestliže chtěl před hodinou zjis-
tit, jak jsme se na písemku připravili, nezačal vyslýchat šplhou-
ny, donašeče nesnášel. Zato umístil na dvou lavicích miniaturní 
magneťáčky a prostě si naše kecy tajně nahrál. Nebo nás nechal 
prvních pět minut klidně pracovat, potom zavelel vztyk, vyhnal 
všechny na chodbu, provedl ve třídě razii, zabavil pod lavicema 
připravený taháky, pustil nás zpátky do třídy a mohli jsme pokra-
čovat v počítání příkladů. Pro tyhle jeho netradiční akce při písem-
kách získal na škole přiléhavou přezdívku Kašpar. Samozřejmě se 
to k němu brzo doneslo. Snášel to celkem s klidem Angličana.

V matyce jsem jako kvintán moc nevynikal a Kašparovy meto-
dy měly zničující vliv na mou známku. Zkrátka na konci prvního 
pololetí Kašpar napsal našim dopis, kde mě vychválil až do nebe 
za to, jak jsem vtipnej, pohotovej, jak dovedu ve třídě udržovat 
dobrou náladu. Máma se šťastně usmívala, dokud nedočetla 
Kašparovo psaní do konce. Poslední věta totiž zněla asi takhle: 
Pokud se v nejbližší době nestane něco neočekávaného, Váš syn 
bude mít v pololetí z matematiky nedostatečnou. Pod tím podpis – 
Kašparova nečitelná šifra, třídní.



Kdo vás má na matematiku? A kdo je váš třídní? zeptala se mě 
máma.

Ale, Kašpar, povídám rozmrzele, je to náš matykář i tříďas. 
A slibuju mamince, že se pokusím o nemožný – vybojovat do polole-
tí aspoň trojku.

Ve středu jsem se vrátil domů až navečer. Sotva vstoupím do 
kuchyně, máma odloží vařečku, přistoupí ke mně a dá mi facku, 
jen to i mlasklo. Hádejte, proč?“

Komár se odmlčel a dramaticky se na nás zadíval.
„Dostal jsi další kouli z matyky?“
„Ne,“ usmál se Komár. „Máma byla ve škole na první třídní 

schůzce. A oslovila našeho matykáře před všemi rodiči soudruhu 
Kašpare!“

Dovedu si představit to překvapení paní Komárové, když jí ma-
tykář řekl, vážená paní, já se nejmenuju Kašpar, ale Novák. A co 
asi začala ubohá maminka blekotat. Musím se té situaci smát, 
smějou se i ostatní a zapomínáme, že nám v botách čvachtá voda 
a mokré šaty se lepí na tělo, dokonce i na to, že nikdo z nás od rána 
nejedl.

Komár nás povzbuzoval i dalšími historkami, které měly stejně 
zázračný účinek. Nevím, na co se chce při studiu medicíny speciali-
zovat, doporučoval bych mu psychiatrii.

V jiné takové kritické situaci (právě mi zašlo za nehty, komu 
se to někdy stalo, dobře ví, jak šílená je to bolest, po tváři mi 
tekly slzy, kluci si mohli myslet, že se chovám jako malý harant) 
začal Komár rozvíjet svoji verzi teorie relativity, jestli máš aspoň 
nějakou představu o tom, co tím slavný fyzik Albert Einstein 
myslel.

„Jestli teorie relativity platí,“ prohlásil Komár, „a ta podle 
všech dosavadních důkazů platí, potom teda se vzrůstající rych-
lostí se zkracuje nejen čas, ale vůbec všecko. To znamená, že když 
jede Jespák na lyžích z padáku pod Skočkou, neměří už 190 centi-
metrů, ale o něco míň, a kdyby vyvinul dostatečně velkou rychlost, 
nebyl by to už náš čahoun, ale trpaslík. Nebo další příklad. Hodíte 
po někom klacek, ten se za letu zkrátí. Čím rychleji ho mrsknete, 
tím je účinek po jeho dopadu na cíl razantnější. Jenže čím víc se 
klacek zkrátí, tím spíš minete cíl.“



Sleduju Komárovy nesmyslné výklady a nevnímám tak inten-
zivně, že mi zašlo na nehty.

Komár pak plynule přejde do vyprávění o svém dětství.
„Do školky mě naši dali, když už mi bylo pět let. První dva dni 

mě to tam docela bavilo, ale třetí den jsem se rozhodl, že to tam 
všechno už znám a vyjdu si na procházku do města. Napadlo mě 
to asi půl hodiny před svačinou. V žaludku mi začalo silně kručet. 
V kuchyni stál koš a v něm plno rohlíků. Rohlíky mám moc rád, 
zvlášť jejich špičky. Nikdo nebyl v dohledu, a tak jsem okousal špič-
ky všech rohlíků pro naše oddělení. Potom se mi podařilo nepozo-
rovaně vyklouznout na ulici. Coural jsem po městě asi dvě hodiny, 
než mě objevila motorizovaná policejní hlídka. Učitelka, která mě 
měla na starosti, udělala poplach, sotva zjistila, že chybím. Hledali 
mě všude, i u Chrudimky za školkou, měli strach, že jsem se uto-
pil. Policajti mě odvezli zpátky do školky, dojeli jsme tam právě ve 
chvíli, kdy ze školky odjížděla sanitka s mou učitelkou, která se 
nervově zhroutila.“

Slzy mi tekly po tváři i při téhle Komárově historce, ale to už si 
ostatní mohli myslet, že brečím smíchy a ne bolestí. Já vím, že ti 
to třeba tak směšné nepřipadá, to je ovšem moje vina, neumím to 
tak podat jako Komár. Přál bych ti slyšet, jak skvěle napodoboval 
nejdřív učitelku, pak toho policajta!

A to jsem ještě nevypravoval o tom, jak Komár ve třetí třídě 
národní školy napsal poselství celému lidstvu, ve kterém požado-
val zrušení všech škol. To poselství pak poslal do světa lahvovou 
poštou, prostě papír svinul, vsunul do láhve a tu pak vhodil do 
Labe.

Komár má zkrátka vždycky po ruce nějaký vtip, legrační histor-
ku a tím, že je začne v pravý čas vyprávět, odpoutá naši pozornost 
od mokrých bot, prokřehlých prstů, hladového žaludku.
 



Nehoda

NÁCHOD leží od Hronova přesně na jih, necelých pět kilometrů. 
Po červené značce je to možná o dva kilometry dál. Za normálních 
okolností se dá ta vzdálenost ujet za hodinu, hodinu a čtvrt, pře-
výšení je tu minimální. Jenže okolnosti nebyly normální, pořád 
mžilo a projetá, neposypaná silnice mezi Studénkami a Pavlišovem 
začala odpoledne namrzat. Vytáhl jsem ze zadní kapsy krosny tep-
loměr a pohled na modrý sloupeček potvrdil, že se od rána citelně 
ochladilo, byly dva stupně pod nulou. Člověk by očekával, že místo 
dešťových kapek začnou padat sněhové vločky, ale pořád drobně 
pršelo, vzduch ve vyšších polohách byl teplejší než při zemi.

Na hronovském nádraží jsme smyli ředidlem z lyží poslední sto-
py černého klistru, padl na to můj rezervní kapesník. Ale při jízdě 
do Náchoda nám běžky na náledí pro změnu zase tak podkluzo-
valy, že jsme museli na holá prkýnka znovu napatlat vosk – hádej, 
který. Samozřejmě černý klistr.

Bláznivé změny počasí si s námi pěkně zahrávají, sami si připa-
dáme jako cvoci, sotva tu odpornou lepivou hmotu smyjeme, už ji 
znovu musíme na lyže nakydat.

Na zledovatělé silnici se klistr osvědčil dobře, poprvé od rána 
jsou naše běžky správně namazané. Ujíždíme po mírně klesající 
silnici tak rychle, že Rejnok ukvapeně prohlásil:

„V Náchodě budeme za tři čtvrtě hodiny! Poslední kilometr jsme 
ujeli za šest minut!“

Rychlost změřil na svých hodinkách podle patníků s vyznače-
nými kilometry. Jeho předpověď se bohužel nesplnila. Do Náchoda 
naše výprava dorazila až za dvě hodiny. Za Pavlišovem nás totiž 



potkala nehoda. Na silnici potažené souvislou vrstvičkou ledu se 
lyže rozjely tak bláznivě, že jsme museli pořád zuřivě brzdit pluže-
ním. A stejně to bylo málo účinné. Naštěstí kolem nás od Studének 
neprojelo jediné auto, řidiči se neodvážili na náledí vůbec vyjet. 
A pokud vyjeli, skončili nejspíš někde v příkopu. Jako se to stalo 
Čápovi. Nechal lyže rozjet tak, že ho v zatáčce odstředivá síla vy-
nesla smykem ze silnice. Po obou stranách vozovky ležela spousta 
sněhu, a tak Čápův pád nevypadal nijak hrozivě. Přefrčeli jsme 
jeden za druhým kolem něho a já na něj vesele křikl:

„Čápe, kdo, co?“
Byl to jeho dnešní první pád.
Za lesem, kde divoký sjezd skončil a silnice začala opět mírně 

stoupat, se naše kavalkáda zastavila. Vždycky to tak děláme, po 
delším sjezdu nebo za nepřehledným úsekem čekáme, dokud nedo-
jede poslední.

Čekáme pět minut, Čáp nikde. Pořád ještě zůstáváme klidní, 
než se vyhrabe ze závěje, očistí si šaty od sněhu, to mu jistě něja-
kou chvíli potrvá. Možná že se mu dokonce uvolnila lyže.

Ale jak míjely další minuty a Čáp nepřijížděl, došlo nám, že se 
něco stalo. Po deseti minutách se Rejnok rozjel zpátky. My ostat-
ní čekáme na místě a dohadujeme se, proč Čáp nepřijíždí. A tu 
se z lesa vynoří Rejnok a rukou nám dává znamení, abychom se 
vrátili.

Dolů po mírně klesající silnici nám sjezd trval snad jen minutu, 
zpáteční cesta desetkrát déle. A pak vidíme Čápa. Sedí na svém 
báglu a čeká, až k němu dojedeme. Teď už je jasné, že se něco 
stalo.

„Doufám, že nemá zlomenou běžku,“ řekl Jespák.
Bylo to něco horšího než zlomená lyže. Pochroumaný levý kot-

ník. Za tu nedlouhou dobu, která od pádu uplynula, kotník pěkně 
otekl – když se Čáp postaví, syká bolestí. Je na tom hůř než já. Já 
sice kulhám taky, ale kratší noha mě při chůzi vůbec nebolí.

„Zuj si botu,“ přikázal mu Komár.
„Co když si ji pak už vůbec neobuju?“ brání se Čáp.
„Nemluv a zuj si ji.“
Čáp nakonec poslechl. Komár mu nejdřív pochroumaný kotník 

prohmatal, opatrně s ním pohyboval sem a tam a potom řekl:
„Doufám, že je to jenom výron.“



Vytáhl z kapsy svého batohu pružné obinadlo a začal Čápovi 
oteklý kotník obvazovat a pevně stahovat. Dívám se na něho a ob-
divuju jeho rozhodnost a zručnost. Do skutečného doktora má ještě 
hodně daleko, studuje medicínu teprve druhý semestr, ale než se 
na lékařskou fakultu dostal, musel rok pracovat v nemocnici jako 
zřízenec na chirurgii. Narodil se v rodině, kde jsou oba rodiče hlu-
boce věřící katolíci, a to tehdy stačilo, aby syn nedostal doporučení 
ke studiu na vysoké škole, přestože měl u maturity vyznamenání 
a jen dvě dvojky. Na medicínu ho vzali teprve v době pražského 
jara, kdy pronásledování věřících na nějaký čas ustalo. Když Čápa 
postihla mezi Hronovem a Náchodem nehoda, mohl Komár uplat-
nit svoje znalosti z nemocniční praxe a Čápovi nohu bezvadně 
ošetřil.

„Co na mě civíte, postavte z lyží smyk,“ řekl Komár trochu 
zhurta.

„Nemám jet napřed a zavolat sanitku?“ zeptal se Rejnok.
„Na tomhle náledí? Dokud silnici neposypou, nedá se po ní jet. 

A tuhle okresku třetí třídy asi nesypou v zimě vůbec. Musíme 
Čápa sami dopravit do Náchoda.“

„Já se tam nějak dobelhám,“ řekl nejistě Čáp.
„Nepřichází v úvahu,“ prohlásil kategoricky Komár. „Tím bys 

to jen zhoršil. Doufám, že to není fraktura, ale jistotu nemáme, 
dokud ti kotník ve špitále nezrentgenujou.“

Mezitím už Bobr s Jespákem svazovali z lyží smyk, nouzový pře-
pravní prostředek v horském terénu. Položili čtyři lyže těsně vedle 
sebe, napříč přes ně u špiček a za vázáním hůlku, lyže k hůlkám 
pak přivázali a tak vznikly jakési nouzové saně. Mohli jsme samo-
zřejmě udělat z holí a větrovek nosítka, ale na pekelném náledí by 
se s nimi nedalo jít. Kromě toho bychom se mnohem víc nadřeli, na 
smyk jsme mohli položit nejen Čápa, ale i jeho batoh.

Po celou tu dobu, co jsme prováděli záchrannou operaci, drob-
ně pršelo a dešťová voda okamžitě mrzla nejen na silnici, ale i na 
našich báglech a šatech. Listnaté stromy se leskly, jako kdyby byly 
ze skla, led obalil jejich holé větve. Jindy bychom nadávali a byli 
možná už zase zkřehlí, ale teď jsme nemysleli na nic jiného než na 
Čápa a jak ho co nejrychleji dopravit do Náchoda. Jestliže nám je 
zima, jak se asi cítí Čáp, zpola ležící a zpola sedící na smyku bez 
pohybu?



Nemocnice v Náchodě je naneštěstí až na opačném konci města. 
Příšerné náledí ochromilo provoz i v ulicích, a tak se auta, která se 
odvážila vůbec vyjet, sunula po silnici krokem. Nakonec jsme Čápa 
museli dopravit na smyku až do nemocnice. Všichni na nás samo-
zřejmě zírali, jako kdyby městem projížděli Marťani, smyk táhl 
Jespák, který do něho zabudoval svoje lyže, my ostatní jsme ho 
doprovázeli na běžkách. Bylo to rozhodně bezpečnější než chůze. 
Ostatně Jespák sebou dvakrát práskl, tak strašně to klouzalo, měli 
jsme strach, že nakonec do nemocnice dovezeme zraněné dva.

Do čekárny na chirurgii se nás nacpalo všech šest i s celou naší 
výzbrojí a výstrojí. A než Čáp přišel na řadu a zrentgenovali mu 
pochroumanou nohu, uplynula dobrá hodina, před ním byli tři jiní 
pacienti, kteří se zranili při pádu na náledí. Za tu dobu, která nám 
připadala nekonečná, všechno na nás znovu uschlo. A v nemocnič-
ním bufetu si každý z nás dal tři čaje.

„Je to jen výron,“ oznámil vesele Komár, který Čápa doprovázel 
do ordinace i na rentgen.

Čápovi dali nohu do gypsu, takže botu už vůbec neobul, ale 
aspoň mohl na zraněnou pajdu došlapovat. Doprovodili jsme ho na 
vlakové nádraží tak jako ráno Ledňáčka.

„Dnes máme černej den,“ řekl Jespák a přesně tím vyjádřil po-
city nás všech.

Ledňáčkův návrat domů, vytrvalý déšť, lezavá zima, náledí 
a Čápův úraz – horší to snad už být ani nemohlo. Vlastně mohlo, 
kdyby si Čáp nohu v kotníku zlomil. Koho z nás by včera touhle 
dobou napadlo, že během čtyřiadvaceti hodin ztratí naše výprava 
dva členy? S Ledňáčkem ministra financí, s Čápem spolehlivého, 
obětavého kamaráda. O kolik lidí přišel cestou k severnímu pólu 
Cook? Když jeho výpravu potkal malér, neměli to tak snadné, od 
nejbližšího lidského sídla byli vzdáleni třeba několik týdnů pocho-
du. A copak Cook, ten k severnímu pólu skutečně došel a vrátil se 
domů živý a celkem zdravý. Hůř to skončilo s výpravou Scottovou 
k jižnímu pólu, při ní postupně všichni zahynuli. Jenže Scott měl 
nešťastný nápad, vydal se do ledových pustin a místo eskymác-
kých psů nesli výzbroj jeho expedice na hřbetě koníci!



Ráj v pekle

„JEN aby se dnes někomu z nás pěti ještě něco nestalo,“ vyslovím 
nahlas pochmurnou myšlenku, která mi straší v hlavě od chvíle, 
kdy jsme zamávali u kolejí odjíždějícímu Čápovi. „Znáte to, do tře-
tice všeho dobrýho i zlýho.“

„Nech toho, sejčku,“ osopil se na mě Komár.
I on už ztratil svůj humor.
Mám na jazyku další neblahé pořekadlo o neštěstí, které ne-

chodí po horách, ale po lidech, raději ho však spolknu. Vím, že by 
mi Bobr řekl, abych nepřivolával další nehodu, věří, že se černé 
myšlenky mohou změnit v černou skutečnost, říká tomu zhmot-
ňování myšlenek. Bůh ví, kde k tomu přišel, ale několikrát to už 
opakoval.

Po Čápově odjezdu chvíli studujeme mapy Broumovska 
a Orlických hor, z Náchoda se musíme dostat podhůřím do 
Olešnice, z ní pak vystoupáme na hlavní hřeben Orlických hor 
a pojedeme po něm nějakých třicet čtyřicet kilometrů. Pak už nás 
čekají Jeseníky a Morava. Ze čtyř různých možností nakonec zvolí-
me trasu podle řeky Metuje až k jejímu soutoku s Olešenkou, která 
nás dovede do Olešnice. Předpokládáme, že se tak vyhneme opako-
vaným výstupům a prudkým sjezdům.

Vjíždíme do hlubokého údolí Metuje, a tam nás zastihne další 
změna počasí. Déšť se mění ve sněžení. Svatý Petr asi vyslyšel 
Bobrovy modlitby, aby obleva co nejdřív skončila a sníh vydržel 
i dole v nížině.

Z mapy vyčteme, že se tomuto údolí říká Peklo.



„Jestli tohle je Peklo,“ řekl Komár, „pak nás všechny pohádky 
klamou. Podle nich je přece v Pekle děsně horko, protože čerti 
v jednom kuse přikládají pod kotle.“

„Ty jsi nikdy neslyšel o pekle ledovým?“ podivil se Rejnok. Ani 
Komára neoslovil nějakým staroslovanským jménem, nejspíš mu 
jejich zásoba došla. Nebo ho tak vyšinuly z duševní rovnováhy 
bláznivé zvraty počasí?

„Já ne, ty jo?“
„Právě tím ledovým peklem jedeme.“
Čerstvý sníh se nám zase začíná lepit na lyže, přestože jsme 

z nich dokonale smyli klistr ředidlem. Aspoň si myslíme, že jsou 
skluznice úplně čisté, ale ve skutečnosti se nepatrné stopy toho 
lepivého hnusu udržely v malých škrábancích. Chvílemi si zase 
připadáme, jako když jdeme na chůdách, sněhové vločky nám na 
šatech tají a hned zase mrznou, mám pocit, že se moje oblečení 
změnilo v rytířské brnění. Zkrátka peklo v Pekle.

Náš původní plán předpokládal, že do večera dorazíme do 
Olešnice nebo aspoň do Nového Hrádku, abychom hned zítra po 
ránu mohli vystoupit na hlavní hřeben Orlických hor. Pořád se 
snažíme dohonit časovou ztrátu, bohužel s malým úspěchem, spíš 
zůstáváme víc a víc pozadu za plánem. Jedeme Peklem a začíná se 
stmívat. A když dorazíme k Peklu, je už skoro úplná tma.

Předcházející věty se ti mohou zdát mírně uhozené, ale nejsou. 
V údolí řeky Metuje, zvaném Peklo, dojedeš z Náchoda na soutok 
Metuje s Olešenkou, říčkou přitékající z Orlických hor. A právě 
tady stojí starobylé stavení zvané Peklo. Kdysi to býval mlýn, ale 
na začátku minulého století ho přestavěli na výletní restauraci. 
Projíždíme nebo spíš se ploužíme kolem ní, zmrzlí, vyhladovělí, 
utahaní jako poníci a vidíme, že v Pekle svítí jediné okno, všechna 
ostatní tonou ve tmě. Restaurace je zavřená. Kdo by taky šel na 
výlet v tomhle nesmyslném počasí. Nejbližší vesnice je odtud dva 
kilometry, případní hosté by se vraceli domů v noci černým lesem 
a šplhali z hlubokého údolí až kamsi do nebe.

Rejnok nesměle zaťukal na dveře.
Nic.
Zaťukal znovu, silněji.
Zase nic.



„Marně se namáháš,“ říkám Rejnokovi. „Dovnitř nás nikdo 
nepustí.“

Kdo by taky otevřel v nevlídném zimním večeru pěti podezře-
lým individuím? Vypadáme spíš jako tlupa uprchlých vězňů než 
spořádaní turisté.

„Asi nás neslyšeli,“ řekl Rejnok, přešel k oknu, kterým padalo 
na sníh žluté světlo, a zaklepal na sklo.

Světlo zhaslo, celá budova se ponořila do temnoty.
„Já to říkal, že nám neotevřou.“
„Nech toho, Vasile,“ strčil do mě Rejnok.
Dost mě to našňuplo, že do mě strčil, a ještě víc mě štve, že nám 

pořád dává ty nesmyslný jména.
Neviditelná ruka odhrnula v okně záclonku, za sklem se objevi-

la nejasná tvář.
„Kdo je tam?“ ozval se tlumený mužský hlas.
Rejnok pozdravil a řekl, že jsme skauti a putujeme na lyžích 

po horách z Liberce až na Slovensko. Chtěli jsme dnes dojet do 
Olešnice, ale zaskočilo nás špatné počasí a tma, máme všechno 
úplně promáčené, potřebovali bychom aspoň horký čaj a něco 
k jídlu.

Obávám se, že stejně uslyšíme, restaurace je zavřená, nemůžu 
pro vás bohužel nic udělat, jeďte dál podle řeky, za hodinu jste 
v Novém Městě nad Metují, tam jsou hotely. Ale ten člověk neřekl 
vůbec nic, zavřel okno a znovu rozsvítil.

„Vidíš, vůbec se s námi nebaví, Ferdinande,“ povídám 
Rejnokovi. Mám skoro radost, že na moje slova došlo, i když to zna-
mená, že se budeme dál plahočit ve tmě tím pekelným údolím.

„Co se po mně opičíš?!“ osopil se na mě Rejnok. Dotklo se ho, že 
jsem ho oslovil stejně praštěným jménem, jakým oslovuje on pořád 
nás ostatní.

„Jestli nám nepřestaneš dávat ty debilní jména, my ti je budeme 
dávat taky, Serjožo.“

Nějak nám začínají vibrovat nervy. Noc na krku, my tady a mís-
to, kde najdeme nocleh, kdesi v nedohlednu. Chystáme se pokra-
čovat v jízdě, ale tu ve dveřích zarachotí klíč, z domu vyjde mladý 
muž a vlídně nás zve:

„Pojďte dál.“



Z otevřených dveří padá na zápraží zlaté světlo a my těmi dveř-
mi vstupujeme do ráje. Do ráje v Pekle.

Nevím, zda nás ten neznámý člověk pustil dovnitř proto, že 
jsme vypadali jako zbědovaná polární výprava, nebo nám bránu 
do ráje otevřelo kouzelné slovíčko skauti. Spíš to druhé. Zažil jsem 
to několikrát v posledních dvou letech. Po dvacetiletém pronásle-
dování skautů došlo během několika dní na počátku roku 1968 
k slavnému vzkříšení Junáka a slovo skaut od té doby působí jako 
kouzelné zaříkadlo, často stačí zmínka jsem skaut a docela cizí lidé 
se najednou chovají přátelsky, projevují mi důvěru, usmívají se na 
mě. Většinou to jsou ovšem ti, kteří pamatují doby, kdy nosily de-
setitisíce chlapců a děvčat skautský kroj a Junák patřil k předním 
demokratickým organizacím. A tito lidé často byli sami skauti. Ale 
našemu hostiteli z Pekla může být nanejvýš třicet let, na skauty si 
sotva pamatuje, pozval nás možná proto, že je to dobrák a nenechá 
zubožené pocestné na holičkách. Během večera se mnohokrát uká-
zalo, že je to opravdu výjimečně vlídný, laskavý člověk.

„Nikdy bych nečekal, že můžou žít v Pekle takoví andělé,“ 
řekl Komár usměvavé mladé ženě, která nám přinesla báječnou 
večeři.

Představ si, že nám ji neservírovala v restauraci, kde byla tma 
a zima, pozvala nás do obývacího pokoje, příjemně vytopeného. 
Tam jsme si pochutnávali na topinkách, jaké jsem předtím v živo-
tě nejedl. Ještě dnes, po letech, se mi sbíhají v puse sliny, když si 
na ně vzpomenu. Do zlatova opečené krajíce chleba, na kterých je 
vysoká vrstva míchaných vajíček posypaných strouhaným sýrem 
a pokapaných kečupem. Byli jsme vyhladovělí jako skuteční polá-
rníci po půlročním bloudění Arktidou, vrhli bychom se i na suché 
brambory – a zatím mladí manželé připravili takovou rajskou hos-
tinu! Nejvíc nás pak dojalo, že za to nechtěli žádné peníze! Viděl 
už někdo takovou restauraci, kde by člověka zadarmo královsky 
pohostili? Já tedy ne, vždycky jsem spíš zažil, že mě číšník vzal na 
hůl.

„Restaurace je teď zavřená, jste hosty naší rodiny.“
To byla odpověď na otázku, co budeme platit za večeři, nocleh 

a snídani. My jsme tam totiž zůstali i přes noc. Spacáky jsme si 
roztáhli na měkkém koberci v obýváku. Než jsme zalehli, povídali 



jsme si s mladou dvojicí o naší bláznivé jízdě po vodě z Čech až na 
Slovensko, o našem oddíle a skautingu.

„V klukovských letech jsem toužil po takových kamarádech, 
jak jsem o nich četl ve foglarovkách,“ vyprávěl náš hostitel, „ale 
tehdy byl skauting zakázaný. Foglarovky se nedaly nikde koupit 
ani sehnat v knihovně. Půjčoval mi je spolužák. Dodnes považuju 
za velkou křivdu, že mi komunisti znemožnili chodit do skautského 
oddílu.“

Rejnok pak vyprávěl, jak naše Sedmička po zákazu skautingu 
přerušila činnost jenom na jediný rok a potom začala znovu pra-
covat jako vodácký oddíl v tělovýchovné organizaci. Přestali jsme 
nosit kroj. Nemohli jsme si říkat skauti, ale skautský duch v našem 
oddíle zůstal. Sedmička pokračovala po celých dvacet let v tom, co 
dělala dřív. Až do roku 1968. V roce pražského jara se ze Sedmičky 
znovu stal 7. oddíl vodních skautů.

„Nebojíte se, že vás znovu zruší? Vidíte přece, jak zase utahují 
šrouby a likvidují jednu obnovenou organizaci za druhou.“

Pochybnosti našeho hostitele sdíleli Jespák s Komárem, Bobr 
a Rejnok na to měli jiný názor.

„Když nás nezrušili dodnes, neodváží se to udělat ani v budouc-
nosti,“ mínil Bobr.

„Popudili by proti sobě spoustu lidí,“ řekl Rejnok.
Já jsem se přiklonil k jejich optimistické předpovědi, prostě 

jsem si nechtěl připustit možnost, že by se náš oddíl už nesměl 
scházet.

Bohužel se mělo za několik měsíců ukázat, že pravdu měli 
Jespák s Komárem. Ale o tom jsme toho únorového večera strá-
veného v rajském prostředí Pekla neměli ani tušení, a tak jsme 
uléhali s dobrou náladou. Trochu nám ji kazila jen vzpomínka na 
Ledňáčka a Čápa, kteří tu nemohou být s námi.
 



DEN PÁTÝ – úterý 3. února



Let po hřebenu

VČERA ale bylo bláznivé počasí! Nejdřív mžilo a teploměr uka-
zoval tři nad nulou. Potom se citelně ochladilo, ale místo aby se 
z nebe začaly snášet sněhové vločky, mžení se změnilo v drobný 
déšť a pršelo skoro až do večera, přitom teplota vzduchu klesla pod 
nulu a na cestách se tvořilo náledí. Teprve při jízdě Peklem začal 
padat sníh, sněžení však brzy ustalo. Ráno leželo všude jen několik 
centimetrů nového sněhu, pod ním byla tvrdá ledová krusta. Pro 
běžkaře podklad přímo ideální.

„Máme strašnou časovou ztrátu,“ lamentuje Bobr. „Musíme 
vyjet ráno co nejdřív.“

Co nejdřív znamená kolem osmé. Bobr nás opravdu zburco-
val už v sedm. Rejnok nám neodpustil ranní cvičení ani dnes, 
po včerejším zabíráku, nic nedal na naše nářky, že jsme hrozně 
unavení.

„Pohni kostrou! Ať už jsi venku!“ odpověděl na mou úpěnlivou 
prosbu. A při balení věcí do báglů nás pobízel:

„Mrskněte svejma línejma ploutvema!“
Jako vždycky je připravený k odjezdu první z nás. Už ho vidím, 

jaký ras bude na svou třídu, až začne učit tělák a zemák někde 
na gymplu nebo na průmce. No počkej, tohle pohánění ti neda-
ruju! Slíbil jsem mu pirátskou pomstu a teď se mi k ní naskytla 
jedinečná příležitost. Venku leží pod kůlnou hromádka starého 
železa, připravená k odvozu do sběru, všiml jsem si jí při cvičení. 
Vyběhnu před budovu, popadnu starou železnou žehličku a tajně 
ji nacpu Rejnokovi do báglu až na samé dno, pod všechny věci. Na 
to, že veze pětikilovou přítěž, nemůže přijít dřív než večer. A to jen 



tehdy, jestliže si bude měnit rezervní prádlo. Mluví pořád o tom, že 
jsme slabihoudkové a potřebujeme dostat pořádně do těla. Dáme 
mu k tomu příležitost!

„Já ti pomůžu,“ beru Rejnokův ranec a zvedám ho společně 
s Rejnokem, obávám se, že by se mu mohl zdát podezřele těžký, 
kdyby si ho nahazoval na záda sám. A hned si pokrytecky stěžuju 
na svoji krosnu: „Vždycky ráno mi připadá, že mám těžší a těžší 
náklad.“

„To se projevuje únava,“ vysvětluje mi Rejnok a já se musím 
bolestně štípat do ruky, abych se nerozesmál. Ještě několik minut 
s napětím čekám, zda Rejnok přece jen nepozná, že vleče břemeno 
o pět kilo těžší. Možná že jsem to přehnal, měl jsem mu do báglu 
vpašovat něco lehčího, tak dvě tři kila.

Budeš se divit, jako jsem se divil já, ale Rejnok nepoznal nic! 
Ani ve snu by ho asi nenapadlo, že mu do výzbroje na zimní puťák 
přibyla stará krejčovská žehlička. Kromě toho Rejnok právě teď 
bdí a nic se mu nezdá, patří k těm odporným realistům s minimál-
ní fantazií. Pokud má pocit, že je ranec těžší, vysvětlil si to únavou 
po čtyřech perných dnech.

Neřekl bych, jak takový zdařilý kameňák dovede člověku vy-
lepšit náladu. Najednou ze mne spadla ranní ospalost a malátnost, 
usmívám se jako cvok.

Nastala chvíle loučení s přívětivými hostiteli. Mladí lidé od nás 
opravdu nevzali za nocleh a opulentní večeři ani korunu. Ačkoli 
jsme jim ráno znovu chtěli všechno zaplatit. Ještě nikdy jsem nebyl 
v restauraci, kde by mě královsky pohostili, ubytovali na noc ve 
vlastním vyhřátém pokoji a místo aby mi předložili účet s trojci-
fernou částkou, stisknou mi jen ruku a na rozloučenou nám přejí 
šťastnou cestu. Byli tak milí, že jsem jim odpustil i to přání šťast-
né cesty.

Poděkovali jsme jim a Jespák řekl:
„Přijeďte někdy do našeho města. Třeba na Velkou pardubic-

kou. Nebo na Zlatou přilbu. Ubytujeme vás a pohostíme, jako jste 
ubytovali a pohostili vy nás. A vezmeme vás na vodu.“

„Děkujeme, ale slíbit vám nic nemůžeme, kdo ví, co se do podzi-
mu stane.“

Bylo mi jasné, proč odpověděli tak vyhýbavě. Jsme okupovaná 
země, nikdo neví, co bude zítra, natož za tři čtvrtě roku!



Než jsme se s těmi vzácnými lidmi rozloučili, zazpívali jsme jako 
každé ráno první sloku skautské hymny.

Z Pekla vyrážíme proti proudu Olešenky a červená značka nás 
vede na hlavní hřeben Orlických hor. Tam dojedeme ovšem až ně-
kdy před polednem. Báječná jízda! Běžky hladce kloužou v tvrdé, 
vyjeté stopě, pokryté vrstvičkou čerstvého sněhu, připadám si jako 
strojvůdce, který si to hasí plnou rychlostí po trati a nemusí se 
starat, kterým směrem koleje zahýbají, samy vedou jeho lokomo-
tivu, on jen zvyšuje nebo snižuje rychlost, a když je třeba, zapne 
brzdy. Právě tak vedou dvě úzké hluboké koleje, vyjeté ve sněhu, 
naše nohy, mohli bychom jet třeba poslepu, stačí se jen odpichovat 
hůlkami. Každým píchnutím překonají naše běžky na rovině bez 
námahy dva až tři metry, sníh je skutečně ideální, za první hodinu 
urazíme celých sedm kilometrů!

Z Olešnice, městečka pod dlouhým hlavním hřebenem 
Orlických hor, je to na Vrchmezí jen asi šest kilometrů, ale 
Olešnice má nadmořskou výšku 600 metrů, Vrchmezí 1084! 
Pořádný výškový rozdíl! Jestli počítám správně, stoupali jsme půl-
druhé hodiny do svahu, který má v průměru sklon čtyři stupně. 
Někde bylo stoupání mírnější, jinde zase o to strmější. Mizerné 
čtyři stupně se zdají směšně malé číslo, ale když se hrabeš do ta-
kového svahu na běžkách a s plnou krosnou na zádech, pořádně 
se zahřeješ. A říkáš si, že by to bylo na světě lepší, kdyby všechny 
kopce vedly jen dolů a žádný nahoru.

Vždycky když mě začne tížit krosna na zádech, mrknu na 
Rejnoka a jeho bágl s tajnou přítěží, a hned se mi zdá můj náklad 
o něco lehčí.

Od rána máme všichni skvělou náladu. Zasloužili se o to nejen 
naši hostitelé z Pekla, ale i zlepšené počasí. A hlavně mimořádně 
dobré sněhové podmínky. Ještě včera večer byly větve listnatých 
stromů obalené vrstvičkou ledu a vypadaly jako skleněné, teď na 
ledovém povlaku leží sněhový poprašek. Vysoké smrky stojí po 
obou stranách hřebenové cesty bez hnutí jako čestná stráž s bě-
lostnými beranicemi. Ujíždíme ve stopě, přenášíme váhu z nohy 
na nohu a hlasitě projevujeme svou radost. Můj expediční teploměr 
ukazuje pět pod nulou, doma bych se klepal zimou, v horách je to 
však pro běžce příjemná teplota.



Na Vrchmezí poletuje mezi smrkovými větvičkami párek sý-
korek a jejich típání oživuje mlčící, zakletou krajinu. A já na ty 
mrňavé ptáčky koukám s takovým zalíbením, jako kdyby to byli 
vzácní exotičtí tvorové. I staré stromy u cesty mi připadají jako po-
divuhodné, tajemné bytosti, stojí tu možná sto let, rostly zde dávno 
před mým narozením, kolik lidí kolem nich prošlo, kolik zvířat za 
ten dlouhý věk spatřily, kolika bouřím vzdorovaly! Prostě v pěk-
ném vnitřním rozpoložení vnímám všechno jinak, než když mám 
špatnou náladu, všechno se mi zdá krásné, pozoruhodné. Bůh ví, 
čím to je, že mě někdy nic nebaví, nic nezajímá, v takových dnech 
mívám pocit, jako kdyby mi někdo do duše nalil kapky jedu. A jin-
dy se naopak můžu pominout radostí. Jako třeba dnes!

Vrchmezí je až na polské hranici, i velký kus další hřebenovky 
vede podle ní. Červená značka nás provází přes celé Orlické hory, 
výškové rozdíly tu nejsou tak velké, sníh a stopa stále ideální, 
a tak to je spíš orlí let než běh na lyžích.

Od Masarykovy chaty na Šerlichu ujíždíme hlubokými lesy, kde 
není žádné obydlené stavení, až k Haničce, roztroušeným samotám 
na konci hlavního horského hřebene, kde červená značka opouští 
souvislé lesy. I tady je pod tenkou vrstvičkou nového sněhu pevná 
zledovatělá krusta, tak pevná, že se neproboří ani pod Rejnokem, 
který stále ještě veze v báglu pětikilovou žehličku. Na dlouhém, 
mírně skloněném svahu, zakončeném dole vysněženou muldou, od-
kládáme rance na větve padlého suchého stromu. Od začátku velké 
jízdy se buď držíme ve vyjeté stopě, nebo ji musíme prošlapávat 
v hlubokém sněhu. Ale tady se dá jezdit po neporušené pláni, jis-
křící v odpoledním slunci, jednou po ní sjíždíme šusem až dolů do 
muldy, kde se naše lyže samy zastaví v protisvahu, podruhé krát-
kými nebo naopak táhlými oblouky, lyže se zatáčejí skoro samy, 
stačí jen lehce píchnout hůlkou do sněhu, malinko pokrčit kolena 
do svahu a lehce změnit těžiště.

Radujeme se jako malí haranti z volné jízdy mimo stopu. Slunce 
proplouvá mezi letícími mraky nad špičkou zalesněné stříbrné 
hory, sníh pod běžkami se třpytí, jako kdyby v něm byly rozhá-
zené drahokamy, safíry, rubíny, smaragdy, démanty. Kromě nás 
nikde ani živáčka, všude kolem hluboké ticho, jen sněhové hrudky 
padající z větve na větev na kraji lesa rozeznívají mohutné smrky, 
jako kdyby byly mezi jehličím zavěšené nebeské rolničky. A do toho 



jemného cinkání zazní občas silnější rána na buben, to dopadne na 
suchou haluz kousek ledu.

Svištění našich lyží, rozjařené hlasy – dostáváme se do stavu 
radostného vytržení.

Původně tu měla být jen čtvrthodinová zastávka na jídlo, ale 
zůstali jsme zde celou hodinu, byl to skutečně nezapomenutelný 
zážitek, jeden z vrcholů velkého zimního putování.

„Víte, kam jsme dnes měli dojet?“
Bobr nám položil tuhle řečnickou otázku proto, že se nemů-

žeme nasytit nádherného sjíždění po neporušené sněžné pláni. 
Nejraději by nás hnal dál i v noci, kdyby to šlo, netají se obavami, 
že zítra může znovu začít obleva, je přece jen únor, sluníčko má 
značnou sílu, a kdyby se navíc přihnal do hor teplý vítr od jihu, 
pověstný předjarní fén, sníh v nížině by rychle odtál. Bobr dobře 
ví, že nejslabším místem na celé trase je nížina mezi Oderskými 
vrchy a Beskydami, tam pojedeme úsekem s nadmořskou výškou 
sotva tři sta metrů! Pokud by mezi Suchdolem nad Odrou a Novým 
Jičínem zmizel sníh dřív, než tam dorazíme, Bobr by sázku pro-
hrál. Nemůže přece očekávat, že tam zůstaneme, dokud nenapad-
ne nový sníh. Ten už ani letos padat nemusí, od Vánoc jsme si ho 
všude užili víc než za několik minulých zim dohromady. Právě to je 
důvod, proč nás Bobr ustavičně popohání. A ze stejného důvodu my 
ostatní nijak nepospícháme.

„Dnes večer jsme měli dojet na Králickej Sněžník,“ odpověděl 
si Bobr na svou otázku sám. „A víte, jak daleko je odtud? Bratru 
padesát šest kiláků!“

„Sestře možná jenom třicet,“ poznamenal Komár.
„Nesmysl! Spočítal jsem to přesně! Padesát šest!“
Tak dlouho do nás ryl, až jsme se vydali na další cestu. Ale 

pokud si Bobr myslel, že nás dnes dostane aspoň do Králík pod 
Sněžníkem, poněkud se zmýlil. Jeho plány zmařila nečekaná se-
tkání, nejdřív s Dušinkou, potom s dívčí Sedmičkou.



Dušinka

NEVÍM, jak se ten člověk jmenoval doopravdy, ale protože každé-
mu, koho oslovil, říkal Dušinko, začali jsme tak říkat i my jemu. 
Byl to strejda asi tak padesátiletý, menší postavy, v perfektním 
lyžařském oblečení. Dokonce měl na čele sjezdostroj, jestli víš, co 
to je – brýle, které užívají závodníci při sjezdu a slalomu; my jim 
říkáme „brejle proti vysokým rychlostem“. Jezdit se sjezdostrojem 
na mrňavé loučce, na to musí být zvláštní povaha, které nevadí, že 
vypadá jako směšná figurka. Dušinka zkrátka úspěšně konkuroval 
našemu Komárovi v jeho poněkud pomačkaném sáčku. Právě když 
jsme projížděli kolem cvičného svahu, na kterém se hemžila tlupa 
menších i větších holek, Dušinka nás zastavil.

„Mám tady malou školu krasolyžování. Nechcete se něco 
přiučit?“

To mě málem porazilo. Jednak sama skutečnost, že ten strejda 
nečekaně oslovil pět naprosto cizích mladých mužů, kteří náhodou 
jedou kolem. Ještě víc mě uzemnilo slovo krasolyžování. Slyšel ně-
kdo někdy o něčem tak nesmyslném, jako je krasolyžování? Já tedy 
ne.

Vím, co je to krasobruslení, a dokud jsem byl menší, občas jsem 
chodil do sálu Grandhotelu na přehlídku krasojezdců, kteří před-
váděli různé praštěné cviky na kolech. Četl jsem už několikrát 
o krasoplavání čili akvabelách, což jsou cáklé holky, které vytváře-
jí v bazénu různé obrazce ze svých postav a hlavně plavek, dokonce 
vím i o akvabelách mužského rodu – ale krasolyžování? To mi při-
padá stejně absurdní jako třeba krasofotbal nebo krasohokej. Na 



světě se zkrátka vždycky najde nějaký dobrák, který začne dělat 
něco mimořádně střeleného, co ještě nikdy nikdo nikde nedělal.

„Kolik berete za hodinu?“
Nebyl by to Komár, aby na tu ztřeštěnou nabídku nezabral.
„V mé škole se vyučuje zdarma, dušinko,“ usmál se strejda. „Za 

lekce neberu nic. Zde tyto dívky to mohou potvrdit.“
Mluvil naprosto spisovně a holky pro něho byly zásadně jen dív-

ky. Poprvé jsme slyšeli, jak někoho oslovil dušinko. Tohle poněkud 
nezvyklé slovo v další půlhodině opakoval snad stokrát.

Z toho hned pochopíš, že jsme se do školy krasolyžování nechali 
zlákat.

Nejdřív jsme si mysleli, že se podíváme, jaké reje ten strejda na 
lyžích provádí, a pak hned pofrčíme dál. Místo toho jsme tam uváz-
li na půldruhého dne. Když nás Dušinka nečekaně oslovil, netušil 
jsem, že tím začínají převratné události, které se mnou v dalších 
hodinách, dnech a měsících pořádně zamávají. Ať mi někdo říká, 
že náhoda nehraje v lidském životě důležitou roli! Někdy dokonce 
klíčovou, o tom jsem se už několikrát přesvědčil.

Dušinka, spokojený, že upoutal naši pozornost – ale především 
proto, že se na jeho exhibici budou dívat všechny holky, které tu 
jezdí – si stáhl sjezdostroj z čela na oči a rozjel se z kopečka. Čekal 
jsem, že nám začne předvádět zvláštní elegantní oblouky, nebo 
při sjezdu bude zpívat operní árie, případně recitovat básničky, 
ale Dušinka opravdu předváděl krasolyžování. Tančil a kroužil 
po uježděném svahu, jednou udělal celý kruh doprava, podruhé 
doleva, vlastně to nebyly kruhy, ale prapodivné šišoidy, otáčel se 
sice kolem své vlastní osy o tři sta šedesát stupňů, ale přitom stále 
pochopitelně sjížděl dolů do mukly. Na hraně, kde se svah láme, 
nás Dušinka skutečně umrtvil – odrazil se tam, jako kdyby byl na 
péro, a udělal ve vzduchu salto! Svůj fantasmagorický rej zakončil 
dole v muldě půvabnou holubičkou. Napnutou levou nohu zanožil 
tak, že se lyže dostala nejdřív do svislé polohy, pak ohnul koleno 
a špička lyže vytvořila stříšku nad jeho hlavou – a tenhle pohyb 
opakoval asi sedmkrát, vypadalo to, jako když nohou pumpuje.

Teprve při téhle kocourkovské produkci jsem si všiml, že 
Dušinka má velmi krátké lyžičky s prehistorickým vázáním, 
o kterém Rejnok prohlásil, že je to Bildsteinovo péro a Dušinka 
ho pravděpodobně štípl v krkonošském Muzeu lyžování. Kdybych 



se pokusil o stejnou holubičku já, okamžitě bych sebou práskl, 
protože bych nedostal špičku běžky nad sníh. A salto? To zatím 
s bídou skočím ze břehu do bazénu, a ještě přitom často dopadnu 
na záda.

Holky Dušinkovi zatleskaly, ale pak se zase věnovaly obyčejné-
mu výcviku. Dušinka nás možná oslovil proto, že nenašel žádnou 
žákyni, snad si myslel, že se stane naším učitelem. Ale když o tom 
teď znovu přemýšlím, říkám si, houby, Dušinka nás oslovil proto, 
že chtěl mít víc obdivovatelů, musel přece vědět, že se jeho kousky 
nedají provádět na normálně dlouhých sjezdovkách, natož na běž-
kách. Dušinka je zkrátka frajer, exhibicionista, kašpar a jeho neu-
věřitelně opálený obličej napovídá, že tráví na lyžích většinu času. 
Pokud si ovšem nebarví hubu krémem značky „Sahara“.

Po skončené produkci vytápal Dušinka nahoru na vrchol 
stráně.

„Tak co tomu říkáte, pánové?“
„Senzace,“ řekl Jespák.
„Úžasný,“ prohlásil Rejnok. „Já studuju tělocvik na Institutu, 

ale tohle nás na lyžařským kurzu neučili.“
„Kdo by tě to taky mohl učit, dušinko, když jsem prvním prů-

kopníkem krasolyžování. Nejen u nás, i ve světě!“
„Měl byste o tom napsat příručku,“ řekl Komár.
„To není špatný nápad, dušinko,“ pochválil ho Dušinka. Nedošlo 

mu, že si z něho Komár utahuje.
„Představte si, jaká by o ni byla rvačka,“ plká dál Komár. 

„Potom by ji začali překládat do angličtiny, francouzštiny, španěl-
štiny a dalších jazyků. Těch prachů za autorský práva!“

Dušinka jen zářil. Myslel si, že to Komár myslí vážně. Tak naiv-
ního, prostoduchého člověka jsem tedy ještě neviděl!

„Tak si to taky zkuste,“ vyzval nás Dušinka.
Jistě věděl, že každý náš pokus o napodobení jeho figur skončí 

neodvratně pádem na čenich. Případně na zadek. A on bude ještě 
víc zářit.

Měl jsem chuť říci, děkujeme, nestojíme o to se tady vyválet, ale 
Rejnok už odkládá do sněhu svůj bágl. Netušil jsem, že je to takový 
cvok! Postavil se na kraj svahu, pak se lehce odpíchl a už si to hasí 
dolů do zasněžené muldy. Ale místo aby se točil dokolečka jako 
Dušinka, dělá krátké obloučky, střídavě píchne vždy levou a pak 



pravou hůlkou do sněhu, vypadá to nesmírně elegantně, koukám 
na něho s otevřenou pusou, tohle dokážou slalomáři na lyžích se 
sjezdovým vázáním, ještě nikdy jsem neviděl tak perfektně vytáčet 
obloučky člověka na běžkách, kde jsou boty upevněné jen ve špičce 
a paty zůstávají úplně volné, já dokážu zatočit jen velkým oblou-
kem, a ještě k tomu obyčejně přívratným. Rejnok tu předvádí na 
svahu krásnou jízdu, která nemá s Dušinkovým krasolyžováním 
pranic společného. I všichni ostatní ho pozorují, jak ladně sjíždí do 
muldy, a mně je najednou jasné, proč Rejnok odložil nahoře ranec, 
chtěl se prostě vytáhnout nejen před Dušinkou, ale hlavně před 
holkama.

Dušinka se přestal líbezně usmívat, asi ho trochu našňuplo, že 
Rejnok svými nádhernými obloučky přebil jeho stupidní kroužení 
a tančení na sněhu. Sotva jeho sok dole pod kopcem udělal posled-
ní oblouk a zastavil se, Dušinka hned zahájil druhou krasojízdu, 
přidal ke kroužkům prazvláštní pohyb pažemi, připomněl mi tím 
káně, které se těžce vznáší do vzduchu a plácá křídly, holky zase 
koukají po něm, Dušinka to dobře cítí, na tváři mu znovu hraje 
cukerínový úsměv – a náhle bum, už leží. Vymetl se právě v tom 
okamžiku, kdy špičky jeho lyží mířily přímo vzhůru, a protože pa-
dal od svahu, udělal malý kotrmelec vzad, jeho kratičká prkýnka 
opsala půlkruh a zapíchla se pod ním do sněhu.

Tak nedůstojně skončila lekce krasolyžování. Dušinka se po 
této trapné nehodě odporoučel, ani se s námi nerozloučil.



Dívčí Sedmička

„JEDEME, jedeme,“ pobízí nás Bobr. „Za hodinu bude tma. Ať 
dorazíme aspoň k Zemský bráně!“

Zemská brána se říká tomu místu v údolí Divoké Orlice, kudy 
prochází polsko ‑česká hranice. Snad proto, že to je nejnižší bod 
v krajině, jakýsi průsmyk mezi Orlickými horami a Jeseníky. Tudy 
vedla za dávných časů stezka, kudy chodívali z jedné země do 
druhé obchodníci a podnikali výpady nájezdníci. Od Haničky je to 
k Zemské bráně dobrých deset kilometrů, do tmy tam sotva dojede-
me. Ale Bobrovi jde o každý kilometr, čím blíž jsme k našemu cíli 
– Slovensku – tím stoupá jeho naděje, že sázku vyhraje.

Bobrovi tentokrát udělal čáru přes rozpočet Rejnok. Nebo spíš 
vedoucí děvčat, která se hemžila na dlouhém cvičném svahu. Poté, 
co Rejnok předvedl ukázkový sjezd s bravurně vytáčenými oblouč-
ky, vedoucí ho oslovila, nejspíš ji zaujala písmena na jeho větrovce. 
Rejnok má totiž velká červená, bílým proužkem lemovaná písme-
na ITVS nejen na teplákové bundě, ale i na tričku a na lyžařské 
větrovce. Divil bych se, kdyby je neměl i na trenýrkách a na dlou-
hých zimních spoďárech. Je na svou vysokou školu nesmírně hrdý 
a dobře ví, že tyhle iniciály znají všechny starší holky, jejich nositel 
u nich získává spoustu bodů. Studující tělesné výchovy, budoucí 
profesor tělocviku nebo trenér!

„Nemohl byste děvčatům ukázat, jak se dělají takové ladné 
kristiánky?“

Byla to starší paní, mohlo jí být tak padesát nebo kolik, 
a obloučky pro ni byly kristiánky. Že je ze staré lyžařské školy 



dosvědčovaly i její lyže s dnes už nevídaným vázáním, kterému 
říkala kandahár.

„Klidně,“ souhlasil Rejnok. „já to děvčata naučím. Nic to není, 
jen musíte vědět, kam vytlačit kolena a kam naklonit rameno.“

Z jízdy k Zemské bráně už nebylo nic, Rejnok se okamžitě vžil 
do role lyžařského instruktora a učil holky správnou sjezdovou 
techniku. Nejvíc mě udivilo, že mu to dnešní kapitán Komár ne-
zatrhl a že na Rejnoka nehartusil ani Bobr, oba se nápadně rychle 
smířili s tím, že náš dnešní úsek skonči daleko před Zemskou 
bránou.

Během hodiny zbývající do soumraku jsme se dověděli, že děvčata 
jsou z moravského města, a co nás nejvíc překvapilo, všechna pat-
řila do jednoho skautského oddílu! Bylo mi hned divné, že tu jsou 
společně mrňavé holky, kterým není víc než devět roků, a vedle nich 
i starší, podle mého odhadu tak od patnácti do dvaceti let. Od začát-
ku dálkové jízdy jsme potkali několik skupinek, obyčejně to byli klu-
ci a děvčata pohromadě a přibližně stejného věku – školní třídy na 
lyžařském výcvikovém kurzu. Tohle však jsou jen holky, a k tomu 
s velkým věkovým rozpětím. Roj světlušek, oddíl skautek a kmen 
roverek. Celkem jich je asi pětatřicet, přesně se mi to nepodařilo 
spočítat ani venku na sněhu, ani v hájovně, kde byly ubytované.

Zatím co si Rejnok hraje na pana profesora, já s Bobrem, 
Jespákem a Komárem z dlouhé chvíle taky hoblujeme svah a tro-
chu nacvičujeme sjezdovou techniku na běžkách. Občas sebou při-
tom práskneme, a vždycky honem honem vstáváme a ohlížíme se, 
jestli holky viděly, jak ryjeme ve sněhu klasický lavor. Nevím, co to 
do mě vjelo, i já se vždycky snažím bleskurychle vyskočit a pečlivě 
si čistím rukama zabílené kalhoty a větrovku.

Potom už je takové šero, že Rejnok končí vyučování.
„Pojďte s námi na čaj,“ zve nás vedoucí.
Kdyby tušila, že se v jejich hájovně usadíme na noc, asi by si to 

s pozváním dvakrát rozmyslela.
„Děkujeme, rádi pozvání přijímáme,“ řekl Komár. „Nebojíte se, 

že vám všechno vypijeme?“
Vedoucí patrně nevěděla, co těmi slovy míní, pochopila to tepr-

ve tehdy, když jsme si bez jakéhokoli falešného upejpání nalévali 
jeden hrníček čaje za druhým. Sám jsem vypil čtyři, takovou jsem 
měl po celodenní rychlé jízdě žízeň. Vedoucí se nás pak ptala, kam 



máme namířeno, a když se dověděla, že jedeme až na Slovensko, 
nechtěla tomu ani věřit.

„Odstartovali jsme v Jizerkách,“ řekl Rejnok s předstíranou 
samozřejmostí, jako kdybychom takovou dálkovou jízdu podnikali 
každý měsíc.

„Z takové dálky?“ divily se holky, které náš rozhovor s vedou-
cí poslouchaly. V jejich očích jsme vyrostli v románové hrdiny. 
Představte si, že ti kluci přejeli celé Jizerské hory, celé Krkonoše, 
celé Orlické hory!

„A taky Jestřebí hory,“ doplnil Rejnokův výčet Jespák.
Staly se z nás zkrátka hvězdy hor.
Bylo načase, abychom se odporoučeli. Ale kde teď najdeme noc-

leh? Venku je už tma jako v hradním sklepení! Tahle hájovna není 
o nic větší než naše krkonošská Skočka, tam se normálně vejde 
třicetičlenný oddíl, za mimořádných okolností i čtyřicet lidiček, ale 
posledních deset musí spát na zemi. A tady už je podle mého odha-
du nejmíň pětatřicet holek. Nemáme však jinou možnost, musíme 
to zkusit. Něco jsme udělali pro ně, teď je řada na nich, aby něco 
udělaly pro nás. Chvilku se potichu dohadujeme, kdo z nás o nocleh 
v hájovně požádá.

„Vyjednej to ty, Komáre, seš dnes kapitán!“ řekl Rejnok.
„Já to můžu zkusit, ale za nic neručím. Ty bys měl větší na-

ději na úspěch, tys jim dělal lyžařskýho instruktora, tobě to 
neodmítnou.“

Rejnok se nechal přemluvit a přednesl naši žádost. Díval jsem 
se na vedoucí a neušlo mi, že po její tváři přelétl jakýsi stín. Nebo 
se mi to jen zdálo? Ne, nezdálo, není tím dvakrát nadšená.

„Ale my tu nemáme žádnou postel volnou,“ řekla po krátkém 
váhání.

Je to jasné, nestojí o to, aby si nasadila do hájovny na noc pět 
kohoutů, když tu má tolik slepic. Nahlas to samozřejmě neřeknu, 
jen mi to blesklo hlavou, jak už tak člověku lítají v kebuli všelijaké 
nesmyslné myšlenky, nebo spíš jejich zlomky.

„Máme tu přece matrace, Čertíku,“ připomnělo jedno ze 
starších děvčat. „Zítra stejně přijedou Majka s Tlapkou a tři 
světlušky.“

Viditelně tím vedoucí zaskočila. Zaskočila i nás – tou přezdív-
kou Čertík. Div jsme se tam nahlas nerozesmáli. Holky říkají své 



vůdkyni, paní v letech, Čertíku! Tuhle přezdívku určitě získala 
kdysi pradávno a už jí zůstala.

„Ano, ale…“
„Přece je nepošleme pryč, když nemají kde spát a už bude noc,“ 

přimlouvá se za nás další roverka. „Vždyť jsou to taky skauti!“
O tom, že patříme k 7. vodnímu oddílu se nikdo z nás zatím ne-

zmínil, ale bystrým očím neušlo, že máme na báglech přišité lilie. 
Všimly si toho snad všechny, až na vedoucí.

„Vy jste vážně skauti?“
„Samozřejmě,“ řekl Bobr.
„Vodní,“ dodal Komár. „Roveři, Vikingové, zvláštní sekce…“ 

Rozumně spolkl poslední dvě slova, která měl na jazyku – Klub re-
cesistů. Mně ovšem včas nedošlo, že by to mohlo vzbudit u vedoucí 
nedůvěru, a tak jsem bez rozmyšlení plácl:

„Někdy našemu Klubu recesistů říkají Cvoci.“
Rejnok to rychle zamluvil, viděl, že vedoucí se už netváří tak 

nepřístupně, honem tedy – co honem? Chtěl jsem napsat, že kul 
železo, dokud bylo žhavé, ale to by za těchto okolností bylo nesmy-
slné přirovnání. Rejnok honem vedoucí ujistil, že se obejdeme bez 
postelí, postačí nám místo na podlaze v jídelně, kde stejně nikdo 
nespí.

„Nepotřebujeme ani matrace, jsme zvyklí spát na zemi, pěstuje-
me tvrdej život,“ dokončil svou přesvědčovací kampaň.

Vedoucí byla v koncích. Nemohla nás prostě vyhodit na mráz, 
to se bratrům nedělá. Zvlášť v horách. A tak rezignovala. Náš roz-
hovor sledovalo víc děvčat, než jsme si mysleli, a teď dávaly hlasitě 
najevo svou radost nad tím, že s nimi zůstaneme přes noc.

Následovalo vzájemné představování. Nejdřív jsme předvedli 
náš oddílový pokřik. Ve světnici byl hrozně nízký strop, a tak jsme 
vytáhli celé osazenstvo ven před hájovnu. Rejnok umačkal ze sně-
hu kouli, pak ji vyhodil nad střechu tak vysoko, že nám v šeru sko-
ro zmizela z očí, a když padala zpátky k zemi, ukazovali jsme na ni 
prstem natažené ruky a hvízdali ve stále hlubším tónu, jako kdyby 
padal k zemi projektil. A ve chvíli, kdy koule dopadla do sněhu, 
sborově jsme vykřikli: „Žbluňk! Sedm! Žblůůůňk!“

To první žbluňk zaznělo rázně, jako když zapadne do vody os-
trou hranou napřed placatý kamínek, čili udělá sekeru. Sedm! se 
podobalo prásknutí výstřelu. A to závěrečné žblůůůňk připomnělo 



kola, která se rozběhnou po hladině. Slyšel jsem už desítky pokři-
ků jiných oddílů, ale ten náš mi připadá nejlepší. Nejoriginálnější. 
Nejsou to žádné dětské říkánky. Normálně ho provoláváme u řeky 
nebo přehradního jezera a do výšky vyhazujeme kamínek tak, aby 
dopadl na vodní hladinu. Tohle byla jen nouzová improvizace.

„Jé, vy jste taky Sedmý oddíl. Jako my!“ řeklo starší děvče, kte-
rému ostatní říkaly Vážka.

Potom přišly na řadu pokřiky děvčat. Nejdřív světlušky, pak 
skautky. Typické holčičí veršovánky. Teprve roverky nás překvapi-
ly. Nejen pokřikem, ale i názvem svého kmene: Vosy. Žádné Laňky, 
Kopretiny nebo Vlaštovky. Opravdu Vosy! Měly i svou kmenovou 
hymnu, chodskou lidovou písničku:

Vosy, vosy, vosy, siršáni,
vyletěli na mne ze škály,
ze škály, ze škáličky
dyž jsem šel vod hubičky.

A pak zpívaly ještě další dvě sloky:
To já tě, holečku, povídám,
že já tě naposled votvírám,
přídeš ‑li ty k nám eště,
vemu na tě koštiště.
Ouvej, ouvej, ouvej, já byl bit,
já jsem to nedostal jaktěživ,
ja pa já zapomenu,
dyž huž to nedostanu.

Chvilku mi trvalo, než mi došlo, že siršáni jsou zřejmě sršni, 
sršáni. Ale to předbíhám.

Díval jsem se na ně, jak stály v řadě vedle sebe a držely se při 
pokřiku kolem ramen, a cítil jsem… ani bych to snad neměl říkat. 
Prostě jsem cítil, že se mi ty holky líbí. Každá je úplně jiná, ale líbí 
se mi všechny. To poznání mě dost vyvedlo z duševní rovnováhy. 
Co se to se mnou děje? Nedovedu si na tu otázku odpovědět. Možná 
jsem si ji v té chvíli ani nekladl.



Večerní zpívání

JAK to, že Bobr připustil, aby Rejnok učil holky na lyžích oblouč-
ky? Ztratili jsme tím přece nejméně hodinu a Zemská brána zůsta-
la kdesi daleko před námi. Proč nás nehnal dál třeba za tmy, jak 
nám ráno vyhrožoval?

„Jestli nedojedeme dnes aspoň do Králík, tak si mě 
nepřejte!“

Jeho nedůslednost se dala snadno pochopit. I Bobrovi se ta 
děvčata líbila. Určitě aspoň ta blondýnka, která měla na tričku 
upevněné kolečko s indiánským symbolem, vyšitým drobnými 
barevnými korálky. Že po ní Bobr pokukuje, toho by si snad všiml 
i slepec. Celý večer se snažil dostat do její blízkosti a většinou se 
mu to dařilo.

Holky se líbily i Komárovi a Jespákovi.
„To jsou ale mihulky,“ řekl s netajeným obdivem Jespák.
Tohle slovo mají Vikingové v Sedmičce pro zvlášť příjemná 

děvčata.
Komárovi dokonce došel jeho drsný humor, ještě ani jednou ne-

řekl nějakou jedovatost, nikoho se neodvážil bodnout ostrým slo-
vem. I on byl zřejmě mírně vyvedený z míry sympatickým oddílem. 
Nebo že by se bál vosích žihadel?

Po večeři se celá dívčí Sedmička sešla v jídelně. Všechny lavice 
a stoličky byly obsazené, nás pět sedělo na zemi na spacácích. Se 
zájmem čekám, co se bude dít. Kdybych připravoval program pro 
tolik lidiček s takovým věkovým rozpětím, asi bych z toho měl 
hlavu lehce zamotanou. Zvlášť v těsném prostoru kuchyně, kde 
sedávala nanejvýš desetičlenná rodina v dobách, kdy tu ještě bydlel 



hajný. Ale holky si s tím poradily. Začaly společně zpívat. Nic lepší-
ho se asi dělat nedalo.

U nás v Sedmičce se odjakživa hodně zpívá a tahle tradice se 
udržuje i mezi Vikingy. Za víc než čtyři roky, co chodím do oddílu, 
mám ve Zpěvníku zapsáno na sto padesát písniček. Vážně, není to 
jalové vytahování. Nemysli si, že tam opisuju hity ze všelijakých 
zpěvníků. Jen to, co se v Sedmičce zpívá. Nejen při táborových 
ohních, ale i na schůzkách v klubovně. Jednou za měsíc máme 
dokonce zvláštní večerní setkání, na kterém se jen zpívá. A není 
to ledajaké zpívání, doprovází nás kromě tří čtyř kytar celá oddí-
lová kapela. Nejsou v ní housle, klarinety ani jiné obvyklé hudební 
nástroje, naše hudební těleso se skládá především z nástrojů ne-
tradičních, klapátek, cinkátek, rachotítek, české obměny kazoo 
(hřeben obalený hedvábným papírem), do kapely patří i bubínky 
vyrobené z vykotlaných pařezů. Barbarský zvuk poněkud zjemňu-
je foukací harmonika a především dřevěné flétničky.

Jen se začalo zpívat, vylovili jsme z báglů svoje instrumenty. 
Bobr, Rejnok ani Jespák nemohli na daleké cestě po horách vláčet 
svou kytaru, na Slovensko by z ní asi dovezli jen hromádku tří-
sek. Ale Bobr měl zobcovou flétničku, Komár samozřejmě hřeben, 
já vezl v boční kapse krosny hůlečku, na kterou jsem přibil hře-
bíčkem tři dvojice kulatých plíšků – při zpěvu rytmicky ťukám 
hůlkou o ruku a plíšky vydávají zvláštní kovové zvuky, něco mezi 
trianglem a řehtačkou. Rejnok schrastil kdesi v komoře valchu, na 
jaké se tady v dávnověku právalo prádlo – a Jespák si drze vypůjčil 
kytaru od holek.

A už to jelo, jedna písnička za druhou, nejdřív jsme přezpí-
vali společně ty, které znala jak dívčí Sedmička, tak my, asi je 
znáš taky, Červená se line záře, My pluli dál a dál, na řadu při-
šly i vykopávky ze skautského pravěku jako Stály báby u silnice, 
Poštorenská kapela a tak. Ale brzy jsme byli v koncích. Tedy 
v koncích se společným zpíváním, protože žádnou další písničku 
neznali všichni. Začali jsme se tedy střídat, jednu holky, jednu my. 
Nejdřív jsme se snažili okouzlit posluchačky naší oddílovou hym-
nou, Hej, holá, holá, my jsme vodáci, před naší Sedmičkou překáž-
ky se kácí. Po ní přišly postupně na řadu další námořnické songy. 
Dívčí Sedmička měla úplně jiný repertoár. Hlavně lidové písničky, 
především z Moravy. Nebyly to ty notoricky známé, omleté z hodin 



školní hudební výchovy, jako třeba Beskyde, Beskyde nebo Černé 
oči jděte spát, ale takové, jaké nikdo z nás pěti jakživ neslyšel. 
Aspoň pro mě byly naprosto nové. Člověk by od holek očekával, že 
budou zpívat hlavně zamilované sentimentální dojáky, které mi 
vždycky připadají tak legrační. Ne že by je neznaly, ale uměly kro-
mě nich halekačky, zbojnické balady i písničky s docela vtipným 
textem. Nevím, jak se dověděly, že Komár se jmenuje Pavel, ale 
dověděly se to a začaly mu zpívat:

Cos porobil, Pavelenko, Pavle, Pavelenko, Pavle,
že ta vezu svázaného v kozle?
A hned za něho odpovídaly v druhé sloce:
Ukradel sem na Myjavě koňa, na Myjavě koňa,
a včil mě ti zpropadenci hoňá.
Komár se sice usmíval jako čínský bůžek, ale moc příjemné mu 

asi nebylo, že na něj všichni koukají, i když jindy dělá co může, aby 
na sebe upoutal pozornost publika. Už před zpíváním utrpěl malou 
porážku při slovním šermu, což je sport, který provozuje se zvlášt-
ní zálibou. Začal se shánět po žehličce. Trochu to se mnou trhlo. 
Je to náhoda, nebo Komár ví, že má Rejnok na dně svého rance 
železnou přítěž?

„Na co ji potřebuješ?“ zeptala se ho jedna z roverek, které říkali 
Šídlo, když přinesla z komory starodávnou žehličku a postavila 
ji na rozpálenou plotnu. „Mám trochu pomačkané sáčko,“ řekl 
Komár. „Nemohla bys mi ho vyžehlit?“

Dokud jsme jezdili na kopci za hájovnou, měl na sobě Komár 
větrovku, ale uvnitř si ji hned svlékl a producíroval se mezi holka-
ma ve svém salonním oblečku.

„Nemohla,“ odseklo Šídlo. „Sám přece říkáš NEMOHLA. Snad 
to zvládneš i beze mě.“

To Komára překvapilo. Možná ho to dokonce zaskočilo. Není 
zvyklý, aby mu děvčata něco odříkala. Mockrát jsem se ptal sám 
sebe, co holky na Komárovi vidí, že je tak přitahuje. Není nějaký 
zvláštní hezoun jako třeba Jespák, nevyniká svalnatou postavou 
jako Rejnok, nemá kudrnaté vlasy jako Bobr. Ale asi vyzařuje 
zvláštní magnetismus, který holky přitahuje. Nebo že by tak na ně 
působil Komárův ostrý jazyk?

Nakonec si musel sáčko vyžehlit sám. Ten večer utrpěl ještě 
jednu porážku, jestli můžeme za porážku považovat neúspěch 



v malém slovním souboji. Nevím, co se odehrálo na začátku, připle-
tl jsem se až ke konci rozhovoru, který Komár vedl s copatou hol-
kou. Ta se mu asi obzvlášť líbila, proto se s ní dal do řeči. Z jejich 
dialogu jsem zaslechl jen tyhle věty:

„Mohla bys mi přišít na sako knoflík?“
Zdůraznil slovo mohla, asi čekal, že tentokrát uslyší pozitivní 

odpověď.
„Ty nemáš ještě nováčkovskou zkoušku, neumíš šít?“
„Umím, ale nemám jehlu.“
„A máš kápézetku?“
Myslela tím krabičku poslední záchrany, kterou má u sebe po-

řád nosit každý skaut – do ní patří i jehla a niť.
„Nemám,“ přiznal Komár.
„Máš aspoň hřebínek?“
Komár se usmál a řekl:
„Jasně. Nechceš taky zrcátko?“
A už tahal tyhle dvě nicotnosti z kapsy svého saka.
Děvče se rozesmálo, přehodilo si cop přes rameno dozadu, obrá-

tilo se ke Komárovi zády a odešlo.
Nejdřív jsem to nepochopil, neporozuměl tomu hned ani Komár, 

protože za ní zkoprněle zíral. Ale po chvíli nám to oběma došlo, 
prostě se Komárovi vysmála, zrcátko s hřebínkem je pro ni zřej-
mě symbolem zženštilého panáka. Jak jinak si její slova i chování 
vysvětlit?

Díval jsem se za ní, jak od Komára odchází, a přiznám se, že 
se mi v té chvíli strašně líbila. Kdyby se mě někdo zeptal proč, asi 
bych to nedovedl vysvětlit. Nebyla to filmová krasavice, ale měla 
příjemnou tvář a veselé oči. Nepatřila rozhodně k těm střeleným 
holkám, které v jednom kuse hubnou, až jsou úplně vyzáblé jak 
modelky na reklamách. Nepoutala k sobě pozornost tím, že by 
nosila své dlouhé vlasy rozpuštěné a odhrnovala si je pořád z čela 
graciézním pohybem – spletla si je do copu. Zato z ní vyzařovalo 
něco podobného jako z Komára. Jakási tajemná přitažlivost, jenže 
s opačným znaménkem než u Komára. Komár ji zřejmě spíš odpu-
zoval, ale ona jeho přitahovala. A přitahovala i mě.

Nejdřív jsem si to nechtěl přiznat. Kdybych si to přiznal, zna-
menalo by to, že zrazuju sám sebe. I u nás ve městě se mi některé 
holky docela líbí, rád si s nimi popovídám, ale abych měl chuť 



s nimi chodit a vést zamilované řeči jako moji spolužáci a někteří 
Vikingové od nás z oddílu, to tedy ne. A teď najednou cítím, že 
bych s tou copatou holkou rád strávil zbytek večera. Přál bych si, 
abychom tu byli jen my dva, ona a já. Přitom vím, že je to nespl-
nitelný sen. Nejen proto, že je hájovna plná lidí, ale hlavně proto, 
že to děvče nejspíš vůbec nemá zájem o něčem si se mnou povídat. 
Proč by taky měla stát o kluka, který kulhá? Na lyžích si nemusela 
vůbec všimnout, že napadám na pravou nohu. Ale tady v hájovně 
jí to nemohlo ujít. Některé holky se nejdřív podívaly na moji pra-
vou nohu, pak se podívaly na mne. Žádná se mnou o tom nezačala 
mluvit, nevyptávaly se mě, co se mi stalo, že se při chůzi trochu 
kolíbám, ale neušlo mi, že si toho všimly.

Dívám se za ní, jak odchází od Komára, a horečně přemýšlím, 
jak bych s ní navázal kontakt. Vím, že to skončí nejspíš trapně, 
a přesto to chci zkusit!
 



DEN ŠESTÝ – středa 4. února



Vichřice

ZPĚVÁČKY sbor se postupně tenčil, vedoucí nejdřív zahnala do 
postele světlušky, už v devět, o hodinu později musely na kutě 
skautky, nepomohlo jim tvrzení, že nejsou vůbec, ale vůbec ospa-
lé. V jedenáct přišla řada i na roverky. V dívčí Sedmičce panovala 
přísná kázeň. Vůdkyni sice říkají Čertík, ale je na děvčata jako 
Čert. Bylo mi to moc líto, vydržel bych zpívat třeba celou noc. 
Aspoň si to myslím. Vzhledem k tomu, že se ani Vosy nevzbouřily, 
pochopili jsme, že Čertík má u všech autoritu.

„Zítra nás čeká delší výlet. Vstaneme v půl sedmé. Musíte se 
pořádně vyspat, jinak by snadno mohlo dojít k úrazům!“

Na jejích slovech něco je. Ostatně náš Admirál by na jejím místě 
nejednal jinak.

Jinak bylo všechno ráno. Z plánovaného výletu sešlo, ale to ve-
čer nikdo netušil. Také naše expedice měla odstartovat co nejdřív 
po budíčku. Všechny plány však změnil svatý Petr. Začal s tím 
už v noci. Sotva jsme se zadrcli do spacáku, zvedl se vítr. A stá-
le sílil. Slyšíme, jak lomcuje otevřenými okenicemi a uvolněným 
plechem v podstřeší, strašidelné skučení meluzíny by člověku 
dovedlo nahnat strach, kdyby byl v horské hájovně sám. Dlouho 
nemůžu usnout, nejen pro ty nezvyklé zvuky, ale především proto, 
že pořád před sebou vidím Vážku. Jestli nevíš, která to je, tak ti to 
prozradím. Ta holka s copem, co zametla s Komárem. Jen zavřu 
oči, už ji vidím před vnitřním zrakem. Sám sobě nerozumím, proč 
právě ji. Celý večer se mi nepodařilo s ní promluvit slovo, nebyla 
k tomu vhodná příležitost. Mohl jsem se na ni jen občas podívat, 
můj pohled se k ní stočil obyčejně tenkrát, když ona sama se dívala 



někam jinam. Přesto se náš pohled dvakrát nebo třikrát setkal, 
a já vždycky okamžitě uhnul očima, jako kdyby mě přistihla při 
něčem nedovoleném. Choval jsem se zkrátka jako medák. Dobře 
vím, jak navazuje kontakt s neznámou holkou Komár, zahledí se 
na ni a přímo ji svým pohledem propaluje. A když to děvče ucítí 
a podívá se na něho. Komár očima neuhne ani o milimetr. Naopak 
ji svým zrakem přímo hypnotizuje. Holka většinou jeho upřený 
pohled nevydrží, sklopí oči a obyčejně zčervená. Komár pak jde 
a drze ji osloví. Možná že právě v tomhle tkví tajemství jeho úspě-
chu u děvčat, jenže já bych se takhle chovat nedokázal.

Vítr postupně přerůstal ve vichřici, která burácela za okny ce-
lou noc. Ani ráno nezeslábla, v tomhle nečase nebylo na další jízdu 
ani pomyšlení. Někdy před rozedněním začalo navíc sněžit, strhla 
se taková vánice, jakou jsem ještě nezažil, ostré sněhové krystalky 
letěly téměř vodorovně.

Spali jsme na podlaze ve světnici, kde během noci klesala 
teplota, takže jsem se postupně se svým spacákem stěhoval do 
vyšších poloh. Nejdřív na lavici, později dokonce nahoru na du-
bovou stolní desku. Tam bylo přece o něco tepleji než u země. Při 
stěhování jsem si oblékal další a další věci, čepici, rezervní tričko, 
košili, kalhoty, nakonec i svetr. Ti podvodníci, kteří mi prodali za 
těžké prachy spací pytel se zavádějícím názvem! Když si koupíš 
spacák nazvaný Arktida, samozřejmě očekáváš, že v něm můžeš 
spát i při výpravě za polární kruh. A zatím se v něm tetelíš i na 
padesáté rovnoběžce v dřevěném stavení, sotva se přestane topit 
v kamnech.

Při druhém stěhování do vyšších sfér mi přišel na mysl Ferdův 
slabikář, písmeno T. Ferda Mravenec se ho učil znát a číst těmihle 
veršíčky: Tetička se tetelí, teplé thé má v posteli. A v duchu jsem si 
nadával za to, že jsem vypil večer tolik čaje. Ledviny zřejmě pracují 
v noci stejně jako za dne a v chladném prostředí asi ještě zvyšu-
jí výkon, čím víc se tetelíš, tím častěji musíš vylézat ze spacáku 
a běhat na onu místnůstku. Ta místnůstka byla v hájovně jako ve 
všech starých dřevěných chalupách až na konci stavení, za býva-
lými chlévy, člověk musel nejdřív projít dlouhou ledovou chodbou, 
což znamenalo, že prochladl ještě víc.

Noc zkrátka nestála za nic. Přesto jsem vichřici a vánici uvítal 
s nadšením. Tahle slota znamená, že ještě pár hodin strávím ve 



Vážčině blízkosti. Nehněval bych se, kdyby vichřice řádila až do 
večera, a třeba i celý další den. I Bobr věděl, že se za těchto okol-
ností na cestu vydat nemůžeme. Pochopil to i Čertík.

Podobné pocity jako já měli nejspíš i Rejnok s Jespákem 
a Komárem. Možná dokonce i Bobr. Bobr byl na jednu stranu otrá-
vený tím, že se naše časová ztráta zvětší o další den a nových pade-
sát kilometrů, na druhou stranu jistě přivítal husté sněžení – proč, 
to snad nemusím vysvětlovat.

Abychom si v hájovně nepřipadali jako černí pasažéři na palubě, 
zatopili jsme ráno v kamnech. Oheň dokážeme rozdělat celkem 
snadno, ale vítr občas vnikl i do komína a potom se hrnul do míst-
nosti štiplavý kouř všemi škvírami mezi železnými pláty i kolem 
dvířek a popelníku. Bylo to tam jako v udírně a Rejnok zavelel 
k ústupu do kůlny, velké místnosti sousedící s kuchyní. Kdysi dáv-
no to asi byl chlív, v rohu je velký kamenný žlab, ale dnes tahle 
místnost slouží jako skladiště dřeva, u stěny stojí hranice velkých 
smrkových polen.

Dali jsme se do řezání polen a sekání špalků.
„Aspoň máme hned zrána dobrej skutek,“ řekl Jespák.
Z našeho dobrého skutku neměla prospěch jen děvčata, ale 

především my sami. Krásně nás ta dřevorubecká dřina zahřála. 
Mezitím se v kamnech oheň naplno rozhořel a čoud se podařilo 
částečně vyvětrat.

Čekal jsem, že se po snídani znovu sesedneme s holkama v jídel-
ně a budeme zpívat nebo si povídat o tom, co v oddíle a roverském 
kmeni děláme. Zatím však není žádný společný program. Sednu 
si tedy ke stolu a začnu zapisovat do deníku průběh naší včerejší 
jízdy.

Po chvíli cítím, že za mnou někdo stojí. Ohlédnu se a skoro se 
mi zastaví srdce. Ale hned se mi zase rozbuší, letí tak rychle, jako 
kdybych právě naplno běžel na lyžích.

„Co píšeš, Jonáši?“
Trochu mě udivilo, že Vážka zná moji přezdívku. Nebo spíš to, 

že si ji zapamatovala, večer mě tak naši kluci několikrát oslovili. 
Kdyby se na mě s takovou otázkou obrátila moje sestra, nejspíš 
bych jí odsekl: Nebuď zvědavá, budeš brzy stará.

„Deník,“ hlesnu.



Dalo mi dost námahy dostat ze sebe to jediné slovo, tak mi na-
jednou vyschlo v puse.

„Smím tě o něco poprosit?“
„Klidně.“ Můj hlas zní pořád tak nepřirozeně, jako by mě někdo 

škrtil. „Co pro tebe můžu udělat, Vážko?“
Schválně jsem ji oslovil přezdívkou, aby i ona věděla, že vím, 

jak jí v oddíle říkají. A měl jsem chuť dodat, že to udělám strašně 
rád.

„Můžeš mi napsat slova té lyžařské písničky?“
„Jasně. Kterou myslíš? Tu švédskou – Vstávejme vesele…?“
„Ne, ne, tu druhou – Mé tělo je znaveno…“
„Chceš k tomu i noty?“
„Stačí mi slova, melodii už umím.“
To, že mě oslovila, mě natolik vyšinulo, že jsem udělal, co bych 

jindy neudělal. Vytrhl jsem list ze svého deníku! A začal na něj 
hned psát slova kánonu, který složil Bobr. Přesněji řečeno, Bobr 
k němu napsal jen slova, nápěv znal z jakéhosi starodávného zpěv-
níku. U nás v oddíle je to jakási neoficiální hymna při zimním 
pobytu na Skočce. Zpíváme ji tam každý večer po návratu z lyžař-
ského výcviku. Jako opravdový kánon. Začíná:

Mé tělo je znaveno těžkými pády v muldě, tam v muldě, těžkými 
pády v muldě…

Trochu jsem váhal, jestli tu nemám napsat celý Bobrův kánon. 
Nakonec jsem od toho upustil, když neslyšíš nápěv, zpívaný více 
hlasy, nemůžeš pochopit, v čem spočívá jeho zvláštní kouzlo. Ale 
aspoň zmínit jsem se o něm musel, protože sehrál v mém životě 
strašně důležitou roli. Díky jemu jsem se s Vážkou setkal a sblížil. 
Najednou sedíme vedle sebe a přátelsky si povídáme.



Záchranná výprava

BOUŘLIVÝ vichr celé dopoledne neustával, spíš sílil, sotva člověk 
vyšel z chalupy, opřel se do něho takovou silou, že ho div nepovalil. 
Seděli jsme v menší světnici u kamen příjemně sálajících a povídali 
si s roverkami; skautky a světlušky měly svůj program v jídelně. 
Vyprávěli jsme o svých oddílech a kmenech, o zajímavých akcích, 
pak přišly na řadu hry. Přálo mi štěstí, podařilo se mi obsadit mís-
to na lavici vedle Vážky. Sedíme těsně jeden vedle druhého a po-
každé, když se mimoděk dotknu já Vážky nebo Vážka mě, vždycky 
mi projede celý tělem až do mozku tak divný pocit, že ho nedokážu 
pořádně popsat ani vysvětlit. Jako kdybych dostal slabou elektric-
kou ránu, ale ránu příjemnou, vzrušující. A vzápětí se mi v prsou 
rozleje radostná blaženost, jakou jsem snad ještě nezažil. Nejsem 
směšný?

Jespák se brzy ze světnice vytratil. Podezříval jsem ho z tajných 
spádů, a zatím se přesunul jen do kůlny a vyráběl tam z prasta-
rých sjezdových lyží, odložených a určených k rozštípání, nové 
sněžné stroje. Lyžoběžku a eskymácké saně. Ten medák nevydrží 
nikdy sedět dlouho naprázdno, musí pořád nějak zaměstnávat 
ruce.

Po poledni přišla vůdkyně a řekla roverkám:
„Ve dvě mají přijet do Rokytnice Majka s Tlapkou a s nimi tři 

světlušky. V téhle čině by sem samy nedošly. Musíme se pro ně vy-
pravit. Pomůžeme jim nést batohy a lyže.“

Komu by se chtělo z útulné hájovny do psího nečasu, zvlášť 
když je zábava v nejlepším! Ale starší děvčata se hned začala při-
pravovat na cestu.



„Do Rokytnice je to přes šest kilometrů. Proti větru nám cesta 
potrvá nejmíň půldruhé hodiny. Teď je čtvrt na jednu, za chvíli 
musíme vyrazit.“

Rejnok vstal a řekl:
„Zůstaňte tady. Do Rokytnice pojedeme my a světlušky sem 

bezpečně dopravíme.“
Nastalo menší dohadování, roverky považovaly naši nabídku za 

nepřijatelnou a prohlašovaly, že půjdou taky. Nakonec se nám je 
podařilo přesvědčit, že nemá smysl, aby ve vichřici a vánici mrzlo 
deset lidí.

„To je úkol pro chlapy,“ prohlásil hrdě Rejnok a Komár trochu 
zkomplikoval situaci tím, že dodal: „Vosy by měly v zimě zůstat 
zalezlý v hnízdě.“

Na to Šídlo podotklo, že ještě nevidělo na sněhu nikdy žádného 
Komára.

„Vážně, nemá to vůbec smysl, abyste šly s náma,“ uzavřel 
Rejnok diskusi.

Skončilo to kompromisem. Půjde s námi Sůva, nejstarší z ro-
verek, dobře zná cestu. Nás pět zdatných mužů bude prošlapávat 
stopu a dělat nosiče.

„Když bude potřeba, poneseme i světlušky,“ chvástá se 
Komár.

„Jen aby světlušky nemusely nést vás,“ usadí ho Šídlo.
Pak vypukly přípravy na cestu sněžnou bouří. Každý z nás na 

sebe nabalil trojitou vrstvu šatů, protože ledový vichr se propalo-
val lehkým běžeckým oblečením až do morku kostí. Na hlavu jsme 
si narazili kulicha, stáhli ho přes uši, přes kulicha ještě kapuci, 
kolem krku a přes pusu až k nosu šálu. Komár vylepšil svoje polá-
rnické vybavení apartními klapkami na uši. Jedna z přihlížejících 
světlušek se zeptala, jestli to jsou sluchátka.

„To si piš, že jo,“ šklebil se Komár. „V kapse mám mrňavou 
vysílačku.“

A to důvěřivé dítě mu to snad spolklo.
Děvčata nám při oblékání asistovala a mě zase zaplavil blažený 

pocit, protože mi Vážka nabídla svoje eskymácké palčáky.
„V těch tenkých celťákách ti omrznou ruce,“ řekla mi a tvářila 

se starostlivě.



Nevím, kdy a proč si všimla mých rukavic, stojí skutečně za sta-
rou bačkoru, a tak Vážčinu nabídku ochotně přijímám. Chtěl bych 
jí povědět něco zvlášť milého, ale jaký jsem kůň, dokážu ze sebe 
dostat jediné slovo: „Díky.“ Nic chytřejšího mě v tom okamžiku 
nenapadlo.

Po půl jedné konečně vyrážíme z hájovny. Sotva naše malá 
expedice vyjde z jejího závětří, musíme odrazit první nápor 
vichřice.

„Jestli chceš, můžeš tady zůstat,“ opakoval mi Rejnok dřívější 
nabídku. Myslel si snad, že jeho velkorysé gesto přivítám s úlevou, 
ale pěkně mě tím naštval. Samozřejmě hrdě odmítnu.

„Jestli chceš, zůstaň tady ty. Já jedu.“
Potom už raději nemluvíme, protože vichr nám žene sněhové 

krystalky přímo do obličeje. Je to tak účinná masáž, že nám tváře 
během deseti minut zrudly, vypadáme jako indiáni.

Postupujeme po otevřené pláni asi kilometr, ale pak cesta za-
padne do lesa, kde je přece jen jisté závětří. Těžce prošlapáváme 
stopu ve vysoké vrstvě nového sněhu, koruny starých smrků nad 
našimi hlavami výhružně hučí a sviští, kmeny se kymácejí a občas 
z nich odpadne suchá zlomená větev. Napadne mě, že možná za 
chvilku začnou pod náporem vichřice praskat stromy, na kraji lesa 
leží čerstvě padlý smrk, není to žádný mladý stromek, ale nejmé-
ně sedmdesátiletý velikán, jeho kmen se zlomil asi dva metry nad 
zemí, jako kdyby to byla tenká hůlka, trčí z něho vějíř dlouhých 
ostrých štěpin. Muselo se to stát před chvilkou, ležící kmen ještě 
není zasypaný novým sněhem. Pohled na něj mi nahnal strach, 
kdyby taková kláda padla na nás, rozmačká nás jako broučky.

Při další jízdě starým lesem se úzkostlivě rozhlížím, což je zby-
tečné, protože bych stejně nemohl utéct, kdyby na mě takový kolos 
padal. Jednak mám na nohou lyže, a hlavně dobře vím, že pora-
žený strom je na zemi během dvou tří vteřin, nakácel jsem se na 
táboře nějakých soušek!

Docela se mi ulevilo, když zůstal vysoký les za námi a cesta 
dál vedla mlázím. Mluvím o cestě, ale ta pochopitelně vůbec není 
vidět, vnímáme ji jen jako průsek mezi zelenými smrčky. Mlází se 
tak snadno větrem nepoláme, a i kdyby na mě desetiletý stromek 
spadl, jenom mě trochu popíchá jehličí jako loni o Vánocích, když 
na mě doma spadl ozdobený smrček.



Jednomu nebezpečí jsme unikli, ale místo něho se objevilo nové. 
Znovu se do nás opřel ledový vichr, před ním nás nízké mlází ne-
může ochránit.

„Omrzá ti nos,“ řekl Rejnok. „Honem si ho tři holou rukou.“
A já přitom vůbec nic necítím! Spíš bych řekl, že mi omrzají 

tváře, štípe mě do nich mráz. V tom je právě ta zrada, že ty části 
těla, které začínají omrzat a přestane v nich proudit krev, člověk 
necítí. Jako kdybych najednou nos vůbec neměl, přesněji, jako kdy-
bych neměl jeho špičku, která mi nápadně zbělela. Na to mě musel 
upozornit Rejnok, na vlastní nos si bohužel nevidím. Pokud se 
nedívám do zrcadla. A zrcadlo po horách netahám. I kdybych nosil 
v kapse mrňavé zrcátko jako Komár, mrkl bych se do něho, jen 
kdybych se potřeboval učesat.

Po Rejnokově upozornění strčím rukavici do klokaní kapsy 
větrovky a začnu si třít nos palcem a ukazováčkem. Blahořečím 
Vážce, že mi půjčila tak báječné palčáky, ruce mám teplé. V silném 
mrazu a větru však rychle vychládají, měl bych si navléct rukavici 
dřív, než mi zaleze za nehty jako předevčírem.

„Ani nápad,“ napomíná mě Rejnok, „tři si špičku nosu dál, po-
řád ji máš bílou. Nebo chceš, aby ti upadla?“

Musím tedy pokračovat v oživování svého čenichu dál ještě asi 
pět minut, než mi v něm začne proudit krev. Poznal jsem to podle 
bodavé bolesti, která ze špičky nosu začala vystřelovat. Převázal 
jsem si pak šálu tak, aby mi pokrývala nejen bradu a pusu, ale 
i celý nos až po oči. Kulicha stáhnu ještě víc do čela, je na mě 
asi takový pohled jako na banditu, který se chystá přepadnout 
banku.

Do Rokytnice jsme se probojovávali skoro dvě hodiny, trvalo 
nám to mnohem déle, než jsme předpokládali. Na nádraží dorazila 
naše zbědovaná skupinka až před půl třetí. Vlak měl naštěstí také 
zpoždění, mohlo nás hned napadnout, že v tomhle eskymáckém 
počasí nepřijede včas. Včas přece nejezdí ani v létě, natož když 
napadne spousta sněhu. Skutečně jsme na něj čekali skoro do tří. 
V nevytopené čekárně nám to připadalo jako v ráji, aspoň v prv-
ních minutách, nefičel tam ledový vítr, nebodaly sněhové krystal-
ky. Ale asi za deset minut se do nás dala zima, protože jsme se pře-
stali pohybovat. Rejnok nás nutil k všelijakým prostocvikům pro 
rozproudění krve. Trochu jsem to šidil a Rejnok si na mě zasedl, 



musel jsem cvičit přímo před ním. Toho bych tak chtěl mít ve škole 
na tělák!

Cesta ve vichřici nás vycucla, málem došlo na slova Šídla, že 
světlušky spíš ponesou nás než my je. Samozřejmě přeháním, 
ale než se před námi vynořila hájovna, měli jsme toho všichni 
dost. Ačkoliv zpáteční cesta už nebyla tak šílená, protože jsme 
šli a místy dokonce jeli po větru. Mezitím přestalo sněžit a v lese 
zůstala naše stopa nezavátá. I tak jsme dorazili na základnu dívčí 
Sedmičky až před soumrakem.

Poslední etapa naší cesty, po otevřené pláni, byla už skoro idy-
lická, vichřice utichla stejně rychle, jako se v noci přihnala. Po 
nebi pluly roztrhané mraky tak řídké, že vůbec nedokázaly zakrýt 
měsíc, který mezi nimi proplouval, jeho zář střídavě sílila a slábla, 
podle toho, zda na nás právě hleděl z čisté nebeské tůně, nebo přes 
něj plachtil průsvitný mráček.

V hájovně nás holky přivítaly jásotem jako horskou službu, 
která právě zachránila z ledového pekla zbloudilé turisty. V očích 
děvčat jsme udatní hrdinové. A my jim to nijak nevyvracíme. 
Tváře máme ošlehané, jako kdybychom se týden opalovali na hor-
ském slunci. A v duších příjemný pocit, že jsme dokázali vzdorovat 
drsnému počasí.

Takhle se asi cítil Cook, když dorazil na svou základnu. Musím 
na něho dnes pořád myslet, tahle naše záchranná výprava, to byla 
proti jeho výpravě k pólu legrace, Cook vzdoroval desetkrát, sto-
krát horšímu počasí, putoval i v padesátistupňovém mrazu den za 
dnem, a nikdy ho nečekala vyhřátá hájovna. Vůbec si nedovedu 
představit, že bych dokázal přežít, kdyby teplota klesla na padesát 
pod nulou a všude kolem byl jen led a sníh.



Rozhovor s Vážkou

REJNOK v sobě nezapře budoucího učitele. Nabídl Čertíkovi, že 
po večeři uspořádá pro všechny přednášku na téma „nebezpečí 
v zimních horách“. Klidně jsem si ji odřekl, Rejnok nás poučoval už 
doma, před odjezdem. Já ho chápu, nedávno to do něho hustili jeho 
profesoři a teď na nás zkouší, jak to bude přednášet svým žákům 
na gymplu nebo na průmce. Neříkám, že to je nuda poslouchat ho, 
jak povídá o správné lyžařské výstroji a výzbroji, o nečekaných 
zvratech počasí v horách, o bloudění v mlze a vánici, lavinách 
a úrazech. Klidně bych to mohl slyšet ještě jednou, jenže v době 
Rejnokovy přednášky se mi naskytla příležitost k něčemu lepšímu 
než poslouchat řeči o neštěstí, které na rozdíl od toho, co tvrdí jed-
no mylné přísloví, chodí i po horách, i po lidech. Mohl jsem strávit 
skoro celou hodinu s Vážkou. Povídat si s ní jen ve dvou.

Jestli tě zajímá, jak k tomu došlo, můžu ti klidně tvrdit, že ná-
hodou. Ale to by nebyla tak úplně pravda, protože jsem té náhodě 
poněkud přihrál. Dokonce jsem jí přihrál hodně, takže to vlastně 
náhoda vůbec nebyla.

Vůdkyně dívčí Sedmičky vyzvala roverky, aby připravily v ku-
chyni malou hostinu na oslavu šťastného příjezdu Majky, Tlapky 
a světlušek, a taky na počest nás pěti polárních hrdinů, kteří bez 
váhání nasadili svoje životy, jen aby bezpečně dovedli děvčata na 
oddílovou základnu. Po Čertíkově výzvě vstala Vážka a šla do ku-
chyně. Nevím, jestli měla službu nebo se toho úkolu ujala dobrovol-
ně, ale na tom ostatně nezáleží. Zmizela v kuchyni a mě v té chvíli 
Rejnokova přednáška přestala zajímat. Předtím jsem si totiž sedl 
tak, abych na Vážku ze svého místa dobře viděl a můj pohled k ní 



co chvíli zabloudil. A několikrát se přitom střetl s jejím pohledem. 
Mě přitom vždycky tak slastně zatrnulo u srdce! Po Vážčině odcho-
du jsem zůstal sedět asi dalších pět minut, ale už ani nevnímám, 
o čem Rejnok právě mluví. Pětkrát si řeknu: Teď!, nikdy se však 
neodhodlám, abych vstal a šel do kuchyně za Vážkou. Mám pocit, 
že se všichni okamžitě dovtípí, kam jdu, a budou po mně zvědavě 
koukat. Nakonec jsem si řekl, no co, ať se dívají, mně to může 
být fuk. Vstanu a zamířím do síňky, jako kdybych chtěl jít na WC 
(vlastně na suchý C), ale ze síňky jdu přímo do kuchyně.

„Je tady čaj? Mám žízeň,“ řekl jsem Vážce, abych zdůvodnil, 
proč přicházím.

„Není tady ani kapka čaje. Musíme ho uvařit.“
Neušlo ti, co řekla? Já si toho tedy všiml okamžitě. Neřekla 

musím, ale musíme! Chytrému napověz, hloupému dolož. Nejsem 
přece takový blbeček, abych toho písmenka navíc nevyužil.

„Pomůžu ti, chceš?“
Strašně se krotím, abych tu větu nevyhrkl překotně.
„Přilož do kamen. A přines z kůlny dřevo.“
Přihodím do plotny poslední tři malá polínka, popadnu prázdný 

koš a pádím do kůlny. Zpátky jsem snad za půl minuty, naházel 
jsem naštípané dříví do koše oběma rukama. A blahořečil přitom 
naší ranní dobrovolné drvoštěpské práci, kdybych teď měl sekat ty 
obří špalky, nenaplnil bych koš dřívím ani za hodinu.

„Ty jsi rychlík,“ pochválila mě Vážka.
„Jak kdy,“ přiznal jsem. „Co mám dělat teď?“
Trochu se obávám, že mi řekne, to stačí, můžeš se vrátit 

na přednášku. Naštěstí to neřekla. Naštěstí řekla něco úplně 
jiného.

„Krájej rohlíky na kolečka a maž je máslem.“
Dovtípím se, že chce dělat jednohubky. Sáhnu po prvním 

rohlíku.
„Nejdřív si umyj ruce.“
Trochu mě to rozladilo. Přesně tohle by mi řekla naše máma. 

A moje starší sestra. Jak je vidět, tyhle připomínky mají všechny 
ženy na světě. Možná že to je nějaký jejich duševní defekt, pun-
tičkářské lpění na hygieně. My muži máme trochu jiný názor, 
podle nás je třeba, aby si člověk vypěstoval nějaké obranné látky. 
Ustavičným mytím rukou se to ovšem nepodaří.



„Já přece nesahal na nic špinavýho,“ hájím se.
„A co to dříví?“
„To je příroda.“
„Tak já si to nakrájím sama.“
Tím naše diskuse skončila. Vzdal jsem to. Naliju si vodu do ple-

chového umyvadla a ostentativně dlouho si pak myju pracky.
„Vidíš, jak je ta voda špinavá!“ řekla Vážka.
„Ále, to je v té vodě taková tma.“
Nic chytřejšího mě nenapadalo než tahle blbost. Vážka se za-

smála, asi to považovala za vtip.
„Všichni kluci jsou stejní,“ řekla nakonec.
„Jak to víš?“
„Mám dva bráchy.“
To mně zaujalo. Začali jsme si povídat o svých sourozencích 

a zjistili jsme, že máme zase něco společného – oba jsme ve své ro-
dině nejmladší.

Povídali jsme si a povídali, a čas zběsile letěl. Přitom jsme při-
pravili malou večerní hostinu, asi pět set jednohubek, ozdobených 
kouskem sardinky, špalíčkem salámu nebo ementálu, dílkem 
pomeranče, na některá kolečka rohlíku jsem nakladl přes Vážčin 
odpor čtvereček čokolády a přitom jsem jí vyprávěl o našich pirát-
ských hostinách, kdy dáme dohromady všechno, co nám ještě zbý-
vá k jídlu, a pak to spravedlivě rozdělíme na tolik dílů, kolik lidí 
se té zvláštní hostiny zúčastní. Když jsem jí vyprávěl o některých 
zvláštních chodech pirátských hostin, například o kalorické bom-
bě, kotlíku, v němž smícháme asi deset různých druhů potravin 
a pak z toho vytvoříme tak vydatné jídlo, že ten, kdo sní jedinou 
lžíci, nemusí dalších čtyřiadvacet hodin nic jíst, Vážka na mě nevě-
řícně kulila svoje hnědé oči a pak řekla:

„Já to chápu, někdo po takové bombě možná nepotřebuje nic jíst 
už nikdy.“

Ujistil jsem ji, že polární cestovatelé dokázali při výpravách 
v Arktidě i Antarktidě přežít často jen díky tomu, že měli dosta-
tečnou zásobu takové hutné potraviny. A nabídl jsem jí, že přine-
su kousek pemmikanu na ochutnání. Skutečně jsem pemmikan 
přinesl. Opatrně rozbalila stříbrnou fólii, čichla si k mé vynikající 
směsi a potom si střípek ukousla.

„Hm, dobré.“



„To bych řek. Víš, co všechno v tom je?“
Vyjmenuju pak různé druhy sušeného ovoce, oříšků, čokolády 

i lesní med a nakonec prohlásím: „Ten pemmikan nás možná ně-
kdy zachrání před smrtí vyčerpáním.“

A netuším, že ani tak moc nepřeháním.
Takovými obyčejnými řečičkami jsme strávili v kuchyni spo-

lečně celou hodinu, než byla malá večerní hostina pro bezmála 
padesát lidí připravena. Možná ti naše povídání připadá jako pla-
né plkání, ale o čem jiném jsme měli mluvit? Když mažeš rohlíky 
máslem a otevíráš konzervy, není to právě nejvhodnější příležitost 
k hlubokomyslným filozofickým úvahám. Nám oběma bylo při 
těchto obyčejných řečech o obyčejných věcech příjemně – aspoň 
mně bylo, a Vážce asi taky, protože mě mohla kdykoli poslat z ku-
chyně pryč. A neposlala!
 



Noc po úplňku

NEŽ jsme si v jídelně ustlali na noc, obloha se dokonale vyčistila. 
Malými okénky proudily do místnosti měsíční paprsky a kreslily 
na podlaze stříbrné čtverce. Vyhlédnu na zasněženou pláň nad 
chalupou. Po nebeské báni šplhá měsíc, kdybych nevěděl, že úpl-
něk byl už včera, myslel bych si, že je dnes, zdá se dokonale kulatý, 
nechybí mu ani nejmenší dílek.

Ještě chvíli probíráme s Jespákem, Rejnokem, Komárem 
a Bobrem dnešní den, řeč se stočí i na děvčata, ale mě ani nena-
padne, abych klukům vyprávěl o Vážce a o tom, co jsme si večer 
povídali v kuchyni, a když se Komár mezi řečí zmíní, že jsem byl 
nápadně dlouho pryč, přejdu jeho poznámku mlčky.

Rejnok nás potom jako obvykle varoval, abychom co nejrychleji 
usnuli, nejen proto, že musíme brzo ráno vyrazit na další cestu, ale 
hlavně proto, že kdo neusne dřív než on, nemá už naději. A skuteč-
ně se za pár minut ozvalo zpod stolu, kde se utábořil, bohatýrské 
oddechování, kterému se méně diplomaticky říká příšerné chrápá-
ní. Komár byl ještě vzhůru, a tak začal mlaskat. Rejnok vždycky 
na chviličku ztichl, ale pauza netrvala nikdy déle než dvě tři minu-
ty, a pak ten pekelný koncert začal znovu.

Já si toho nevšímám, ležím s očima otevřenýma a promítám si 
na černém stropu vnitřní film. Jsou na něm zachyceny nejkrásnější 
chvíle dnešního dne. Jestli si myslíš, že se jeho děj odehrává při 
naší záchranné akci, tak jsi poněkud vedle. Vyvolávám si z paměti 
večerní hodinu strávenou s Vážkou. Tohle dělávám moc rád, že se 
před usnutím vracím k nejpříjemnějším zážitkům uplynulého dne, 
dovedu si je představit tak živě, jako kdybych se skutečně díval 



na filmové plátno. A nemusím mít ani zavřené oči. Znovu a znovu 
zastavuju a vracím některé obrazy, mám z nich takovou radost, 
jakou mi nepřinesly žádné jiné zážitky od samého začátku naší 
velké jízdy. Možná že na mě tak silně nezapůsobil ani loňský tábor 
na Ostrově přátelství.

Právě když si promítám před vnitřním zrakem výjev, kdy mi 
Vážka ukázala svůj talisman, malinkého medvídka koalu, a ří-
kala, „dívej se, jak se dovede držet pacičkama každého kousku 
látky, na který ho přiložím,“ začal se vedle mě soukat ze spacáku 
Jespák. Snažil se nezpůsobit žádný hluk a já naivní hlupáček jsem 
si myslel, že se pohybuje tak opatrně proto, aby nás nevzbudil. Má 
zřejmě namířeno na onu místnůstku, napadlo mě, ale Jespák se 
místo toho, aby vyšel na síňku, začal oblékat. A zase tak podezřele 
neslyšně. V jedné chvíli se dokonce ke mně sklonil a zkoumal, jest-
li opravdu spím, asi se mu zdálo, že z mého spacáku nevycházejí 
žádné zvuky. Začnu tedy hluboce oddychovat a jednou i lehounce 
zavrním, jako kdyby se mi něco zdálo.

Jespák se pak stejně zlodějsky vyplížil z místnosti ven. Kliku 
stiskl tak, aby ji nebylo vůbec slyšet, dveře otvíral velice pomalu 
a při každém vrznutí jejich pohyb ještě víc zvolnil.

Jeho divné chování mi přetrhlo vnitřní film. Kam ten medák 
jde? Co má za lubem?

To se ví, že mě hned napadlo – asi se plíží na rande. Při zá-
chranné výpravě do Rokytnice se držel ustavičně vedle Sůvy, která 
nás vedla, povídal si s ní i večer, při zpívání a vyprávění seděli ve-
dle sebe.

Stejně opatrně, jak dveře otvíral, je za sebou i zavřel. Nakonec 
se ozval zvuk odsouvané železné závory. To už nevydržím v pytli, 
vylezu z něho a přeťapu bos k oknu. A co nevidím – před domem 
stojí Jespák se Sůvou. Na síňce se ozvaly další kroky, už nejsou tak 
plíživé, dupe tam několik párů bot.

Vzápětí vyjde z domu několik postav. V jasné měsíční záři se 
dají snadno poznat, s lyžemi v rukou tam stojí Čertík a několik 
dalších starších děvčat.

Pořád ještě mi nedochází, co to má znamenat. Ale o chvíli poz-
ději mi to je jasné. Půlnoční společnost si vyšla z chalupy zalyžo-
vat. Venku je opravdu takové světlo, že v něm člověk rozeznává 
každou podrobnost, a zasněžené stromy vrhají stíny jako ve dne, 



když se slunce skrývá za průsvitným oparem. Pozoruju postavy 
stoupající po svahu vzhůru, vedou spolu živý rozhovor a gestikulu-
jí, zvlášť Jespák.

Došli až nahoru na vrchol táhlé stráně, tam se obrátili a začali 
sjíždět do údolí, přímo, bez obloučků, všude leží vrstva čerstvého 
prašanu, pod nímž je zmrzlá krusta, a prachový sníh působí jako 
samočinná brzda, lyže v něm úplně zmizí, z dálky se zdá, jako kdy-
by se lyžaři brodili nad kotníky závějemi.

Hleděl jsem na ně tak dlouho, až mi nalezla do tepláků zima.
Normálně bych zalezl zpátky do spacáku, ale tohle není normál-

ní situace. Mezi staršími děvčaty, která jsem viděl venku v měsíční 
záři, nechybí ani Vážka. Naházím na sebe šaty, ačkoli jsou ještě 
trochu vlhké, obuju si ještě mokřejší běžkové boty a letím z jídelny 
ven. Nadělal jsem přitom tolik rámusu, že se probudili i Komár 
s Bobrem. Za minutu si připínám běžky. Za dalších pět minut vyle-
zou z chalupy i Bobr a Komár.

Při naší velké jízdě jsme toho prožili a viděli hodně, ale lyžování 
v noci po úplňku patří k tomu nejkrásnějšímu. Šestý den našeho 
putování byl vůbec nejšťastnější, přestože až do odpoledních hodin 
řádila v horách i podhůří vichřice a znemožnila nám pokračování 
v cestě k dalekému cíli.

Jestli tě zajímá, čí to byl nápad vyrazit v noci na sníh – tak tedy 
Jespákuv. Původně měl trochu jiný plán než pouhé sjíždění po 
stráni do muldy. Pozval jen Sůvu, chtěl si s ní dát zkrátka rande. 
Uvnitř chalupy to nebylo možné, všechny místnosti se proměnily 
v ložnici, a na dlouhé síňce by nejspíš zmrzli. Venku sice byl mráz 
ještě větší, ale při lyžování se člověk přece jen zahřeje víc, než kdy-
by postával v nevytopené místnosti.

„Jezdila jsi už někdy na lyžích za úplňku? Víš, jaká je to balada? 
Až ostatní usnou, přijď za mnou nahoru na stráň. Taková příleži-
tost, jakou máme dnes, se už nemusí opakovat. Vyzkoušíme, jak se 
jezdí na lyžoběžce.“

Lákal Sůvu, jako Sirény lákají neopatrné mořeplavce. Dobře 
věděl, že kouzlu měsíce neodolá žádná citlivá duše. Sůva slíbila, že 
po večerce přijde. Svůj slib splnila, ale Jespáka pěkně vyšplouchla. 
Přivedla s sebou na půlnoční lyžování všechny starší kamarád-
ky. Včetně Čertíka. Dobře věděla, že kdyby šla jezdit sama nebo 
jen s roverkami, vůdkyně by to právem považovala za porušení 



nepsaných oddílových zákonů. Nejspíš lákala svou vedoucí stejný-
mi slovy jako Jespák. Pozoroval jsem pak Čertíka, s jak dětinskou 
radostí sjíždí do muldy a zase rychle stoupá na stráň, a začal jsem 
se na vůdkyni dívčí Sedmičky dívat úplně jinak. Došlo mi, že kdysi 
dávno nedostala svou přezdívku jenom náhodou.

„Ty jsi tu taky?“ přivítala mě Vážka mezi půlnočními lyžaři.
Přesně stejnou řečnickou otázku mi o chvíli později polo-

žil i Jespák. Ta druhá otázka však byla vyslovena úplně jinak, 
z Jespákova tónu člověk hned vycítil, jak je otrávený. Nejspíš ho 
štvalo, že tam není se Sůvou sám. Zato Vážka měla z mé přítom-
nosti asi radost. To se vážně pozná i podle toho, jak vyslovíš ta-
kovou jednoduchoučkou větu složenou ze čtyř slov. Měl jsem chuť 
se jí zeptat, proč mi o nočním ježdění neřekla předem. Ale pak se 
ukázalo, že se o tom dověděla až po večerce, to už jsme byli zalezlí 
ve spacáku. Kromě toho si myslela, že nás Jespák pozval, tak jako 
Sůva pozvala je.

Sjížděli jsme pak do muldy s Vážkou bok po boku a společně 
stoupali nahoru na návrší. Tam jsme se dlouho rozhlíželi po okol-
ních kopcích, zalitých měsíčním svitem, upozorňovali jsme jeden 
druhého, jak zvláštní modravé zbarvení mají zasněžené stráně, jak 
měkké stíny vrhají stromy i lidé, moc se mi líbilo, že Vážka přirov-
nala měsíční paprsky v lese k stříbrným nitkám.

A když se při jedné divoké jízdě dole v muldě vymetla, rozesmál 
jsem ji naším tradičním pokřikem, kterým na Skočce komentuje-
me pády: „Hopky, hopky do rodinné hrobky.“

Nakonec jsme vyzkoušeli i Jespákovy nové sněžné stroje, ly-
žoběžku a eskymácké saně. Z kopce nad hájovnou se lyžoběžka 
rozjela jako ďas a pokusy o zabrždění dole v muldě končily občas 
úctyhodným lavorem. Sám jsem asi dvakrát vyryl v protisvahu 
velký kráter a Vážka hned dokázala, že si náš tradiční pokřik dob-
ře zapamatovala.

Co vlastně člověk musí udělat, aby lyžoběžka změnila obloukem 
směr? Než se mi to podařilo vyzkoumat a prakticky vyzkoušet, 
musel jsem Jespákův prototyp předat dalšímu zájemci.

Eskymácké saně se daly ovládat líp. Sedli jsme si s Vážkou 
na ně, zvedli nohy do vzduchu, natáhli je dopředu a už jsme si to 
hasili dolů z kopce raketovou rychlostí. Až nám naháněla strach 
a raději jsem se pokusil let přibrzdit tím, že jsem spustil paty na 



sníh. V tom okamžiku nás zasypal oblak prašanu. Ale rychlost se 
příliš nezmírnila a mulda už byla nebezpečně blízko. Zaryl jsem 
tedy paty do sněhu o něco hlouběji a v tu ránu jako bychom se oct-
li uprostřed blizzardu, sněhové bouře. Nulová viditelnost, brejle 
zalepené sněhovými vločkami, sníh na obličeji, za krkem, dokonce 
i v uších. Ale eskymácké saně se tím přece jen podařilo zabrzdit.

To se rozumí, že se Jespákovy originální stroje staly lákavou 
atrakcí. Děvčata se konstruktéra vyptávala, jak na ten nápad 
přišel a Jespák nejdřív machroval, že takových strojů zkonstruo-
val už hodně, vyprávěl o skicyklu a strojovně v naší loděnici, kde 
jsou soustředěné nevídané technické vynálezy. Nakonec však při-
znal, že lyžoběžku i neobvyklé saně viděl v etnografickém filmu 
o Eskymácích.

Než jsme se po půlnoci vrátili do hájovny, zazpívali jsme na zá-
praží společně tichounce velebný kánon: Mé tělo je znaveno těžký-
mi pády v muldě…
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Loučení

„VSTÁVEJ, lenochu!“
Rejnok se mnou cloumá a já se ne a ne probrat. Včerejší den měl 

být dnem odpočinkovým, a přece mi dal pořádně zabrat. Nejdřív 
cesta proti vichřici do Rokytnice a zpátky. A potom noční lyžování. 
Byla to sice nádhera, ale usnuli jsme až někdy kolem jedné hodiny 
a do růžova vyspaný Rejnok nás budí už před sedmou ráno.

„Musíme dojet na Králickej Sněžník, i kdyby trakaře 
padaly.“

Těmi trakaři nám vyhrožuje každý den, a přece se nám do-
sud ani jednou nepodařilo, abychom dojeli k cíli, který jsme si 
ráno vytyčili. Natož k cíli doma naplánovanému. Papírový plán 
shořel hned první den a od té doby se naše časová ztráta stále 
prohlubuje.

„Jak je venku?“
Oči se mi podařilo rozlepit, ale dokud mi nesedí na nose brejle, 

rozeznávám sotva Rejnoka. A i ten má tvář mírně rozmazanou. 
Natož abych dohlédl k oknu a oknem ven.

„Počasí přímo jedinečné,“ tvrdí Rejnok.
Cítím, jak prudce letí dolů křivka mé nálady. Proč znovu neřádí 

vichřice? Proč není zase aljašský blizzard? Mohli bychom si ještě 
hodinu lebedit v pelechu. A hlavně bychom zůstali ještě jeden den 
tady, v hájovně dívčí Sedmičky. Nevím, co bych za to dal, kdybych 
odtud nemusel pryč. Půl království, které sice nemám, ale klidně 
bych je obětoval za možnost být ještě jeden den Vážce nablízku. Co 
půl, celého království bych se vzdal!

„Hni tou svou línou kostrou,“ hartusí Rejnok.



Představ si, že popadl můj spacák za dolní konec, zvedl ho do 
výšky a vysypal mě na holou podlahu!

„Za dvě minuty začíná rozcvička, za půl hodiny startujeme!“
To jsem si mohl myslet, že se budeme producírovat před holka-

ma cvičením na sněhu. Opakuju exkluzivní rejnokovské vylomeni-
ny, kterým on říká cviky, a přitom horečně přemýšlím, jak to zaří-
dit, abychom tu zůstali. Nebo abych tu mohl zůstat aspoň já sám. 
Mám se hodit marod?

„Rejnoku, já nevím, jestli nemám horečku.“
Říkám to v hájovně po rozcvičce skomírajícím hlasem a choulím 

se do sebe, jako kdybych se měl v nejbližší chvíli složit. Místo aby 
se Rejnok začal starostlivě vyptávat, co mi je, rázně ke mně při-
stoupí a položí mi ruku na čelo.

„Na horečku to nevypadá! Čelo máš jako led.“
„Co když to je zimnice?“
„To bych se taky o tvoje čelo spálil.“
Jakou jinou nemoc mám předstírat? Angínu? Spálu? Záškrt? To 

by mě nejspíš hned posadili na vlak a poslali domů. Nakažlivá ne-
moc to nezachrání.

„Jestli si chceš hrát na umírajícího nebožáka, necháme tě tady 
a jedeme dál sami,“ řekl Rejnok tvrdě.

Nejdřív mě jeho pohrůžka nadchla, ale hned si uvědomím, že by 
se tím moje situace silně zkomplikovala. Především by to pro mě 
znamenalo konec velké jízdy. Doma by mi ostatní kluci předhazo-
vali, proč ses jim vnucoval, vždyť jsme ti říkali, že na tak náročný 
podnik nemáš. Dojel jsi sotva do poloviny cesty a sklátilo tě to. Měl 
jsi zůstat doma. Příště se nevytahuj.

Potom jsem si však řekl, houby, ať si o mně myslí kdo chce co 
chce, kašlu na to, hlavně kdybych mohl zůstat ještě nějaký čas 
Vážce nablízku. Třeba jen jeden jediný den.

Ale jak dlouho mě tady nechají, budu ‑li předstírat, že nemůžu 
jet dál? Nejspíš mě Čertík hned pošle domů. A dělat ze sebe ubožá-
ka neschopného dojít sám na železniční stanici, tím bych se před 
Vážkou strašně shodil. Vůbec bych se asi shodil tím, že nejedu 
s našima klukama dál. Ostatně Rejnok s Jespákem by mě eskor-
tovali na nádraží, jako jsme tam doprovodili Ledňáčka a Čápa. 
Posadili by mě do vlaku a vůbec by se se mnou nebavili. Ani 



vůdkyně Sedmičky by asi neměla z mé přítomnosti radost, bála by 
se, že se ode mě nakazí ostatní děvčata.

Nemoc tedy nepřichází v úvahu. Jak to navléknout, abych tu 
mohl zůstat?

Kdybych měl něco s nohou, nemusely by se holky bát epidemie. 
Nádraží je tak daleko, že by kluci neměli chuť táhnout mě tam na 
smyku. Ale ne, na svoje nohy raději nebudu upozorňovat. Stačí, že 
mám špatnou jednu pajdu, nestojím o to, aby si holky začaly víc 
všímat mých nohou, než je nutné.

O jednom způsobu bych věděl. Mít tak zlomenou běžku! Jenže 
obě jsou naneštěstí v naprostém pořádku.

Odšourám se k oknu a vyhlédnu ven. Nebe je sice znovu zata-
žené souvislou vrstvou mraků, ale provázek za oknem, sloužící ke 
zjištění síly větru, visí schlíple a nehybně. Na nový útok vichřice 
to nevypadá. Ke konci našeho půlnočního lyžování měl sice měsíc 
kolem sebe velké kolo, které ohlašuje zhoršení počasí, jenže podle 
meteorologických příruček může změna k horšímu nastat až bě-
hem tří dní. Za tři dni přejedeme celé Jeseníky a budeme možná 
někde uprostřed Oderských vrchů.

„Odjezd v sedm třicet,“ vyhrožuje mi Rejnok. „Kdo se nestačí 
nasnídat, má smůlu, pojede bez snídaně. A kdo nemá sbaleno, ne-
dostane poridž ani čaj.“

Beznadějná situace. Nemá smysl vymýšlet dál úhybné manévry, 
stejně nic nevymyslím, pojedu o hladu a skutečně se zhroutím, ale 
někde dvacet kilometrů odsud.

Nakonec jsme neodstartovali v sedm třicet, jak dnešní kapitán 
Rejnok pořád opakoval, ale až před osmou. Sedmička totiž měla 
budíček v půl osmé a nemohli jsme dost dobře odjet bez rozloučení. 
Vážku jsem zastihl už po sedmé v kuchyni, ještě pořád jí neskonči-
la denní služba, musela uvařit snídani.

„Za chvilku odjíždíme,“ oznamuju jí a mám co dělat, aby se mi 
nechvěl hlas.

„My jsme tu do neděle,“ řekla Vážka a zdálo se mi, že si přitom 
trochu povzdechla. Ale možná se mi to jen zdálo.

Začali jsme si zase povídat o svých družinách, to byla jed-
na z věcí, které nás spojovaly, mě loni na podzim ustanovil 
Admirál kormidelníkem Delfínů, Vážka je už druhý rok rádkyní 
Veverek.



„Normálně se naše družina jmenuje Ještěrky. Ale teď jsme 
Veverky.“

Nejde mi do hlavy, proč střídají jména, ale je to hrozně 
jednoduché.

„V zimě přece na sněhu ještěrky nikde nevidíš, jsou zalezlé 
pod kamenem. A tak si vždycky od listopadu do dubna říkáme 
Veverky.“

Tohle může napadnout asi jen holky, pomyslel jsem si, ale na-
hlas jsem to neřekl. Nahlas jsem řekl to, k čemu jsem se chystal už 
od včerejšího večera.

„Ty, Vážko,“ povídám, „můžu tě o něco poprosit?“
Podívala se na mě a sotva znatelně se usmála.
„Co pro tebe můžu udělat?“
„Já nevím, jestli se mnou nevyběhneš…“
„To se uvidí, podle toho, co to bude.“
„Mohla bys mi půjčit toho koalíka?“
„To nejde, to je můj talisman.“
„Já bych ti ho zase vrátil, až dojedeme na Slovensko.“
„Talisman se nepůjčuje. Mně by to přineslo smůlu, a tobě by to 

nepomohlo.“
„To je pověra,“ snažím se zviklat její rozhodnutí, je to však 

marné.
„Proč ho vůbec chceš?“
„Víš, já…“
Nevím honem, co jí mám na to říct. Nemám chuť povědět jí ote-

vřeně, že by mi ji mrňavý koala pořád připomínal. Pokaždé, kdy 
bych sáhl do kapsy a nahmatal ho, hned bych si před sebou vybavil 
Vážčinu tvář.

„… prostě se mi líbí.“
„Nezlob se, ale opravdu ti ho nemůžu dát. On by se na mě 

zlobil.“
Zpytoval jsem její tvář, jestli to myslí vážně, nebo jen tak 

z legrace, a než jsem mohl dojít k nějakému závěru, znovu 
promluvila:

„Nic si z toho nedělej, pošlu ti z domova jiného. Mám doma jeho 
dvojče. Dej mi svoji adresu.“

Tou poslední větou mi způsobila obrovskou radost. Sám jsem 
jí chtěl říct o adresu, ale chyběla mi k tomu odvaha. Mám sice 



dávno složená tři orlí pera, ale někdy se chovám jako zbabělá bledá 
tvář.

Honem letím pro zápisník a propisku do krosny, jsou bohužel 
skoro až u dna, musím vyházet většinu věcí. Rejnoka div netrefil 
šlak. Mně to ovšem bylo jedno. I kdyby se třeba stavěl na ucho, 
mně by tím nerozházel. Mám tak báječnou náladu, že mi ji nic ne-
může pokazit.

„Tady je moje adresa,“ předávám Vážce lístek. „Kdyby ses 
dostala někdy do našeho města, bydlím na náměstí za Zelenou 
bránou. Náš dům poznáš podle Jonáše na průčelí. Svou přezdívku 
mám právě po něm.“

„Jestli chceš, napíšu ti svoji adresu,“ řekla Vážka.
Jestli chceš! Samozřejmě že chci! Takhle jí to ovšem neřeknu, 

pořád tlumím svoje nadšení, sám nevím proč. Honem jí strkám 
do ruky zápisník, a když mi ho po chviličce vrací, ukládám ho do 
krosny jako největší poklad.

„Jonáši, odjezd!“ nakoukne Jespák do kuchyně
Vážka mi podala po skautském zvyku levou ruku a já ji pevně 

stiskl.
 



Drobné nehody

TAK jsme zase na cestě. Hájovna dívčí Sedmičky zůstala daleko za 
námi. Míříme k Zemské bráně a často musíme prošlapávat stopu, 
jen místy můžeme využít vyjeté koleje, které po sobě zanechali tu-
risté nebo běžci. Vždycky když najedeme do pěkné stopy, vytvořené 
větší skupinou lyžařů, hlasitě je velebíme.

Jedu uprostřed našeho konvoje a nejraději bych si hlasitě zpíval. 
Ale to bych tady musel být sám. Do zpěvu mi je proto, že si vezu 
v zápisníku Vážčinu adresu. Konečně vím, jak se jmenuje civilním 
jménem. A kde bydlí. Pro jistotu si její ulici a číslo domu každou 
chvíli opakuju. Co kdybych zápisník někde ztratil? Jméno města 
zapomenout nemůžu, ale název ulice bych si klidně mohl splést. 
Nejhůř si člověk pamatuje jména ulic ve čtvrti, kde jsou pojme-
novány podle samých květin. Nebo třeba podle světových stran. 
Mám tetu v Praze na Spořilově a jakživ si nejsem jistý, jestli bydlí 
v Severovýchodní ulici III, nebo v Severozápadní II. Dost možná že 
má řadový domek dokonce v Jihozápadní IV.

„Co jste říkali těm holkám?“ zahájil Rejnok hovor na téma, kte-
ré jsme měli nejspíš pořád všichni v hlavě.

„Docela prima mihulky,“ řekl Jespák.
„Mně slíbila Želva, že mi pošle fotky, až si je nechá vyvolat,“ 

pochlubil se Bobr.
Než jsme se vydali na záchrannou výpravu do Rokytnice, Želva 

nás fotila v polárnickém oblečení. Dovedu si ty snímky představit, 
budou na nich vidět jenom naše oči. A snad kousek nosu a čela.

„Ty máš její adresu?“ zeptal se Komár.
„Jasně.“



„Já mám zase Sůvinu adresu,“ chlubí se Jespák. „Pozvala mě 
k nim do klubovny.“

Najednou se ukázalo, že všichni kluci mají adresu některé hol-
ky. Komár měl adresy dokonce tři, nebyla to starší děvčata z rover-
ského kmene, ale mladší, ze skautského oddílu.

„Co tomu řekne tvoje Halina?“ neodpustil si poznámku 
Rejnok.

„Co by říkala, nic. Stejně si nebudu se žádnou psát.“
Věřil jsem jeho slovům, vím, proč si vzal Komár jejich adresy. 

Aby si posílil sebevědomí. Je zvyklý na to, že se mu holky kladou 
k nohám. Stejně si myslím, že mu své adresy samy vnutily.

Ani mě nenapadlo, abych jim řekl, že mám Vážčinu adresu. 
Kdybych se jim svěřil, co se mnou setkání s Vážkou udělalo, nejspíš 
by mi řekli: Hele, hele, Jonáši, co to slyšíme? Vždycky prohlašuješ, 
že jsou ti všechny holky ukradené, a najednou tě nějaká káča vy-
vede z rovnováhy! Já totiž obyčejně mluvím o své sestře Jitce jako 
o káče – a v poslední době se o ní v oddíle mluvilo hodně často. Má 
si ji brát Racek, nejslavnější z našich Vikingů, mistr světa ve vod-
ním slalomu. O tom jsem se ostatně už zmínil. Nejvíc by si ze mě 
asi utahoval Komár, protože právě z něho jsem si léta utahoval já. 
„Moc by mě, Komáre, zajímalo, co na těch káčách vidíš!“ To ode 
mě slyšel nejednou. A Komár mi na to obyčejně řekl: „Co ty víš 
o tom, jaký to je, když se vedeš s takovou mihulkou za křídlo nebo 
s ní tancuješ!“ Dřív jsem nechápal, co chlap může cítit, jestliže se 
vede s nějakou kačenou za ruku. Dokud jsem chodil do mateřské 
školky, někdy pro mě chodila moje starší sestra a já s ní musel jít 
za ruku. To mě dost štvalo, rozhodně jsem z toho nebyl na větvi. 
A o pocitech při tancování nevím vůbec nic. Do tanečních jsem po-
chopitelně nikdy nechodil a chodit nebudu. Jednak by mě tam asi 
vůbec nevzali s tou kratší pajdou, a i kdyby mě třeba přece jen vza-
li, sám bych tam nešel. Ani bych si netroufl jít pro nějakou holku 
a říct jí: Smím prosit? A při dámské volence by pro mě stejně žádná 
nepřišla, seděl bych u stolu jako pecka.

Jestli nevíš, kde jsem vzal informace, jak to v tanečních chodí, 
rád ti to povím. Já se občas zastavím v Grandhotelu při podzim-
ním návratu z loděnice, abych se z balkonu podíval na to, jak se 
dole potí moji spolužáci z gymplu nebo starší kluci z našeho oddí-
lu. Obyčejně bývám z plavby po Labi mírně navlhlý a boty mám 



z bažin u Vrbičkové zátoky zablácené, takže se ode mne maminky 
tančících kluků a holek štítivě odtahují. Stačí, abych pozoroval 
chvíli své kamarády, nacpané do nového kvádra, s nesmyslným 
motýlkem pod bradou, jak se motají na parketu jako medvědi 
a šlapou cizím holkám po nohách, a přepadne mě záchvat smíchu. 
Jakmile se hlasitě rozesměju, už se ke mně řítí některý z pořada-
telů a hned mě vyvádí ven. Tak jako jsem dosud nechápal svoje 
kamarády já, tak nechápali oni mě a roztrušovali o mně pomluvu, 
že jsem vývojově zaostalý.

To bývalo v dobách, kdy mi byly všechny holky lhostejné a ne-
měl jsem zájem o nic jiného než o oddíl, lodě a plavbu po řekách. 
A teď najednou proti všem svým zásadám a zkušenostem mu-
sím na jednu holku pořád myslet. Přestávám sám sobě rozumět. 
Možná že to je něco jako chřipka a za týden se z toho dostanu. Ale 
co když mě to bude držet už pořád? Nejsem opravdu trochu pozadu 
ve vývoji?

„Jonáši, ztratil jsi talíř,“ houkl Bobr, který jede za mnou.
Snad je jasné, že to byl talíř z mé hůlky. Upozorňoval mě zby-

tečně, sám jsem to okamžitě poznal, protože se moje levá hůlka bez 
talíře zabořila hluboko do sněhu. Málem jsem upadl, jen taktak se 
mi podařilo chytit balanc.

Lehko se řekne, upadl mi talíř, ale hůř se taková nicotná závada 
napravuje. Musím zabrzdit, vrátit se pro ztracený talíř a pak ho 
znovu k hůlce upevnit. Při prohlídce dolní části hole zjišťuju, že mi 
praskla kovová závlačka, kterou je talíř k hůlce upevněný. Máme 
s sebou šroubovák a vruty pro případ, že bychom museli opravovat 
vázání, ale vzít taky rezervní závlačku nikoho nenapadlo. Trošku 
mi to zamotalo hlavu, patřím k beznadějným technickým antita-
lentům a nevím, jak tu drobnou závadu opravit. Bez talíře se jet 
nedá, mohl bych se odpichovat jen jednou hůlkou, a místo běhu 
bych se jen ploužil. Naštěstí s námi jede Jespák, technický všeu-
měl, budoucí inženýr, proslulý konstruktér vehiklů ve strojovně 
naší loděnice. Vytáhne z kapsy svého báglu technickou kápézetku, 
vezme z ní kus drátu a talíř k hůlce přidrátuje.

A jedeme dál. Ten drát však buď nebyl dost pevný, nebo dost 
silný, protože se asi po sedmi kilometrech zlomil a milý talíř zase 
zůstal ležet na sněhu. Já se přitom tentokrát skutečně vyválel, jak 
mi levá hůlka bez talíře zajela hluboko do sněhu. Jespák si zase 



věděl rady, talíř mi připevnil k holi kouskem provazu. Provaz se 
naneštěstí ukázal ještě méně odolný a vždycky asi po půlhodině se 
mi předřel o ostrou hranu v otvoru kovové hůlky. Takže jsme mu-
seli nejmíň šestkrát zastavit a závadu na mé hůlce odstraňovat.

To však není všechno, co mi ztrpčilo cestu Zemskou bránou pod 
Králický Sněžník. Další závada se objevila na vázání mých běžek. 
Vyviklal se jeden šroub, vázání na běžkách se trochu roztáhlo 
a začala mi z něj vypadávat bota. V té době bylo výkřikem moderní 
techniky vázání, kterému se říkalo pastičky. Když mi spadla z boty 
lyže už asi počtvrté, museli všichni znovu zastavit. Jespák mi půj-
čil ze své pojízdné dílničky šroubovák a já začal uvolněný šroub 
utahovat, ale ten se přetáčel a nešel dotáhnout.

„Musíš tam vrazit kousek dřívka,“ radí mi Jespák.
„To vím taky,“ odseknu trochu nevrle. „Ale kde ho mám 

vzít?“
Projíždíme právě po poli nebo louce, přesně se nedá zjistit, co 

leží pod metrovou vrstvou sněhu, a k nejbližšímu lesu je to asi 
kilometr.

„Vraz tam zápalku, třeba to postačí.“
Vytáhnu šroub a nacpu do otvoru zápalku natřikrát zlomenou. 

A když chci šroub zastrčit do zmenšené dírky, s leknutím zjišťuju, 
že milý šroubek zmizel.

Přehrabával jsem sníh asi dvacet minut, než jsem tu nicotnou, 
ale tak potřebnou věcičku našel.

A do třetice všeho zlého – začal se mi zarývat do masa nehet na 
prostředníčku pravé nohy! Už od rána jsem cítil, že mě tam něco 
píchá, a když jsme dojeli na dohled ke Králíkům, bolest se tak vy-
stupňovala, že mi nezbyla jiná možnost než se zastavit a botu zout. 
Svléknu ponožku a jak vidím, mám na noze tak dlouhé nehty, že 
mi jeden z nich poranil sousední prst. Prostředníček je rozbodaný 
až do krve.

„Nemohl sis je ostříhat ráno na chalupě?“ vzteká se Rejnok. 
„Už tak nás stály tvoje ustavičný problémy hodně času – a teď zase 
tohle.“

„Radši si to zalep náplastí,“ radí mi Komár. „Nebo se ti do rány 
dostane špína, prst ti zhnisá, dostaneš do nohy sepsi a konec.“

Nevím, jestli to jsou jeho obvyklé debilní rádoby vtipné řečič-
ky, nebo to myslí vážně. U Komára to někdy člověk nepozná. Pro 



jistotu začnu hledat v krosně lékárničku. Mám ji v malé krabičce, 
a ta se bůhvíjak dnes ráno octla až na dně krosny. Předtím jsem 
si ovšem musel dlouhé nehty zkrátit. Nůžky nikdo z nás neměl, 
naštěstí mi nehty ve vlhké ponožce změkly a daly se snadno ořezat 
kapesním nožem.

Zmínku o tom, jak mě začal mučit dlouhý nehet na noze, jsem 
uvedl slovy do třetice všeho zlého. Jistě znáš tohle pořekadlo, kte-
ré tvrdí, že člověka potkávají nehody v sériích po třech kusech. 
Já ovšem o jeho všeobecné platnosti silně pochybuju. Mně se totiž 
sedmý den jízdy hned po třetí nehodě stal další malér. Podařilo 
se mi projet potokem. No, potok to nebyl, jen takový mrňavý pra-
mínek, který tekl přes cestu. Vlastně ani netekl, jen tam z něho 
prosakovala sněhem voda. Ostatní to místo přeskočili, ale já právě 
koukal někam jinam a ten tmavší flek jsem přejel. A v tu ránu mi 
začaly obě lyže namrzat. Prostě se na mokré skluznice nabalovaly 
sněhové krystalky a lyže počaly nepříjemně drhnout. Moje rychlost 
tím klesla na polovinu a já zůstával víc a víc pozadu. Musel jsem 
se zastavit a skluznice očistit. Nejdřív jsem jimi jen šoupal o sníh, 
ale to se ukázalo jako naprosto neúčinné opatření. Potom jsem se 
pokusil sedřít namrzlý sníh z levé běžky o horní hranu pravé běž-
ky a z pravé běžky o levou běžku. Tím jsem ztratil minutu a můj 
odstup od ostatních se ještě zvětšil. Nakonec zůstali stát a čekali 
na mě. Tohle se ovšem opakovalo pořád dokola. Jak na to reagovali 
moji spolujezdci, to si jistě dovedeš představit.

„Já bych tě přetrhl jak žížalu,“ nadával Rejnok. „Nemůžeš 
si dát pozor? Zvlášť když máš dřeváky? Musíš vjet do každý 
louže?“

Jako kdyby se mi to stalo nejmíň už po desáté – a mě tahle 
smůla přitom postihla teprve poprvé! Jespák mi pak nařídil, abych 
si lyže sundal, vzal nůž a pečlivě mi vyškrabal nalepený sníh i ze 
žlábků skluznic. Teprve tohle opatření mi pomohlo.

Kolem městečka Králíky naše expedice projela až někdy ve dvě 
odpoledne. Po silnici to nešlo, byla posypaná škvárou. Zásoby jídla 
se nám podařilo doplnit už před polednem v jedné vesnici. Před 
námi se teď tyčí vysoká hora – Králický Sněžník. Čeká nás dlou-
hý výstup, dalších deset kilometrů budeme stále stoupat, vrchol 
Sněžníku je skoro o tisíc metrů výš než Králíky.



„Dnes přespíme jako lordi v turistický chatě,“ řekl Jespák 
po krátkém přezkoumání mapy Jeseníků. „Podle značky je na 
Sněžníku chata s celoročním provozem.“

„Stav státní pokladny umožňuje mimořádně bohatou veče-
ři. Možná i pohár se šlehačkou,“ slibuje Bobr, který se stal po 
Ledňáčkovi ministrem financí.

„Dám si tam řízek,“ prohlásil Komár.
„Já mám chuť na svíčkovou,“ řekl Jespák.
„Pánové, není nad knedlo ‑vepřo ‑zelo,“ přesvědčuje nás Rejnok. 

„Objednám si dvanáct knedlíků!“
Vidina bezpracné bohaté večerní hostiny nás pak poháněla 

další čtyři hodiny až na vrchol Králického Sněžníku. Vůbec nám 
nevadilo, že odpoledne zatažená obloha ještě víc potemněla a před 
pátou hodinou začalo sněžit. Cíl už byl nedaleko.

„Po tomhle nekonečným šplhání zvyšuju objednávku na patnáct 
knedlíků!“ povídá Rejnok.



Šok

„TADY to někde je,“ řekl Jespák, když jsme vyjeli z hlubokého lesa. 
Stoupání skončilo, stojíme na vrcholku Králického Sněžníku. Ale 
po turistické chatě nikde ani stopa.

Jespák znovu brejlí do mapy, pak se rozhlíží kolem a nechápavě 
vrtí hlavou.

„Tak je to asi o kousek dál,“ poznamenal Rejnok.
Vydáme se tedy na další cestu, to znamená, že dál prošlapá-

váme stopu, nikdo tudy dnes nejel. Je nám to dost divné, copak 
je uprostřed zimní sezóny chata na tak významné hoře prázdná? 
Nebo jsou její obyvatelé a hosté celý den zalezlí uvnitř, ani si nevy-
jeli po včerejší vichřici ven?

„Tohle nechápu,“ opakuje Jespák už asi podesáté. „Buďto neu-
mím číst v mapě, nebo jsme jinde než na Sněžníku.“

Průsek, kterým postupujeme, se začíná svažovat dolů. A v šeru, 
které se zvolna plíží z lesa na otevřené planiny, vidíme, že nechá-
váme nejvyšší bod za sebou.

„Nepřešli jsme nějakou odbočku?“ napadlo Komára. „Dlouho 
jsem neviděl červenou značku.“

Všem je jasné, že nemá smysl sjíždět dolů, to dá rozum, že vr-
chol nejvyšší hory nemůže být v údolí. Komárova slova nalomila 
naši jistotu. Skutečně jsme mohli přehlédnout turistickou značku, 
která nás sem vedla z Králíků, stalo se nám to ostatně už několi-
krát, také hned první den v Jizerských horách.

Vracíme se tedy ve vlastní stopě zpátky na návrší a pozorně pro-
hlížíme stromy u cesty.

„Tady! Tady je červená značka!“



Uviděl jsem ji první ze všech, namalovanou na smrkovém kme-
nu těsně nad zemí. Proto jsme si jí nevšimli! Takhle nízko ji samo-
zřejmě nikdy značkaři neumisťují, její poloha nám prozradila, že 
tu leží nezvykle mnoho sněhu, možná dva metry.

Není pochyb o tom, že jsme na vrcholu Králického Sněžníku. 
Ale kde je turistická chata? Červený obdélníček na mapě jasně 
říká, že tu někde musí stát. Na polské straně, za hraniční linií, se 
tyčí temná kamenná věž rozhledny, další důkaz, že se nemýlíme, je 
to temeno Sněžníku.

A pak objevil Komár za terénní vlnou něco, co nám způsobilo 
menší šok. Ze sněhu tam trčí zpola zavátá, namrzlými vločkami 
zalepená tabulka. Komár kolem ní odhrabává sníh, očistí desku 
rukavicí a nahlas čte:

„Zde stávala chata na Králickém Sněžníku.“
Tak nás to zaskočilo, že ani nevím, co na té tabuli bylo ještě na-

psáno. Na tom v té chvíli stejně nezáleželo. Z našeho dnešního bez-
pečného útočiště před nocí, mrazem a vánicí nezbylo nic, ani holé 
zdi. Pod silnou vrstvou sněhu možná leží základy zbořené chaty.

„No nazdar, no sbohem,“ pronesl Jespák tradiční oddílovou for-
mulku, kterou říkáváme v kritických situacích.

Jsem z toho tak vyvedený z míry, že mě v první chvíli napadne 
nesmyslná myšlenka – z poháru se šlehačkou nebude asi nic!

Kdybychom přišli jenom o pohár! Dostali jsme se do pěkné kaše, 
která naneštěstí není jedlá.

„A hele, slon!“ hlásí Komár další objev.
Cože? Slon? Nepřeskočilo mu náhodou?
Komár skutečně našel slona! Horská chata nikde, zato tady stojí 

to exotické zvíře. Nechci ani věřit svým očím. Není to samozřejmě 
živý slon, ani uplácány ze sněhu, ale vytesaný z kamene. Kde se 
tu vzal? Kdo sem tu divnou sochu umístil? Na tyhle otázky jsme 
neznali odpověď.

„Přenocujeme u Poláků,“ řekl Rejnok.
„Chceš, aby tě poslali do Varšavy?“ připomněl Bobr.
„Když člověka zastihne na hřebenech noc a jde mu o život, 

může vyhledat útočiště kdekoli,“ trvá na svém návrhu Rejnok.
„Já bych to radši nezkoušel,“ zrazuje ho Jespák.



Rejnok se s námi dál nebavil a zamířil k rozhledně. Nerozhodně 
jsme zůstali stát na české straně hranice. Než jsme se dohodli, zda 
ho máme následovat, Rejnok se vrátil.

„Není tam ani noha,“ volá už z dálky zklamaně. „Věž je zam-
knutá, dovnitř se nedostaneme.“

„Nemáte někdo po ruce baterku?“ zeptal se Jespák.
„Mám ji v kapse na boku krosny,“ hlásím.
Zešeřilo se už natolik, že nevidíme pořádně na mapu. A sníh 

se sype z nebe stále hustěji a hustěji, musíme krýt Jespáka svými 
těly, aby se mu mapa nerozmáčela, i tak z ní ustavičně setřásá vlo-
čky. Naštěstí padá suchý sníh, což svědčí o slušném mrazu. Pohled 
na příruční teploměr mi prozradí, že je tady v patnácti stech me-
trech nad mořem deset pod nulou.

„Jak daleko je nejbližší stavení?“
Na Bobrovu otázku, kterou máme na jazyku i my všichni ostat-

ní, Jespák zpočátku vůbec neodpověděl, tak byl zabraný do studia 
mapy.

Teprve asi po třech minutách zvedl hlavu a řekl vážným 
hlasem:

„Jsou jen dvě možnosti. Buď se vrátit do Králík, nebo pokra-
čovat dál. Ale zpátky do Králík to nejde, takže máme vlastně jen 
jedinou možnost. Jet dál.“

„Kam až?“
„Až do Stříbrníc.“
„Kolik je to kiláků?“
„Asi tak osm.“
Málem jsem se po těch slovech zhroutil. Taková dálka! A plaho-

čit se v noci lesem, kde není žádná stopa!
„Nevrátíme se do Králík ve vlastních stopách?“ navrhuju ne-

směle a vzápětí mi dochází, že je to naprosto nesmyslná otázka. 
Tohle městečko je o tisíc metrů níž. Kdybychom měli křídla, jsme 
tam jedna dvě, stačilo by vzlétnout a pak plachtit dolů. Ale sjíždět 
ty šílené padáky, a k tomu ve vánici a naprosté tmě? O to by se 
mohli pokusit jen sebevrazi.

„Tobě asi přeskočilo, Jonáši,“ řekl Rejnok.
Abych zamaskoval, že mě něco tak bláznivého mohlo vůbec na-

padnout, dodávám na vysvětlenou:
„Myslel jsem, že… kdyby se šlo dolů pěšky.“



Což byla stejná hloupost.
„Sundej si lyže a zkus to,“ řekl Rejnok.
Jako kdybych zapomněl, co se mi stalo při opravě vázání. Bez 

lyží jsem zapadal nad kolena. V tak hlubokém sněhu by se dalo ujít 
dvě stě tři sta metrů, ale rozhodně ne deset kilometrů. Je to šíleně 
namáhavé, člověk je za chvíli se silami na dně.

„Do Stříbrníc se teď sotva dostaneme,“ řekl Rejnok.
Do Stříbrníc asi nejsou takové padáky jako do Králík a je to 

taky o něco blíž, ale jak máme hledat za tmy cestu? Značky člověk 
přehlédne i za světla, natož v noci. Kdyby tu byla aspoň vyjetá 
stopa! Takhle se budeme potácet lesem možná do půlnoci. A to jen 
v případě, že nezabloudíme.

Rejnok má pravdu. Pokračovat v cestě je stejně riskantní jako se 
vrátit zpátky.

Ale co tedy uděláme?
„Jespák říká, že jsou jen dvě možnosti,“ pokračuje Rejnok ve 

svém proslovu. „Jedna ani druhá asi nepřichází v úvahu. Navrhuju 
využít tu třetí. Přenocujeme tady.“

Připadalo mi to jako šílenost. Nejsem eskymácký pes, abych si 
vyhrabal ve sněhu díru a zalezl do ní. Vzpomněl jsem si na Cooka 
a jeho výpravu k severnímu pólu. Ten musel přespávat pod širým 
nebem, na sněhu a ledu celé dlouhé měsíce. Jenže měl s sebou hed-
vábný stan. A hlavně mu Eskymáci stavěli na noc iglú. V něm si 
pak topil, vezl s sebou na saních miniaturní petrolejová kamínka 
a kožešinové spací pytle. A byl oblečený v šatech z tuleních kůží 
nebo z čeho. Měl taky víc párů bot, nemusel lézt druhý den ráno do 
mokrých škrpálů. Ale na druhou stranu v Arktidě panuje mnohem 
horší počasí, sněhové bouře, po ledových pláních sviští skoro pořád 
vichr, při kterém se člověku hned tvoří na odkrytých částech tváře 
led. A teplota často klesá na padesát pod nulou, někdy ještě níž. Co 
je proti tomu těch deset stupňů tady na Králickém Sněžníku? Cook 
by nejspíš řekl, přátelé, když je tu takové horko, můžete přespat 
i pod širákem!

„Jak to myslíš?“ zeptal se Bobr Rejnoka.
„Uděláme si bivak jako horolezci.“
Asi nám nezbývá než Rejnokův návrh přijmout. Nic jiného se 

opravdu nedá dělat. Panebože, to bude noc! V tom mém podvodnic-
kém spacáku mi je zima i v chalupě, což teprve když budu trávit 



noc venku. A za takového mrazu! Copak už takhle spousta lidí 
nezmrzla, zabloudili v zimní noci, nemohli dál, sedli si do sněhu, 
že si chvíli odpočinou, usnuli a víckrát se neprobudili. Jenže ti 
asi trávili noc venku bez spacáku. A většinou se vraceli z flámu. 
Doufám, že my tu nezmrzneme. Ale i omrzliny by nás mohly pěkně 
zdecimovat. Loni o vánocích omrzly Krabovi na Skočce uši, ne celé, 
jen špičky boltců. Vyjel si frajer při patnácti pod nulou bez čepice, 
a pak se ještě zvedl vítr. Nejdřív měl ty boltce bílé, pak rudé, poz-
ději fialové a nakonec mu je zdobily strupy, vypadalo to, jako kdyby 
nosil jakési avantgardní náušnice. A to měl kliku, že mu ušiska 
neomrzla úplně, pak by mu nejspíš odpadla a stal by se z něho dru-
hý pantáta Bezoušek.

Z neveselých úvah mě vytrhne Rejnokův povel:
„Sjedeme k lesu a dáme se do toho!“

 



Bivak

„NEPOSTAVÍME iglú?“
Rejnok můj návrh okamžitě smetl.
„Na to potřebuješ jinou kvalitu sněhu.“
„Eskymáci vyřezávají ze sněhu kvádry a z nich pak dělají iglú,“ 

hájím svůj návrh.
„Jenže v Arktidě vítr sníh dokonale upěchuje. Z toho se pak dají 

kvádry vyřezávat. My si musíme udělat záhrab.“
Zatím co mi tohle vysvětloval, hrabal se ve svém ranci. Po chvíli 

z něho vytáhl čelovku, mrňavý reflektor, a upevnil si ji na hlavu. 
Vypadal jako horník, který se chystá rubat uhlí. Rejnok si čelovku 
původně pořídil pro noční orientační závody, ale teď se mu náram-
ně hodí. Má při práci obě ruce volné. Já musím držet v jedné ruce 
baterku, podle toho můj výkon vypadá, připadám si jako invalida 
s jednou prackou. Kdyby nebyl takový mráz, strčil bych si baterku 
normálně mezi zuby, ale v tomhle podnebí by mi k ní hned přimr-
zla pusa.

Rejnok nejdřív chvíli obhlížel terén, až našel místo, kde byla 
vysoká sněhová návěj.

„Tady začneme. Vyhrabeme v ní pěknou komnatu.“
Pomyslel jsem si, že bude vhodná leda pro Sněhovou královnu. 

Nahlas však neříkám nic. Než se naše lyže zakously do návěje, dů-
kladně jsme museli ušlapat před budoucím záhrabem sníh. Rejnok 
s Jespákem pak začali hloubit v návěji tunel a patky svých běžek 
užívali jako polní lopatky. Mně, Komárovi a Bobrovi řekli:

„Vás tady nepotřebujeme. Nalámejte větve ze smrčků. 
Nasteleme je pod sebe.“



Začali jsme šmejdit po okolí a hledat vyšší stromky s hustou ko-
runou, jejichž dolní větve nejsou moc zachumelené. Vzpomněl jsem 
si na svůj první tábor. Po příjezdu na Ostrov přátelství jsem nej-
dřív spal taky na vrstvě chvojí, protože bylo všude mokro. Tehdy 
jsem byl líný a nalámal větviček málo, takže mi v noci byla od 
země pěkná zima. A to bylo jistě deset nad nulou. Tady je deset pod 
nulou, rozdíl dvacet stupňů. Musíme nalámat chvojí pěknou haldu. 
A nejen pro sebe, i pro Rejnoka a Jespáka.

Myslel jsem, že to zvládneme za chvilku, ale byl to špatný od-
had. Dost nás při práci zdržovalo setřásání sněhu z větví. Podlý 
sníh přitom člověku napadal za krk, do rukávů i do bot. Zpočátku 
jsem pracoval bez rukavic, abych si je nepromáčel, ale brzy mě za-
čaly strašně zábnout ruce. Tahám tedy palčáky zase z kapsy, ale to 
už mi zašlo za nehty.

Zatím co zuřivě plácám rukama, abych si je trochu zahřál, zase 
mě přepadla malomyslnost. Co tady vlastně dělám? Proč raději 
neležím doma v posteli a nečtu si další kapitoly Cookova deníku? 
Kdo mi to nakukal, abych se vydal s touhle partou cvoků na tak 
nesmyslný podnik? Zítra to zabalím.

Ale hned nato mi došlo, že kdybych tu nebyl, nebyl bych ani 
včera a předevčírem na chalupě s dívčí Sedmičkou a nikdy bych 
nepoznal jednu strašně milou holku s copem. Jen jsem si na Vážku 
vzpomněl, hned se mi udělalo líp. Ani ruce mě už tak nezábly.

Mám se opravdu vrátit domů? Tuhle otázku si jistě položil 
i Cook, nejspíš mnohokrát, byl na tom tisíckrát hůř, od nejbližšího 
lidského obydlí ho oddělovaly nekonečné pusté ledové pláně. My to 
máme k nejbližší chalupě za světla hodinu jízdy. Kdyby bylo sku-
tečně nejhůř, prostě nasedneme dole pod horama na autobus nebo 
na vlak a jedeme domů.

Sotva mi začala v rukou zase proudit teplá krev, spustila se 
mi rýma, každou chvíli tahám z kapsy kapesník, a tahle jedno-
duchá operace se těžko provádí s palčákem na ruce. Takže si ho 
vždycky musím stáhnout, vylovit kapesník, frknout do něho, str-
čit kapesník zpátky do kapsy a natáhnout palčák. V práci mě to 
pochopitelně brzdí. A Komár má příležitost k dalším štiplavým 
poznámkám.



Než jsme natahali k návěji dost velkou hromadu chvojí, Rejnok 
s Jespákem se prokousali do nitra sněžné stěny tak hluboko, že už 
je není vidět.

„Polezte se podívat dovnitř,“ volají na nás z tunelu.
Překvapilo mě, jak velký prostor se jim za tu hodinu podaři-

lo v návěji vytvořit, jeskyňku velkou asi 2,5 x 3 metry, vysokou 
něco přes metr. Připadá mi to, jako bych se octl ve stanu s bílými 
stěnami.

Dokončovací práce nám zabraly ještě další hodinu, potom jsme 
se do toho sněženého doupěte mohli nastěhovat. Bágly vyrovnané 
u jedné stěny, spací pytle těsně vedle sebe na podložce z chvojí.

Potom začala nejpodivnější pirátská hostina, jakou kdy asi 
Vikingové pořádali. Dali jsme dohromady všechny zbytky jídla, 
který se našly v našich rancích, a rozdělili je na pět stejných dílů. 
Moc toho tedy nebylo. Nejvíc kalorií měl můj pemmikan. Nedal 
jsem na pospas celou železnou zásobu. Nezdálo se mi, že jsme sku-
tečně na pokraji smrti hladem, ačkoli Bobr prohlásil:

„Mám dojem, že se tu vznáší přízrak hladu. Jak dlouho člověk 
vydrží bez jídla?“

„Nemusíš mít strach, asi čtyřicet dní,“ uklidnil ho budoucí lé-
kař Komár. „Horší to je s pitím. Bez tekutin zaklepeš bačkorama 
mnohem rychleji.“

Správná připomínka. K pití opravdu nemáme nic. Na každého 
z nás připadají dva dílečky pomeranče.

Co o tom napsal Cook do svého deníku? Že ho ustavičně trápila 
žízeň. Trvalo vždycky hrozně dlouho, než se rozpustil v kotlíku 
led a mohl uvařit čaj. Jespák má sice vařič na tuhý líh, ale to je 
mrňavá krabička. Na tuhém lihu se toho moc neuvaří, spíš se na 
něm dá ohřát konzerva. Jespák přesto nabral do svého ešusu sníh 
a postavil ho nad plamínek. Nemusel ani vylézat ven, prostě hrábl 
nádobkou do stěny za svými zády. Nikdy bych neřekl, jak málo 
vody je z rozehřátého sněhu. Po nekonečném čekání zůstalo na dně 
vody jenom na prst. Slabá dávka pro jednoho člověka. Na jeden čaj. 
Za další věčnost začala voda vařit a Jespák do ní dal papírový pyt-
líček s čínským čajem. A každý si pak mohl dvakrát loknout. Než 
bychom uvařili pět hrnků čaje, pro každého z nás jeden, museli 
bychom tady strávit dva dny. Tak to aspoň odhaduju.



Když Komár dopil poslední kapku z první dávky, podíval se do 
ešusu a řekl pochmurným hlasem:

„Teď jsme si právě všichni zadělali na rakovinu žaludku.“
Nechápeme, co tím míní, dokud nám nepodá prázdný ešus.
„Podívejte se do něj.“
V místech, kam až dosahovala původní hladina čaje, černá se 

prstenec mastných sazí.
„Fuj! Nemohl sis ten ešus napřed umejt?“ řekl jsem 

Jespákovi.
„Co řečníš, ten byl náhodou jako alabastr.“
S těmi slovy Jespák převzal svůj ešus a nakoukl do něho.
„Kde se tam vzalo to svinstvo?“ řekl nechápavě. Ale za několik 

okamžiků mu to došlo.
„Pánové – a to jsme na horách, kde široko daleko není ani 

komínek!“
Prstenec mastných sazí se na stěnách plechové nádobky usadil 

z rozpuštěného sněhu. Zdá se mi to nepochopitelné. Sníh jiskří-
cí tou nejčistší bělobou – a teprve když ho rozpustíš, vidíš, co je 
v něm svinstva.

Další čaj jsme pak už nevařili.
Přípravy na noc probíhaly klidně, dokud Rejnok nenahmatal na 

dně svého rance jakýsi tvrdý těžký předmět. V předtuše chladnější 
noci totiž vytáhl i rezervní prádlo, které dosud vůbec nepoužil.

„Co to…“
Ani tu větu nedořekl. V jeho ruce se objevila žehlička, na kterou 

jsem už zapomněl.
„Hadové! Plémě ještěrčí!“
Tenhle citát z bible zahájil dlouhou, předlouhou řadu neobvyk-

lých jmen z živočišné říše, kterými nás pak Rejnok tituloval. My 
jsme se samozřejmě smáli a strouhali mu mrkvičku. Načež Rejnok 
náhle obrátil a začal si nadbytečnou přítěž pochvalovat.

„No co se smějete, háďátka, měl bych vám vlastně poděkovat, 
je to skvělej trénink, ty kila navíc. Až budete na dně, pak se zase 
budu smát já vám!“

Řekl jsem sice, že náš bivak byl dost prostorný, ale zase ne 
natolik, abychom se v něm mohli volně pohybovat. Upřímně ře-
čeno, připadali jsme si v něm jako sardinky v krabičce. Ještě než 
jsme zalezli do spacáků, Jespák protáhl větrací otvor, abychom se 



v noci neudusili. Vstupní tunel jsme pak zatarasili svými bágly. 
Když jsem ho tam cpal, mrkl jsem na teploměr. Ukazoval čtyři 
stupně nad nulou! Vážně, nad nulou! Eskymácké obydlí vyhřála 
kromě vařiče a našich těl jediná svíčka. Tu svíčku jsem do krosny 
dal jen tak pro strejčka Příhodu, kdybychom ji někdy náhodou 
potřebovali.

Navíc mě hřálo vědomí, že jsem tenhle večer třikrát zabodo-
val. Pemmikan nás zachránil před smrtí vysílením. Žehlička 
v Rejnokově báglu mě vynesla o jedno místo výš na žebříčku Klubu 
recesistů, Rejnok mi za ni sice dal při hlasování nulu, ale ostatní 
tenhle můj kameňák ocenili čtyřmi body. A já jediný měl svíčku, 
která nám pomáhala vyhřát bivak.

Než vlezu do podvodnického spacáku značky Arktida, probírám 
v duchu rady pro zimní táboření, které jsem četl v jedné známé 
příručce. Podle ní se má člověk na noc pořádně nacpat, protože 
pak vydá do rána víc tepelné energie. To zní pěkně, ale kde vzít 
dost jídla? Počítali jsme s tím, že se navečeříme a nasnídáme v hor-
ské chatě, měli jsme s sebou jen minimální zásoby. Jestliže člověka 
čeká šplhání skoro do nebe, musí zdolat tisícimetrové převýšení, 
snaží se batoh co nejvíc odlehčit.

Do spacího pytle neuléhat promrzlý, jakýmkoli způsobem získat 
teplo. To je taky rada za všechny prachy. V záhrabu máme tolik 
volného prostoru, že člověk může hejbat nanejvýš ušima, pokud to 
umí. Vylézt ven a cvičit? Zkřehneš ještě víc. O jiném „jakémkoli 
způsobu“, jak získat teplo, nevím.

Mokré věci usušit přímo ve spacáku. Ale nesměl by to být můj 
spacák, kde je člověku zima i v suchém oblečení. A už vůbec si 
nedovedu představit, že bych tam mohl sušit boty, jak příručka 
navrhuje. Kam bych je dal? Pod sebe? Spát jako kdybych ležel na 
kamenech? Položit je pod hlavu a ráno vstát se zlomeným krkem? 
Nejspíš to autor tábornických rad myslel tak, že si je necháme 
přes noc na nohou. Prostě vlezeme do spacáku v botech. Já jsem 
ovšem rád, že si je můžu na noc zout, nemám zájem spát s nohama 
v loužičkách.

A tak jediná příručková rada, kterou jsem mohl při zimním 
táboření na vrcholu Králického Sněžníku využít, říkala – méně 
pít, protože pak nemusíme v noci vylézat z pytle a ztrácet tím 
teplo. Jenže právě tuhle radu bych rád ignoroval, kdybych měl co 



pít. Připadá mi to dost absurdní – všude kolem nás, dokonce i pod 
námi, je dvoumetrová vrstva zmrzlé vody, a já mám žízeň jako be-
duín na Sahaře.

Pokusil jsem se uplatnit ještě jednu z navrhovaných zkušenos-
tí: Uléhejte s pevným přesvědčením, že vám v noci zima nebude. 
Opakujte si před usnutím, je mi teplo, je mi teplo, a uvidíte, že vám 
skutečně bude teplo.

Zjistil jsem, že na té radě možná něco je. I když mi v noci ne-
byla zima spíš asi proto, že jsem vlezl do spacáku nejen v šatech, 
ve kterých jsem jel ve dne, ale kromě toho jsem si pod ně navlékl 
i všechno rezervní oblečení, včetně tlustých ponožek podšitých 
kůží. Jistou pozitivní roli mohl sehrát i fakt, že jsme byli namačka-
ní těsně vedle sebe, a tak se vzájemně hřáli.



Polární noc

DO deseti hodin byly všechny přípravy na nocleh v záhrabu skon-
čené. Jespák ještě jednou vylezl ven, aby se přesvědčil, že větrací 
otvor není nahoře ucpaný novým sněhem, a vrátil se s tím, že už 
nechumelí. Dokončil pak utěsňování vstupního tunelu, ale nepoda-
řilo se mu to tak dokonale, aby dovnitř přece jenom trochu neprou-
dil studený vzduch.

„Aspoň se v noci neudusíme,“ prohlásil Bobr.
A začal nám vyprávět o dvou horolezcích, kteří si postavili v ho-

rách na noc iglú, dokonale utěsnili vchod a zapomněli na větrací 
otvor. V noci začalo hustě sněžit, napadlo snad půl metru nového 
sněhu, ti dva ve spánku vydýchali všechen kyslík a už se nikdy 
neprobudili.

Tahle historka mi připomněla moji dávnou příhodu. Bylo mi 
tehdy asi deset let a napadlo strašně moc sněhu, asi jako letos. 
Vybudoval jsem si na dvorku za naším domem malou sněhovou 
chýši a chtěl jsem v ní přespat, ale máma mi to zatrhla. Kdyby mě 
teď viděla! Ta by šílela.

Potom se hovor stočil na jiná neštěstí, která se stala v horách. 
Hlavní slovo měl Rejnok. Jako budoucí učitel tělocviku poslouchal 
na lyžařských kurzech přednášky na téma nebezpečí zimních hor 
a teď nás začal krmit strašidelnými historkami. O lidech, kteří se 
přes zákaz vydali v Krkonoších na Kozí hřbety a zahynuli při pádu 
do údolí. O chatařovi, který žil na Luční boudě dvacet let, znal 
mezi Výrovkou a Sněžkou každý kámen, a přece zabloudil v mlze 
a druhý den ho našli zmrzlého padesát metrů od jeho domova.



Nejvíc si však dal Rejnok záležet na vyprávění o lavinách. 
Nejspíš proto, že to byly příběhy, které mohl patřičně vyšper-
kovat. Přiznám se, že jsem poslouchal se zatajeným dechem. 
Nejvíc mě zaujalo Rejnokovo dramatické líčení březnové laviny 
v Nízkých Tatrách, protože jsme tam byli v minulém roce s tátou 
a mámou.

„Asi největší lavina, jaká kdy v Československu spadla, letěla 
z Ždiarský hole do Kulichovy doliny. Stalo se to v sobotu 8. břez-
na 1956. Před desátou hodinou dopoledne se utrhla velká masa 
sněhu někde ve vejšce 1700 až 1750 metrů. Lavina široká osm set 
metrů začala sjíždět do údolí. Na začátku ji tvořilo jen něco přes 
sedm set kubíků sněhu o váze sto sedmdesát tun.“

O lavinách jsem toho slyšel a četl dost, každou zimu někde 
nějaká lavina spadne a zasype pár lyžařů. Dřív mi trochu vrtalo 
hlavou, jak může lehký sníh někoho vůbec připravit o život. Proč 
lidi lavině neujedou, když vidí, jak se na ně valí? Teprve tohle 
Rejnokovo vyprávění mi v tom udělalo jasno. Sto sedmdesát tun! 
Nikdy bych neřekl, že může sníh tolik vážit. A úplně fantastické se 
mi zdály další údaje.

„Lavina postupně zvyšovala rychlost a nakonec její čelo dosáhlo 
dvěstěpadesátikilometrový rychlosti. Řítila se jako závodní auťák 
na okruhu formule 1.“

Znělo to přímo neuvěřitelně, a taky jsem o tom nahlas 
zapochyboval.

„To je samozřejmě jenom odhad,“ odrazil mou námitku Rejnok. 
„Ale není daleko od pravdy. Tak to je ve zprávě horský služby, kte-
rá tam pak zasahovala.

Letící lavina strhávala další a další masy sněhu, kameny i stro-
my. Když se nakonec zastavila v údolí, zůstalo tam ležet skoro čty-
ři sta tisíc tun materiálu!“

Rejnok se odmlčel, abychom si mohli v hlavě srovnat ta ohro-
mující čísla. Teprve potom začal vyprávět nejdramatičtější část 
příběhu.

„V úzkým údolí, kterým lavina proletěla, stál srub velkej 
14×6 metrů. Před lavinou letící tou šílenou rychlostí tak stoupl 
tlak vzduchu, že rozmetal srub z těžkejch smrkovejch klád dřív, 
než k němu dorazilo čelo laviny. Ve srubu bylo devatenáct lidí. 
Z nich se zachránili jen tři, všichni těžce zraněný. Jednoho lesního 



dělníka ten strašlivej tlak vymrštil do vzduchu. Dopadl dvě stě 
padesát metrů daleko! Narazil na strom a ztratil vědomí. Za chvíli 
se ale probral. Z oblečení měl jen cáry a byl bosej. Obalil si nohy 
roztrhanou košilí a vydal se pro pomoc. Nejbližší dělnická ubytov-
na byla vzdálená necelý dva kilometry. Tam oznámil, co se stalo. 
Jeden z dělníků se hned vypravil do Dolní Lehoty, obce vzdálený 
dvanáct kilometrů.

Na místo neštěstí pospíchaly stovky lidí. Ve dvě hodiny odpole-
dne už pomáhalo při záchrannejch pracích na pět stovek horalů. 
Šestnáct lesních dělníků bohužel zahynulo. Nacházeli je až tři sta 
metrů od místa, kde srub původně stál.“

Rejnok pak přidal ke svému pochmurnému vyprávění několik 
suchých čísel.

„Lavina projela po dráze dlouhý tři a půl kilometru za pouhejch 
devadesát vteřin. Výškovej rozdíl mezi místem, kde se utrhla a kde 
se zastavila, byl devět set metrů.“

Když skončil, zalehlo náš bivak úplné ticho. Nevím, proč mlčí 
ostatní, ale moje fantazie pracuje na plné obrátky, celé to drama 
vidím před zavřenýma očima, jako kdybych seděl v kině nebo 
u televizoru.

„Nejdivnější na tom je, že v údolí, kudy lavina proletěla, rostl 
všude les. A údolí samo je křivolaký a úzký. Skoro nikde nemá la-
vinovej sklon. Laviny můžou teoreticky spadnout jen tam, kde má 
svah aspoň dvacet stupňů.“

„Nemůžeš nám povídat něco veselejšího?“ promluvil jako první 
Komár.

Naše nouzové obydlí, vyhrabané ve sněhu, není vhodným pro-
středím k vyprávění legračních historek ze školy. Ještě míň se sem 
hodí tlachy o tom, co kdo viděl v televizi nebo v bijáku. A tak jsem 
se zeptal, jestli nechtějí slyšet něco o Cookovi. Člověku, který jako 
první smrtelník stanul na severním pólu. Mám doma jeho deník, 
úžasně zajímavé čtení.

„No tak povídej,“ ozval se Komár a přitom hlasitě zívl. „Aspoň 
rychle usnu.“

Začal jsem tedy vyprávět o Cookových dobrodružstvích a kluci 
mě poslouchali, ani nedutali.



„Co tomu říkáte?“ ptám se, když Cook konečně dorazil na vr-
cholek světa, odkud vedou všechny cesty jediným směrem – na 
jih.

Odpovědělo mi ticho, přerušované pravidelným oddychováním. 
Všichni už spali. Dokonce i Rejnok – a vůbec nechrápal!
 



Sen o Vážce

LEŽÍM zachumlaný ve spacím pytli a hlavou mi bloudí všelijaké 
myšlenky. Nevím, proč pořád nemůžu usnout. Nejspíš proto, že na 
mě padla velká únava, výstup na Králický Sněžník byl neskutečný 
zabírák. A potom ten šok, když se ukázalo, že na vrcholku hory 
očekávaná chata už nestojí. Jsem zkrátka trochu přetažený. Spíš 
dost hodně než trochu. Tenhle stav dobře znám, když to někdy 
s fyzickou námahou přepísknu, večer ne a ne usnout. Jindy mě 
tenhle stav dost mučí, chci se co nejdřív ponořit do spánku, vím, že 
musím ráno vstát, ale čím víc se snažím usnout, tím jsem bdělejší. 
Takže ráno bývám polomrtvý a celý další den stojí za starou bač-
koru. Dnes mi však nespavost ani tak nevadí. Ležím sice v bivaku 
na vrcholku Králického Sněžníku, nedaleko pramenu Moravy, 
ale v myšlenkách jsem v hájovně pod Orlickými horami, kde jsme 
strávili dva nezapomenutelné dny s dívčí Sedmičkou. Aspoň pro 
mne byly skutečně nezapomenutelné. A jsou až dodnes, i když od 
té doby uplynulo v Labi i v Moravě tolik vody, že by naplnila menší 
moře.

Svíčka ve sněhovém přístěnku, kterou jsme nechali zapálenou, 
protože otepluje vzduch v naší sněhové jeskyňce, zvolna dohořívá. 
Zavřu oči a ze sametové tmy, která mě rázem obklopí, se pozvolna 
vynořuje obraz Vážky, toho zvláštního děvčete, které narušilo moje 
představy o holčičím světě. Zprvu je nejasný, ale jak si ho usilovně 
vyvolávám z hloubi paměti, je stále zřetelnější a má ostřejší kontu-
ry. Říkám, že Vážka narušila moje představy, ale to je slabý výraz. 
Dokonale je rozmetala. Víc než sedmnáct let společného života se 
starší sestrou Jitkou mělo na formování mých názorů zdrcující 



vliv, zařadil jsem holky do kategorie tvorů, vedle kterých muž sice 
musí žít, ale nemusí je sám dobrovolně vyhledávat, protože mají 
úplně jiné zájmy, přemýšlejí o úplně jiných věcech a chovají se úpl-
ně jinak než my, chlapi. A najednou se objeví cizí holka s copem 
sepnutým beruškou, se zářícíma očima a příjemným, melodickým 
hlasem, která zná spoustu zvláštních písniček, jaké jsem jaktěživ 
neslyšel, děvče, které na sebe neupozorňuje tím, že by si malovalo 
rty a nad očima stíny, stejně nadšená skautka jako já, s podobný-
mi názory. A to děvče v mžiku rozvrátí můj dlouhá léta budovaný 
vnitřní svět.

Vzpomínám na chvíle, které jsem prožil v její blízkosti. Bylo to 
jako blesk, který zasáhne člověka nic netušícího. Sotva jsem Vážku 
poprvé spatřil, pocítil jsem v duši strašný zmatek, ale z vnitřního 
chaosu se zakrátko vynořila spalující touha se s tím děvčetem se-
známit blíž. Sám sobě jsem byl k smíchu, když jsem se pozoroval, 
jak dělám všechno pro to, abych seděl přímo proti ní, tak jsem se 
totiž mohl pořád dívat na její tvář. Jonáši, říkám si, kam se poděla 
tvoje mužná hrdost, že tě dokáže vyvést z rovnováhy nějaká holka, 
nekoukej pořád na ni, vždyť je to trapas. Nebylo to nic platné, můj 
pohled se k ní ustavičně vracel. Snažil jsem se to dělat nenápadně, 
ve chvílích, kdy se dívala jinam, a stejně mě dvakrát nebo třikrát 
přistihla, jak na ni koukám – nebo jsem ji snad přistihl já, jak se 
dívala ona na mě? Asi to je jenom náhoda, říkal jsem si, že její po-
hled sklouzl ke mně, proč by měla projevovat zájem právě o mě? 
Spíš ji může přitahovat Jespák, ten má vysokou, štíhlou postavu, 
černé vlasy a srostlé obočí. Nebo Komár, z něho jsou holky větši-
nou celé pryč.

Vždycky když Vážka zachytila můj pohled, okamžitě jsem sklo-
pil oči, a tím jsem vlastně prozradil, že se dívám přímo na ni, ale 
nechci, aby to věděla. Při jednom takovém setkání našich očí se 
malounko usmála a já se usmál na ni, pokud se mi skutečně poda-
řilo vykouzlit na tváři úsměv, o čemž dost pochybuju, protože mi 
v té chvíli letěly hlavou zmatené útržky myšlenek, v duchu jsem si 
nadával, proč na tu holku tak civíš, moulo, jistě si toho všimla a je 
jí to k smíchu. Ve Vážčině úsměvu však nebyl ani stín pobavenosti, 
spíš sympatií, nejsem cvičený psycholog, ale některá hnutí mysli 
jiných lidí přece jen dovedu správně přečíst.



Usilovně se snažím udržet si před zavřenýma očima Vážčin 
obraz, ale jeho kontury se chvílemi rozplývají, musím se pekelně 
soustředit a zahnat všechny vedlejší, rozptylující myšlenky. Nejlíp 
se mi to daří, když Vážku vidím v nějaké konkrétní situaci, tře-
ba při společné hře. Pozdě večer jsme v hájovně hráli se staršími 
děvčaty Řeku. Na začátku téhle psychologické hry se mi podařilo 
získat místo vedle Vážky, v prvním kole jsem se třikrát dotkl svou 
nohou její nohy a tělem mi vždycky proletěl takový blesk, který mě 
skoro ochromil, ale nebyl to nepříjemný pocit, právě naopak, úžas-
ně vzrušující, závratný, celého mě to rozhodilo, ačkoliv dřív jsem 
přece přišel do mnohem těsnějšího kontaktu s holkou, třeba s naší 
Jitkou, když jsme se spolu prali, a nic to se mnou neudělalo. Ještě 
teď, při vzpomínce na ty okamžiky vedle Vážky, cítím, jak mi pras-
kají a přeskakují po celém těle neviditelné elektrické jiskřičky.

Vidím Vážku, jak zpívá lašskou písničku Dyž sem byla u ma-
mičky v domě, a doprovází se přitom na kytaru. To je také jedna 
z věcí, která nás sblížila, i já hraju na kytaru, umím sice jen asi 
deset akordů, s těmi však vystačím skoro u všech písniček, které 
v oddíle zpíváme.

Pokouším se znovu a znovu přivolat nápěv té kouzelné písničky, 
ale nějak se mi to nedaří. I Vážčin nejasný obraz se mi rozplývá 
před zavřenýma očima. A najednou jdu cizím městem a hledám 
Vážčin dům, na každém nároží se zastavím a čtu na tabuli jmé-
no ulice, do které právě vcházím, prošel jsem už Karafiátovou, 
Pomněnkovou, Maceškovou, Pivoňkovou a dalších deset jiných, ale 
Sasankovou ne a ne najít, chodníky jsou pusté, dlouho nepotkám 
jediného člověka, kterého bych se mohl zeptat. Potom dojdu ke 
kostelu, z otevřených dveří zaznívají varhany, vstoupím dovnitř, 
chrám je skoro prázdný, jen v přední lavici sedí pár babek, dojdu 
k nim a tiše se ptám, jak se dostanu do Sasankové ulice, ale babky 
neodpovídají, vůbec si mne nevšímají, jako kdybych tam nebyl, 
vracím se tedy ke dveřím, a teprve teď si všimnu, že zvuk varhan 
nepřichází z kůru, ale z otevřené krypty, sestoupím tedy po schůd-
kách do podzemních prostor, abych se zeptal na cestu varhaníka, 
ovane mě ledový vzduch, místo varhan tam však najdu velkou 
dřevěnou truhlu, na její víko kdosi tluče, ty rány vycházejí zevnitř, 
polekám se a váhám, zda mám truhlu otevřít, zdá se mi, že se 
uvnitř ozývá dětský hlásek, opatrně tedy víko zvednu a vidím, že 



truhla je prázdná, to mně vyděsí ještě víc a pospíchám z krypty do 
chrámové lodě, z ní ven na ulici a vidím, že stojím v docela jiném 
městě, než jsem byl před vstupem do kostela, proti mně jde pošťač-
ka, ptám se jí, kde je Sasanková ulice a ona mi něco povídá, ale já jí 
nerozumím, někdo začal kdesi blízko řezat na cirkulárce, je to tak 
pronikavé řinčení, že v něm zanikají pošťaččina slova.

Ty pazvuky byly tak silné, že mě probudily. Rejnok, který leží 
těsně vedle mě, strašlivě chrápe, mně přímo do ucha. To by probu-
dilo i mrtvého.

Ležím ve sněhovém záhrabu a v duchu probírám, co se mi prá-
vě přihodilo. No vlastně nepřihodilo, jen se mi o tom zdálo. Je to 
možné, aby se člověku zdály takové nesmysly? Některé střípky 
toho bizarního snu bych si uměl vysvětlit, když jsme projížděli 
v Hronově kolem kostela, někdo tam hrál na varhany, ačkoli ne-
byla mše, a Bobr nás přemluvil, abychom se podívali dovnitř. A na 
Skočce jsem vyprávěl večer rozjíveným harantům o tom, jak jedno 
dítě při hře na schovávanou vlezlo na půdě do truhly, pak za ním 
zaklaplo víko a už nešlo otevřít, a to dítě tam zahynulo, protože 
ve staré truhle je nikdo nehledal. Jak to, že se tyhle nevýznamné 
epizody v mém snu spojily s hledáním Vážčina domu? Ale vždyť 
Vážka v Sasankové ulici vůbec nebydlí!

Sněženková patnáct, opakuju si blaženě její správnou adre-
su, Sněženková patnáct, Sněženková patnáct… a znovu zvolna 
usínám.

Předtím jsem ovšem musel s Rejnokem pořádně zacloumat.
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Svaz neplužičů

NIKDY bych nevěřil, že budu spát ve sněhovém bivaku celou noc 
bez zastávky. Ani jednou jsem se neprobudil, snad opravdu díky 
tomu, že jsme byli po výstupu na Králický Sněžník dokonale vy-
schlí a neměli jsme nic k pití. V tom tedy příručka nelhala, až do 
rána jsem nemusel vylézt ven. A když se ráno konečně vyhrabu ze 
spacího pytle a prolezu tunelem na volné prostranství, nevěřím 
svým očím. Nad jihovýchodním obzorem už září slunce a nebe je 
bez jediného mráčku.

Připnu si běžky a stoupám na blízké návrší, abych se trochu 
rozhýbal a pohybem zahřál. Z holého temene Králického Sněžníku 
se otvírá úžasný pohled. Na západní straně Orlické hory, na vý-
chodě Jeseníky, a co je nejpodivuhodnější, nejvyšší vrchy těchto 
pohoří se podobají ostrovům obklopeným zpěněným mořem. 
Meteorologové tomu říkají nízká oblačnost, souvislá, neprůhledná 
vrstva mraků se drží na české i na polské straně, dole v údolí je 
nevlídné počasí, nebe beznadějně zatažené, lezavá zima, ale tady 
nad mraky jiskřivý zimní den. Zachumelené smrky dole na svahu 
se třpytí v sluneční záři a je na nich tolik sněhu, že se podobají 
pohádkovým postavám, obrovi, ježibabě, poustevníkovi s kápí na 
hlavě, běloušovi, který se vzepjal na zadních nohách.

Moje nálada hned vyletěla vysoko nad bod mrazu, přestože 
cestovní teploměr ukazuje dvanáct pod nulou. Teď bych to chtěl 
zabalit a vrátit se domů? Když je nádherný zimní den? A když 
jsem hladce přečkal první polární noc jako Cook ve sněhovém 
úkrytu? To budou kluci z mé družiny koukat, až jim o tom začnu 
vyprávět!



Za tři minuty jsem zpátky v záhrabu a troubím budíček. Jen 
tak, na pusu.

„Vstávej, vstávej, lenochu ospalý, vstávej, vstávej, sluníčko 
svítí.“

Myslíš, že moji společníci vyskočili z pelechu? Ani náhodou. 
Musel jsem poněkud zvětšit ve stropu větrací otvor. Prorazil jsem 
tam pěknou díru, dovnitř se nahrnul ledový vzduch. A na spáče 
spadlo trochu sněhu. Trochu dost hodně.

„Co blázníš, Jonáši,“ osopil se na mě Komár.
„Dnes jsem já u kormidla,“ začnu zpívat známou písničku 

Voskovce a Wericha, „já vám ukážu! Nadělat z vás povidla, to já 
dokážu.“ A hned k tomu refrén: „Hojahoj, kapitán, johoho, za toho 
život dám, hurá hurá kapitán.“

Přebírám totiž kapitánskou hodnost a velení. Musím ty lenochy 
pěkně prohnat.

Zpráva, že venku je modré nebe a slunce, je nakonec opravdu 
zvedne. Neztrácíme čas s přípravou snídaně, nezbývá nám k jídlu 
vůbec nic. Na cestu vyrážíme za půl hodiny.

Po noci strávené v záhrabu jsme kupodivu živí a docela čilí. 
Omrzliny, kloubový revmatismus, kurděje, mor, nic takového nás 
nepostihlo. Jen máme o něco větší hlad než večer a taky nás trápí 
větší žízeň.

Chvíli jedeme beze slova zasněženým, mlčícím lesem. A než za-
čneme sjíždět, řekne Rejnok:

„Musíme dnes trochu zrychlit. Máme zpoždění a vy pořád 
z kopce plužíte a tím nás brzdíte. Nebojte se to ze svahu pustit, 
co se vám může stát? Přinejhorším se vymáznete. Sněhu je všude 
spousta, padá se do něj jako do peřin.“

Pak nám začal vykládat o jakémsi unikátním spolku, který chce 
pro zrychlení našeho postupu založit. Našel pro něj prosté, přiléha-
vé pojmenování: Svaz neplužičů.

„Můžete do něj vstoupit dobrovolně, ale kdyby se snad někdo 
nechtěl přihlásit, tak uvidí!“

Typická rejnokovská omračující logika.
„Aha, to je něco jako Svaz mládeže,“ řekl Komár.
Narážel tím na trapnou zkušenost, že v těch dobách musel být 

každý středoškolák dobrovolně povinně členem organizace, zvané 



před rokem 1968 Svaz české mládeže a po sovětské okupaci naší 
republiky nápaditě přejmenovaný na SSM.

„Asi bys měl navštívit při nejbližší příležitosti psychiatra,“ řekl 
Rejnokovi Jespák.

„Nejsi náhodou agent pohřební služby?“ přisadil si Bobr.
Rejnok přešel obě poznámky, jako kdyby je vůbec neslyšel.
„Kdo má zájem o členství ve Svazu neplužičů?“
„Já,“ řekl jsem z legrace, abych kluky pobavil.
„Tak vidíte,“ zazářil Rejnok. „Už jsme dva. Kdo se hlásí 

ještě?“
„Já ne,“ prohlásil Komár.
„Ani já,“ přidal se k němu Jespák.
„A co ty, Bobře?“
„Mně je to jedno,“ řekl obojetně Bobr.
„Čili si podáváš přihlášku.“
„Mno – radši ne,“ couvá Bobr.
„Dobrá, jsme zatím tedy jen dva,“ uzavřel Rejnok svou agitaci. 

„To znamená, že si studentskou pečeť rozdělíme napůl jen mezi 
sebe.“

„To už známe,“ usmál se Jespák. „Je to jako s tou čokoládou 
v Jizerkách. Opakuješ se, nikdo ti na to neskočí.“

„Ale tenkrát ti chutnala, že?“
„Tenkrát jo, ale kde bys ji vzal dnes?“ usmívá se Jespák.
Večer jsme přece snědli všechno, co nám zbývalo. Vlastně skoro 

všechno. Část pemmikanu jsem si nechal. Mám zbytek železné 
zásoby předhodit zmlsaným dobrodruhům, dokud nám nejde 
o život?

Než jsem došel k nějakému rozhodnutí, sáhl Rejnok do kapsy 
svého báglu. A Jespákovi se rázem vytratil úsměv z tváře. Rejnok 
totiž vytáhl z klokaní kapsy své větrovky další čtvrtkilovou čoko-
ládu v modrém obalu a ukázal ji, jako kněz v kostele ukazuje věří-
cím monstranci.

„To je první prémie pro členy Svazu neplužičů. Rozdám ji hned 
teď. Další prémie budou následovat.“

„No tohle!“ rozhořčil se Jespák. „Proč jsi to neřekl hned?“ 
A vzápětí provedl něco, čím jsou pověstní chameleóni.

„Tak já se teda hlásím.“



„Well,“ řekl spokojeně Rejnok, „rozlomím Studentskou pečeť na 
tři díly.“

„Přece vás v tom nenechám,“ ozval se Bobr, „ještě byste dostali 
zácpu.“

„A co ty, Komáre?“ naléhá Rejnok. „Nepřidáš se k nám?“
„Myslíš to s tou čekuládou vážně?“
„Hned se o tom přesvědčíš.“
Cítím, jak mi v puse nezadržitelně tryskají sliny. Komár se ještě 

chvilku zdráhá, ale je viditelně nalomený. Představa, že nebude 
smět plužit a sníh mu při častějších pádech zdemoluje salonní oble-
ček, Komára moc neláká, ale vzdát se podílu na čokoládě? Nakonec 
i on podal ústní přihlášku do toho excentrického spolku. Rejnok 
pak rozlomil velkou čokoládu na pět dílků.

Chvíli bylo úplné ticho, nepatrně narušované chroustáním oříš-
ků zalitých ve Studentské pečeti. Komár spolkl poslední sousto, 
utřel si hřbetem ruky pusu a řekl:

„Teď už se zase můžu ze Spolku neplužičů odhlásit.“
Rejnok ho zdrtil pohledem.
„To není jen tak, odhlásit se. Kdo se jednou přihlásil, zůstává 

členem spolku nadosmrti.“
Mohl bych se ještě hodinu zabývat dalšími dialogy na tohle 

téma, ale tím bych tě asi dost nudil. Nás ovšem ty řečičky, které 
jsme vedli na Králickém Sněžníku a potom při další jízdě do nitra 
Jeseníků, bavily, líp nám utíkala cesta.

První sjezdy se daly skutečně zvládnout bez plužení, svahy 
nebyly tak prudké, ale hlavně na cestě leželo tolik neprojetého no-
vého sněhu, že působil na lyže jako dokonalá brzda. Potom se však 
před námi objevily první padáky a tam se naše běžky rozjely tak 
rychle, že mi nezbylo než zmačknout kolena k sobě a nasadit kla-
sické brždění pluhem. Šusem to sjel jenom Rejnok. A měl co dělat, 
aby na nejprudším svahu udržel balanc, viděli jsme ho shora, jak 
jede nejdřív jenom na levé, pak na pravé lyži, tak ho rozhodil skry-
tý houpák.

Na čtyřech kilometrech jsme sjeli o čtyři sta metrů níž, podle 
toho si můžeš vypočítat, jaký sklon měla naše cesta. Očekávali 
jsme, že Rejnok nás čtyři ze Spolku neplužičů vyloučí za porušení 
základního spolkového příkazu – nikdy neplužit. Ale ukázalo se, 
že stanovy v takovém případě vyloučení ze Spolku nepožadují, zato 



ukládají provinilcům pokutu. Za každé plužení jednu korunu do 
spolkové pokladny.

„Z těch pokut budeme financovat nákup dalších čokolád,“ ozná-
mil nám Rejnok. Vytáhl z kapsy notýsek jako pan profesor a hned 
si do něho zapsal pokuty, které nám právě nasolil.
 



Po hřebenech Jeseníků

PROJÍŽDÍME stříbrnými lesy, slunce zvolna stoupá po azurovém 
nebi a má už pěknou sílu, po nerušeném nočním spánku v záhrabu 
se cítíme dokonale odpočatí, před námi leží Jeseníky, jedny z nej-
krásnějších hor – co jiného si může člověk přát? Když jsem ráno 
vylezl ze sněhového doupěte a uviděl dole pod námi zvlněné moře 
mraků, moje nálada vyletěla do nebeských výšin. Ale než jsme do-
razili ke kapličce nad Stříbrnicemi, byl jsem psychicky zase skoro 
na dně. Jitřní radost ve mně ubila docela nepatrná věc – odřené 
paty.

Ráno se mi boty obouvaly dost špatně, byly tak ztuhlé, že jsem 
měl pocit, jako kdybych lezl bosýma nohama do železného svěráku. 
To se za chvíli rozchodí, řekl jsem si, a skutečně teplem sálajícím 
z chodidel boty po nějaké chvíli zvláčněly, jenom paty mě pořád 
trochu tlačily. Dopustil jsem se malé chybičky, která však měla 
velké následky, nezalepil jsem si paty náplastí hned, jak mě boty 
začaly dřít. To už jsme byli na cestě, nechtěl jsem ostatní zdržo-
vat takovou maličkostí, museli by na mě čekat, než najdu v ranci 
náplast bez polštářku, zuju si boty a ponožky. Neříkal jsem nic 
a jel dál, a teprve když bolest výrazně zesílila, musel jsem požádat 
o krátkou zastávku. Ale to už bylo pozdě, na obou patách se bělaly 
puchýře. Přelepené náplastí už tak nebolely, ale pořád jsem o nich 
věděl. Až do konce velké jízdy mi bolavé paty připomínaly, že jsem 
se v Jeseníkách zachoval jako nezkušený zelenáč. Nejhorší to bylo 
vždycky ráno a po každé delší zastávce, než jsem se trochu rozešel 
a rozjel, belhal jsem se jako stoletý pradědeček.



Před kapličkou nad Stříbrnicemi jsme vjeli do husté mlhy. Po 
chvíli nám došlo, že to není mlha, ale nízké mraky, na které byl 
tak úžasný pohled z Králického Sněžníku. Až do téhle chvíle se 
nad námi klenulo modré nebe bez jediného mráčku, a najednou je 
kolem nás bílé přítmí. V mracích jsme pak putovali pokaždé, když 
naše trasa klesla pod devítisetmetrovou vrstevnici.

V Jeseníkách jsem ještě nikdy nebyl, připadá mi to, jako kdyby 
mě někdo přenesl do Kanady nebo na Aljašku. Hluboké lesy, mili-
ony urostlých smrků, tu a tam řetízky stop prozrazující, že tu žijí 
divoká zvířata – a všude takové ticho, až člověk slyší tlukot vlastní-
ho srdce.

S jakým nadšením jsem si prohlížel už doma před startem 
mapu Jeseníků, jak jsem se těšil, že budu putovat neznámými kon-
činami, jak mě vzrušovala jména hor, Bílé skály, Praděd, Sokol, 
Jelení skok, Kamzičník, kolik medvědů tu kdysi muselo žít, když 
se po nich jmenují tři hory, Medvědí vrch. Medvědí hřbet, Medvězí. 
A městečko Zlaté hory jistě nedostalo své jméno jenom náhodou. 
Doma jsem si mohl malovat, že se podíváme aspoň na některá 
z těch míst, jejichž název tak podněcoval moji fantazii, ale teď, při 
putování po skutečných Jeseníkách, je všechno jinak. Jedeme celý 
den po hřebenech, na nějakou odbočku k lákavému místu není ani 
pomyšlení.

Když měl kapitánskou hodnost Rejnok, říkali jsme mu kapitán 
Ras, ode mě si všichni slibovali mírné tempo a časté odpočívání, 
jednak jsem nejmladší, a taky mě ostatní považují za nejslabšího. 
Já však jejich očekávání šeredně zklamal. Celý den jsem je hnal 
jako eskymácké psy. Chcete se zastavit, milánkové? Hodinu jste 
se cpali v první horské chatě, kterou jsme po ránu míjeli, teď bě-
žíme bez zastávky k Vřesové studánce! Jsme u Vřesové studánky? 
Změna plánu, pokračujeme dál až na Praděd, tam bude patnáct 
minut pohov, volno, žádné protesty, víte přece, že máme velké 
zpoždění, musíme najet co nejvíc kilometrů, dnes je dobré počasí, 
lepší si nemůžeme přát.

A posádka, které dnes velím, nevychází z údivu.
„Podívejme se na Jonáše!“ žasne Bobr.
„Kde se v tobě bere tolik energie, že nás ženeš jako nadmutý 

kozy?“



V Rejnokových slovech cítím nejvyšší uznání, tohle mi řekl ka-
pitán Ras!

„Přiznej se, Jonáši, že jsi dopoval?“ řekl podezíravě Komár.
„Proč nás tak honíš? Stejně na Slovensko do nedělního večera 

nedojedeme,“ prohlásil Jespák, když jsem odmítl jeho druhý návrh 
na odpočinek.

Nic na jejich řeči nedám, ani mě nenapadne zastavit, ačkoli 
toho mám taky dost, naše trasa vede přes nevyšší hory Hrubého 
Jeseníku, stále nahoru a dolů, jako na obrovské houpačce, naštěstí 
je úžasný sníh, do nejstrmějších svahů můžeme stoupat přímo, jen 
výjimečně musíme stromečkovat, od severu proniká do české kotli-
ny studený polární vzduch, i na pláních ozářených sluncem panuje 
mráz, a my jedeme skoro pořád nekonečnými lesy.

Jestli chceš vědět, proč ode mne slyšeli za celý den jen dvakrát 
příkaz k odpočinku, ačkoli bych sám rád zastavil každou hodinu, 
snadno ti to vysvětlím. Za jízdy o poničených nohách skoro ani 
nevím, odřené paty mě začnou nesnesitelně pálit jen po přestávce, 
když se nohy znovu dávají do pohybu. Jakmile se rozchodím nebo 
rozjedu, bolest se z nepochopitelných důvodů zmenší na snesitel-
nou míru. Klukům jsem to samozřejmě neřekl, nevyvracím jim 
domněnku, že se z Jonáše stal po týdenní jízdě kapitán Železná 
pěst, dokonce i kapitán Necita.

Musím se ještě vrátit k první horské chatě, kterou jsme po ránu 
míjeli. Přešel jsem ji několika bezvýznamnými slovy, a přitom 
bychom bez ní možná zkolabovali. Aspoň mě najednou přepadla 
strašná slabost a cítil jsem, že pokud se co nejdřív pořádně nena-
jím, je se mnou amen. Vzpomínal jsem na Cooka, ale ten měl s se-
bou Eskymáky, ti občas něco ulovili. Hůř na tom byli polárníci bez 
doprovodu zkušených domorodců, z hladu někdy žvejkali řemeny, 
dokonce i boty rozřezané na proužky. Na vlastní obuv se my ovšem 
spoléhat nemůžeme, protože boty na běžky se dělají z hmoty sotva 
stravitelné. Ale i kdyby se daly jíst, jak bych mohl bez nich dál po-
kračovat v jízdě na lyžích?

Potom jsem si uvědomil, že mám speciální obutí do chaty, tlusté 
ponožky podšité kůží z Jitčiny kabelky. Tak přece je tu něco pro 
nejhorší případy!

Než jsme k první turistické chatě dorazili, potkali nás tři běž-
kaři jedoucí opačným směrem než my. Víš, že jsem měl sto chutí 



zastavit je a poprosit o kousek jídla? Tak jsem byl vysílený, že bych 
snad skutečně i žebral. Chvílemi jsem skoro šilhal hlady. A přitom 
jsem měl v krosně zbytek pemmikanu, zachránce polárníků, me-
dové koule zabalené ve staniolu. A proč jsem si ho nevzal? Mohl 
bych ti namluvit, že jsme na tom zase nebyli tak zle, abych sáhl na 
nejželeznější železnou zásobu. Co když bude ještě hůř? Zatím jsme 
pořád schopni pohybu. To však nebyl hlavní důvod – pemmikan 
jsem nevytáhl prostě proto, že bych se musel s ostatními o něj roz-
dělit. Nemohl jsem vzít z krosny tu kalorickou bombu a zbaštit ji 
sám, to u nás v Sedmičce není možné, vypadal bych jako vyvrhel. 
Přesněji řečeno, ostatní by mě za vyvrhele považovali. Nikdo nevě-
děl, že mám ještě zbytek, z domova jsem původně vezl deset koulí 
a sedm z nich jsme už společně snědli, každý jednu. Teď mi zbývají 
poslední tři a nás je pět, špatně by se to dělilo. Tak jsem si to ten-
krát v Jeseníkách namlouval. Můžu se k tomu přiznat proto, že 
jsme je pak přece jen snědli společně, ale až na konci cesty.

Ve zmíněné chatě jsme si dali pořádně do nosu, a když nám pak 
číšník předložil účet, úřadující ministr financí se málem zhroutil. 
Platili jsme totiž ze společných peněz. Bobr prohlásil, že státní 
dluh závratně stoupl, a bude muset vydat nové dluhopisy. Ale 
komu je prodá? S penězi jsme na tom všichni stejně. Komár suše 
konstatoval, že mu cena nevadí, peníze jsou jen papírky, které člo-
věka nenakrmí, nenapojí ani nezahřejí.



Směrovka

ZA jediný den jsme přejeli celý Hrubý Jeseník, hřebenovou cestu 
dlouhou padesát kilometrů, zakončenou sjezdem na Bruntálsko. 
Doma jsme se snad celou hodinu dohadovali, zda máme volit delší 
trasu po nejvyšších horách Jeseníků, nebo kratší, která však vede 
zčásti podhůřím. Jespák se zasazoval o tu kratší, chtěl postupo-
vat k cíli přímo, bez oklik. Kdybychom jeli podle jeho návrhu přes 
obce Stříbrníce, Staré Město a Brannou, ušetřili bychom sice sedm 
kilometrů, ale dostali bychom se do míst mnohem níž, položených 
a pak by nás čekal větší výstup. To byl taky náš hlavní argument, 
ale racionálně uvažujícího Jespáka, vynikajícího matematika, se 
nám tím nepodařilo obalamutit, dal si tu práci a spočítal převýšení 
na obou trasách a vyšlo mu přibližně stejné číslo – než dorazíme 
na Petrovy Kameny, kde začne dlouhý sešup do podhůří, čeká nás 
celkem 1700 výškových metrů sjezdů a 1700+24 výškových metrů 
výstupů. Nakonec jsme Jespáka přehlasovali. Jízda po hřebenech 
bude zajímavější, než kdybychom se placatili podhůřím.

Slunečné počasí a daleké výhledy z hřebenové trasy naše roz-
hodnutí utvrdily, i Jespák byl nakonec rád, že jedeme přes Smrk, 
Černavu, Šerák, Keprník, Červenou horu, Klínovec, Výrovku, 
Malý a Velký Jezerník a Praděd, skoro pořád ve výšce nad tisíc 
metrů.

V jednom výpočtu jsme se však šeredně sekli, jak my, tak 
Jespák. Místo abychom zdolali na celé trase celkové převýšení 
1724 metrů, čekalo nás klesání i stoupání větší o 200 metrů. Sjezd 
po horských svazích, skoro o dva kilometry níž, to je představa 
docela lákavá. Ale když si uvědomíš, že musíš zase vystoupat o dva 



kilometry blíž k nebi, už z toho nemáš tak velkou radost. Těch dvě 
stě metrů navíc bylo kromě toho velice nevyrovnaných, dolů zabi-
jácký sešup, nahoru stejně zabijácký výstup.

Všechno to zavinil jeden obyčejný turistický ukazatel. Při ost-
rém výstupu z Ramzové jsme se vynořili z mraků do sluneční záře. 
A na rozcestí nám ohlásila směrová tabulka: Šerák – 4 km.

Pokračujeme tím směrem, kam směřuje šipka turistického uka-
zatele, a dál vesele klábosíme. Cesta se brzy začala sklánět do údo-
lí, to nám ještě víc zvedlo náladu, nic nám nedošlo, ani když jsme 
vjeli opět do mraků a svah se změnil v pekelný padák. Nasadili 
jsme zvláštní styl, často dnes používaný Svazem neplužičů: místo 
abychom se řítili přímo dolů svahem a brzdili pluhem, sjíždíme 
dolů cik ‑cak. Tenhle způsob se dá ovšem použít jenom na holých 
stráních a v lese, kde jsou vysoké stromy a mezi nimi dostatečné 
odstupy. Padesát metrů šikmo svahem doleva, padesát metrů zpát-
ky doprava, každý svou vlastní stopou, hluboký sníh lyže dostateč-
ně brzdí, a tam, kde je příliš velký sklon, prostě zvětšíme úhel mezi 
spádnicí a běžkami.

Je to fantastický zážitek, jedu vždycky první a ostatní se za 
mnou spouštějí jeden po druhém, na každé obrátce na ně čekám, 
z mléčného moře se vynořují nejasné obrysy lidských postav, jako 
kdybych plaval pod vodní hladinou, a jak se blíží ke mně, dostávají 
pevný tvar, tohle je Komár, tohle Jespák, pode mnou se zastavil 
Rejnok.

„Nějak se mi to nelíbí,“ ozval se Bobr, když se vyhrabal ze sněž-
né jámy, kterou vyryl pod větvemi stoletého smrku. „Zdá se mi, že 
sjíždíme moc dolů.“

„Co se zdá, je sen,“ řeknu rozhodně, obrátím špičky svých „fis-
cherek“ o devadesát stupňů doleva a odpíchnu se k dalšímu sjezdu 
šikmo svahem.

„Už jsme sjeli aspoň o sto metrů níž,“ začne po chvíli znovu rep-
tat Bobr.

Tentokrát se k němu přidá i Rejnok:
„Je to vážně divný, že cesta tak klesá.“
„Četli jste přece tabulku: Šerák čtyři kilometry, jiný rozcestí 

jsme neminuli. Jedem dál. Bez řečí!“ uplatním znovu svoji kapitán-
skou pravomoc.



Cesta se zlomila v pravém úhlu a sestupuje dál do údolí. 
Otvorem v mracích proklouzl sloup slunečních paprsků.

„Jak to, že máme slunce v zádech?“ diví se Bobr. „Když máme 
slunce v zádech, znamená to, že jedeme na sever. Ale Šerák je od 
Černavy na východ, dobře jsem si toho všiml na mapě.“

Jeho tvrzení trochu otřáslo mou jistotou, že vedu expedici 
správným směrem, ale znovu si říkám: komu mám věřit, turistické 
směrové tabulce, nebo Bobrově domněnce? Ani ve snu by mě totiž 
nenapadlo, že někdo mohl směrovku otočit a svést tak poutníky ze 
správné cesty. A přece se takový darebák našel a my se stali obětí 
jeho kanadského žertíku. Přišli jsme na to o dvě stě výškových 
metrů níž, po dvoukilometrové zajíždce.

Najednou se před námi objeví stavení. Není to však turistická 
chata na Šeráku, ale hájovna. Teprve teď vytáhnu z rance mapu 
Jeseníků a z pusy mi vyletí: Caramba! Jestli nečteš kovbojky ani 
neumíš španělsky, rád ti to přeložím: Hrome!

Nevím to ještě úplně jistě, ale po několika metrech se moje ne-
blahé tušení změní v tragickou skutečnost. Místo na Šeráku jsme 
uprostřed horské vsi. Tohle nemůže být nic jiného než Ostružná, 
nikde jinde v okolí nestojí starý barokní kostel! Šerák je odtud 
vzdušnou čarou čtyři kilometry. Parbleu! (to je francouzsky) 
Sapristi! (taktéž) Damned! (anglicky) Do Pieruna! (polsky) K čer-
tu! (česky)

Jak vidíš, láteřil jsem ve všech jazycích, zatímco Rejnok, Jespák 
a Komár mi spílali výhradně česky. Jen Bobr řekl smířlivě:

„Já to říkal, že jedeme špatně!“
Ve vzduchu visela vzpoura. Moje kapitánská autorita byla silně 

otřesena.
„Nikdo vám neříkal, že máte jet za mnou,“ bráním se nejapně. 

Všichni přece slyšeli, jak jsem Bobra usadil, když vyslovil pochyb-
nosti o tom, kam je vedu.

„Prosím tě, mlč!“ obořil se na mě Rejnok.
Naštěstí nás divoký cikcakový sjezd z Černavy tak utahal, že 

nikdo nemá dost sil na bouřlivou rebelii. Zachránil mě i obchod 
s potravinami. Měl sice až do tří polední přestávku, ale projevil 
jsem takovou vytrvalost, že nám vedoucí nakonec prodala všechno, 
co jsme potřebovali. Bez horské přirážky! A my jsme potřebovali 
perník máčený v čokoládě, rohlíky, šunkový salám, sýr, jogurt, 



chleba, limonádu, jablka, v obchůdku měli dokonce pomeranče 
a grapefruity, což v těch dobách nebývalo vždycky samozřejmé. 
Právě tohle vzácné jižní ovoce nás nadchlo, hned jsme je oloupali 
a pustili se do něho, sladká šťáva pomeranče a nahořklá šťáva gra-
pefruitu nám připadaly jako božský nektar, vůbec nám nevadilo, 
že máme ulepené ruce a bradu, to se dalo snadno napravit tím, že 
jsme si je omyli sněhem. Nejsem si jistý, jestli by nás pomeranče 
dnes, kdy jsou v obchodech k dostání pořád, naplnily takovým 
nadšením jako tenkrát. Právě získání téhle vzácnosti pomohlo ne-
spokojenou posádku pacifikovat. Už mi za tu zajížďku nenadávali, 
dokonce mě za ni chválili!

„Jak dál?“ zeptal se Bobr, když jsme uložili zásoby do ranců.
Vracet se zpátky ve vlastních stopách pod Černavu? Hrabat se 

těmi šílenými padáky nahoru? To raději pojedeme po silnici smě-
rem na Jeseník do sedla, a odtud znovu po červené značce přes 
Černavu a Mračnou horu na Šerák. Stoupání není tak prudké, 
horská silnice je pěkně uježděná.

V Ramzovském sedle jsme ze silnice odbočili na červenou znač-
ku a Bobr řekl:

„Přesně tady jsme byli před hodinou a půl!“
Opravdu, opsali jsme na úbočí Černavy podivný kruh. Když se 

podíváš na mapu, uvidíš, že spíš než kruh je to deformovaný koso-
čtverec. A tohle překvapení nám připravil ten, kdo přemístil naho-
ře na rozcestí směrovou tabulku.

Naštěstí jsme kousek nad Ramzovským sedlem znovu vyjeli 
do sluneční záře. A za dalších dvacet minut nás stopa dovedla na 
osudné rozcestí.

„Tak se podívejte, kam šipka ukazuje!“ ženu se napřed ke smě-
rové tabulce. A když k ní dorazím, zůstanu stát, jako kdyby mě ně-
kdo zarazil palicí do sněhu. Tabulka je špičkou obrácená doleva.

„To – to – to snad není…!“
Ani jsem tu koktavou větu nedokončil.
„Vsadil bych se, že předtím ukazovala na opačnou stranu – do-

prava,“ řekl Jespák.
Rejnok ani Bobr neměli k nabízené sázce chuť, také oni dobře 

věděli, že zatímco jsme objeli šišatý kruh, někdo chybně nasměro-
vanou tabulku vrátil do správné polohy. Tenhle záhadný úkaz se 
dal logicky vysvětlit třemi různými způsoby.



1. Přehlédli jsme se a vydali se na opačnou stranu, než směrov-
ka ukazovala. Kdyby se to stalo jednomu z nás, dá se to pochopit. 
Ale společný omyl? Kolektivní mámení smyslů? Nepravděpodobné. 
Vyloučené!

2. Nějaký recesista tabulku obrátil, pak tu číhal v úkrytu, 
a když jsme na jeho lest skočili, otočil tabulku do původního smě-
ru. Byla by to hodně drsná recese! Spíš odporná než drsná, oběť by 
sice nezabloudila v nekonečných lesích, jediná cesta odtud vede do 
Ostražné, ale na těch pekelných padácích by si mohl lyžař snadno 
zlomit běžku. Nebo dokonce nožku. Ostatně recesista by tu sotva 
vydržel čekat někde za stromem, je dost velký mráz.

3. Pak tedy zbývá ještě jedna možnost. Nějaký zlomyslný da-
rebák tabulku obrátil a klidně pokračoval v cestě. Po nás tudy 
projížděl člověk, který to zde dobře zná, všiml si chybně obrácené 
směrovky a vrátil ji do původní polohy. Tahle domněnka se nám 
nakonec zdála ze všech nejpravděpodobnější.

„Kdybych chytil toho chlapa, co to udělal, tak bych mu…“ začal 
jsem výhružně.

„Tak co, co bys mu udělal?“ zeptal se mě se zájmem Rejnok.
„Tak by ho zase pustil,“ řekl Komár.
„…tak bych mu řekl: Ty jeden primitive!“ dokončil jsem větu.



Kouzelný dědeček

NAPSAL jsem tahle dvě slova – kouzelný dědeček – a zmocnily se 
mě pochybnosti. Budeš mi věřit, že jsme ho na Jeseníkách skuteč-
ně potkali? Neřekneš si, Jonáš si bohapustě vymejšlí? To už musím 
nechat na tobě, slíbil jsem přece sám sobě, že popíšu všechno, co 
jsme při té bláznivé dálkové jízdě viděli, zažili a s kým zajímavým 
jsme se setkali. A ten stařík byl skutečně číslo!

Dojeli jsme ho tam, kde se táhlá rovina mírně zvedala k nejvyš-
šímu bodu hřebenové cesty. Kdyby to bylo v létě, napsal bych, že 
se ten děda vlekl jako slimák nebo šnek, ale zatím nevím, k čemu 
bych jeho tempo přirovnal v zimě. Lyže mu zoufale podkluzovaly 
a kupředu se posunoval jen rukama, ve kterých držel starodávné 
bambusové hůlky.

Zeje mu minimálně šedesát let nás napadlo při pohledu na jeho 
postavičku zezadu, ale když jsme ho předjížděli, bylo nám jasné, že 
je mnohem starší. Tvář měl scvrklou jako sušenou švestku, vlasy 
bílé, z fousů mu visely malé průhledné rampouchy. Slušně jsme ho 
pozdravili dobrý den, načež nám odpověděl skol. Bylo mi to trochu 
divné, nechápal jsem, proč bych měl někoho skolit, ale Jespák mi 
vysvětlil, že je to lyžařský pozdrav z Norska nebo odkud a v pravě-
ku zimních sportů se u nás tak zdravili někteří lyžníci.

„Nechcete trochu přimazat lyže?“ zeptal se staříka velkomyslně 
Bobr, asi mu došlo, že dnes ještě neudělal žádný dobrý skutek.

„To byste byli hodní, chlapci.“
To mě uzemnilo, ti chlapci, každý z nás ho přesahoval o hlavu 

a kromě mne všichni ostatní jsou přece už dospělí. A já taky snad 



už vypadám na osmnáct, aspoň si to myslím. Čekal bych, že nám 
spíš řekne mládenci nebo pánové, a on zatím chlapci.

Vosky jsme pochopitelně měli a staříkovi namazali holé skluz-
nice. Lyže mu hned přestaly podkluzovat, radoval se jako malé 
dítě.

„Jakpak dlouho jezdíte na lyžích, dědo?“ zeptal se Komár.
Moje pseudofischerky mají přes dvacet let, ale ve srovnání s jeho 

práskačkama vypadaly jako výkřik současné lyžařské módy. Měl 
na nich prehistorický typ běžeckého vázání a skluznice se šířkou 
moc nelišily od dnešních sjezdovek.

„Ále, už asi šedesát let,“ mávl rukou děda, jako kdyby to ani 
nestálo za řeč.

„To jste měl dost času, abyste se dověděl, že se lyže musí ma-
zat,“ řekl malounko přidrzle Komár. „Znáte přece přísloví, kdo 
maže, ten jede.“

Čekal jsem, že děda Komára za jeho neomalenost napomene, ale 
místo toho provinile přiznal:

„Já jsem si ráno běžky namazal, ale vosk se mi za dopoledne se-
dřel a lyže mi začaly strašně podkluzovat. A já zapomněl krabičku 
s voskem doma. To víte, hlavička stará, zapomnětlivá.“

Usmíval se přitom tak vlídně a mluvil tak laskavým tónem, že 
mi připomněl kouzelné dědoušky z pohádek. Ani bych se moc nedi-
vil, kdyby teď řekl: „Za to, že jste ke mně byli tak hodní a lyže mi 
namazali, můžete vyslovit tři přání a já vám je splním.“

Komár měl zřejmě stejný pocit jako já, protože mu 
připomněl:

„Co takhle tři přání za dobrej skutek?“
Stařík to asi správně nepochopil nebo špatně slyšel, podle toho 

vypadala i jeho odpověď:
„Jaká mám tři přání? Abych byl pořád zdravej jak řípa. Abych 

při sjezdu k chalupě neupad, je tam velkej padák. A aby mi máma 
uvařila k večeři bramboračku.“

Tak to přece jen pohádkový dědeček nebyl, to se poznalo podle 
jeho přízemních přání. Dvě z nich byla snadno splnitelná, ale moc 
rád bych viděl dědu sjíždět z prudšího kopce.

„Tak na shledanou,“ rozloučili jsme se s ním a vyrazili na další 
cestu.



Jedeme pět minut, jedeme deset minut a pořád za sebou slyším 
svistot lyží. Uzavírám náš malý konvoj, a tak se nakonec ohlédnu, 
kdo se nám pověsil na paty. A div neupadnu překvapením do závě-
je. Těsně za mnou se drží nepohádkový dědoušek. Zpozoroval, že 
jsem se ohlédl, a povzbudivě se usmál.

„Nemůžete trochu zrychlit, chlapci?“
Houknu dopředu na Bobra, který jede v čele, aby zvýšil tem-

po, že starého pána trochu brzdíme. Bobr se ohlédne, ohlédne 
se i Jespák, jako kdyby nechtěli věřit tomu, že je nám děda 
v patách.

Bobr tam tedy hodil druhou rychlost. Ale my toho staříka ani 
pak ne a ne setřást! Asi třikrát mi dokonce najel na patky, tak těs-
ně za mnou se pořád držel. Jestli něco nemám rád, tak právě to, 
když mi někdo najíždí zezadu na lyže a dává mi tím najevo, že se 
courám a měl bych přidat.

„Trochu života do toho umírání, chlapci!“ volá povzbudivě 
děda.

Ujíždíme po rovině skoro osmikilometrovou rychlostí a ten dě-
dous vede řeči o umírání. A míní tím nás, ošlehané mořské vlky 
v nejlepších letech. Aby to se mnou nakonec skutečně nebouchlo 
o zem! Dejchám jako uštvanej vlčák a srdce mi zběsile tluče. Tomu 
staříkovi se to mluví, jede si jen tak, my máme na zádech těžké 
rance a v nohách skoro pět set kilometrů, osm dní jízdy téměř bez 
odpočinku. Moc rád bych věděl, kolik mu vlastně je, když dokáže 
vyvinout tak zběsilou rychlost. Říkal, že jezdí na lyžích asi tak še-
desát let. Musí mu být tedy nejmíň třiašedesát let, pokud měl lyže 
na nohou poprvé ve třech letech. Ale spíš mu bude k sedmdesáti.

Pak přišlo táhlé stoupání, sníh tam byl udusaný, jak tu lyžaři 
jedoucí opačným směrem brzdili zuřivým plužením. A tu se stalo 
něco neuvěřitelného. Ten dědek se najednou objevil po mém boku, 
chvilku jsme funěli vedle sebe jako dva dostihoví koně v cílové ro-
vince, ale pak se ode mne začal zvolna vzdalovat. Postupně předjel 
i Jespáka a Bobra, bágly nás pěkně brzdily. Na dalším návrší se 
děda zastavil a čekal, dokud se k němu nedoplazíme.

„Kolikpak vám je let?“ zeptal se ho Jespák a z jeho hlasu zazní-
val obdiv.

„Teprve pětasedmdesát,“ řekl stařík.
Sedmdesát pět let! Teprve!



„Jak to děláte, že jste v takový formě?“ vyzvídá Bobr.
Dědova zdatnost na nás tak zapůsobila, že jsme se nezmohli ani 

na žádný vtip.
„Jsem na lyžích den co den, od Vánoc do jara.“
Chvilku jsme si povídali a dověděli se, že děda prožil v horách 

skoro celý život, za první republiky sloužil u finanční stráže, která 
hlídala hranice a proháněla pašeráky. A už od mládí závodil na 
lyžích, dokonce prý patřil k našim nejlepším vytrvalcům.

„První závod jsem běžel tenkrát, co při něm zahynuli Hanč 
s Vrbatou, jestli jste o tom něco slyšeli.“

„To byla ta krkonošská padesátka v roce devatenáct set pat-
náct,“ pochlubil se svými vědomostmi Jespák, znalec Krkonoš a je-
jich historie.

„Devatenáct set třináct,“ opravil ho děda. „Dvacátýho čtvrtýho 
března. Na ten den do smrti nezapomenu.“

Jespák nám později ve vlaku vyprávěl tragický příběh o dvou 
kamarádech, kteří při mezinárodních závodech v běhu na padesát 
kilometrů přišli v Krkonoších o život. A já jsem si znovu říkal, je 
to možné, aby ten dědoušek závodil na lyžích v českém sportovním 
starověku, před první světovou válkou? A aby v té pradávné době 
jako osmnáctiletý dokázal uběhnout padesát kilometrů? Kdybych 
neviděl na vlastní oči, jakou má i dnes páru a jak nás dovedl na 
táhlém svahu zesměšnit, mohl bych si myslet, že se před námi jen 
tak vytahoval.



Na faře

KDYŽ si teď připomínám, jak jsme se motali pod Černavou a při-
tom si zajeli dobrých šest kilometrů, najednou si uvědomuju, že 
nebýt té neplánované zajížďky a hodinového zpoždění, nedošlo by 
k tomu zvláštnímu setkání, nestrávili bychom neobvyklý večer 
a nespali v příjemně vytopeném pokoji. Bůh ví, kde bychom skonči-
li, nebýt toho neznámého mizery, který obrátil směrovou tabulku. 
Vždyť on nám tím vlastně prospěl, jeho ničemnost měla blahodár-
ný následek. Jak je vidět, člověk nikdy neví, co je pro něj dobré a co 
špatné.

Projeli jsme vrstvou nízkých mraků ze sluncem zalitých vrchů 
do podhůří Hrubého Jeseníku a jako kdybychom se octli v jiném 
světě. Nad námi zatažená obloha, která nepropustí jediný sluneční 
paprsek. Podvečerní šero už zaplavuje krajinu, ačkoli do západu 
slunce zbývá ještě půl hodiny, a panuje tu citelný mráz, musíme si 
stáhnout kulichy přes uši a obléct palčáky.

Prvního člověka potkáme až na návsi, všichni jsou už zalezlí 
doma.

„Dobrý večer,“ pozdravím osamělého chodce. „Nevíte, kde by se 
tu dal sehnat nocleh?“

Ke kapitánovým povinnostem patří ubytování naší 
kavalkády.

„To musíte buď do Malé Moravky, nebo do Bruntálu, tam jsou 
hotely.“

„Není tam turistická noclehárna? Hotely jsou pro nás moc 
drahý.“

„Noclehárna je snad v Bruntálu. Ale nevím to určitě.“



Jespák vytáhl mapu, aby se podíval, jak daleko je město 
Bruntál. Zatímco hledá nejkratší cestu, muž si nás zkoumavě 
prohlíží.

„Nechcete zůstat na noc u nás?“ řekne po chvíli. „Do Bruntálu 
za světla nedojedete, brzy bude tma.“

Jeho nabídka nás překvapila. Nestane se každý den, aby někdo 
pozval do svého bytu na noc tlupu cizích, podezřelých výrostků. 
Snad ale tak podezřele nevypadáme a máme asi mimořádné štěstí 
na hodné lidi. Vzpomínám na přednostu stanice v Hronově – to byl 
ovšem starý skaut, po dvacetiletém zákazu skautingu ho potěšilo, 
že potkal skupinu kluků s liliemi na báglech. Stejně laskavě se 
k nám zachovala rodina v Pekle, ta však provozuje restauraci a je 
na hosty zvyklá. I když je pravda, že měli zavřeno, a za nocleh ne-
chtěli vůbec nic.

A teď do třetice všeho dobrého narazíme na neznámého člově-
ka, který nás sám od sebe zve na nocleh do svého domku! Kdo to 
vlastně je?

Dovíme se to za chvíli. Farář! Kdyby nám to sám neřekl, vůbec 
bychom nepoznali, co je jeho povoláním. Měl na sobě zasviněné 
holínky a z jeho šatů dýchala nezaměnitelná vůně hnoje. Někdo by 
spíš než vůně řekl smrad.

Potom nás zavedl na svou faru. Jestli si myslíš, že na faru ke 
kostelu, poněkud se mýlíš. Kostel v té malé vesnici vůbec není, pan 
farář žije v obyčejné vesnické chalupě. A s ním jeho žena a čtyři 
malé děti. Z toho pochopíš, že to není farář katolický. Vlastně to 
není farář vůbec.

Možná že ti tyhle poslední řádky připadají jako blábolení člo-
věka, který není při smyslech. Ujme se nás farář, který vlastně 
není farář, a bydlí na faře, která není fara. Jenže je to přesně tak, 
jak jsem to napsal. Náš hostitel vystudoval bohoslovectví a stal 
se farářem církve českobratrské evangelické. Brzy získal v kraji 
pod Hrubým Jeseníkem tak dobrou pověst, že na jeho bohosluž-
by přicházelo čím dál víc lidí. To pochopitelně velice zneklidnilo 
soudruhy v sekretariátu Komunistické strany, která měla v těch 
dobách v naší zemi absolutní moc a prohlašovala, že „náboženství 
je opium lidu“. Když tajemník téhle všemocné partaje zjistil, jaký 
vliv má mladý farář na obyvatele jeho okresu, zařídil to prostě tak, 
že tomuto „nebezpečnému“ člověku vzali státní souhlas k výkonu 



duchovní činnosti. Prostě mu zakázali dál vést bohoslužby a kázat. 
A tak místo aby sytil duše lidí hladovějících po slovu božím, začal 
krmit dobytek. Zní to jako nejapný vtip, ale je to doslova tak, jak 
říkám. Nějak musel živit rodinu, a když už nedostával plat faráře, 
hledal civilní zaměstnání. Soudruh tajemník ovšem zařídil, že ho 
nesměli vzít jinam než na státní statek jako krmiče býků.

Nerozváděl bych to tady tak zeširoka, kdyby to nebylo nutné 
k pochopení toho, o čem píšu. V dnešní době to nezasvěcenému 
čtenáři může znít jako obludná sci ‑fi z cizího světa. Ale tyhle 
obludnosti se v naší zemi odehrávaly docela nedávno, před dvaceti 
třiceti lety. Co se tehdy vládnoucím soudruhům nelíbilo, to prostě 
zakázali. Například skauting. Nebo volné cestování do ciziny. Nebo 
svobodné hlásání víry.

„Tohle se teď právě stalo našemu tátovi,“ řekl jsem, když 
nám pan farář pověděl svůj smutný životní příběh. „Vyhodili ho 
z práce.“

„Potěš vás Pán Bůh,“ řekl farář. „Teď ho nevezmou jinam než 
k lopatě, nedovolí mu dělat nic jiného než nějakou nádenickou 
práci.“

Těmi slovy mě rozhodně nepotěšil.
Farářova žena nás uvítala tak srdečně, jako bychom byli jejich 

dávní přátelé. Zatím co vyprávíme, odkud jsme, které hory jsme už 
přejeli a kam máme namířeno, připravuje nám večeři. Její manžel 
mezitím zatopil v pokoji určeném pro hosty. Než jsme se tam uloži-
li ke spánku, prožili jsme zajímavý večer. Povídali jsme si s evange-
lickým farářem o nejdůležitějších otázkách světa a života. Možná 
že tě naše řeči budou pramálo zajímat, třeba tě budou dokonce 
nudit, pak tuhle kapitolu klidně přeskoč. Já ji ovšem vynechat ne-
můžu, protože pro mne měl ten večer velký význam.

Po jídle se rozvinul u stolu neobvyklý rozhovor. Hlavní slovo při 
něm měl náš hostitel, ale první podnět k němu dal Rejnok.

„Můžu se vás na něco zeptat?“ obrátil se na faráře.
„Jen se ptejte.“
„Vy opravdu věříte v Boha?“
„Věřím. Jinak bych přece nemohl hlásat slovo boží.“
„Promiňte, ale já nedovedu pochopit, jak může někdo ve dvacá-

tým století věřit v nebe, peklo, anděly a ďábly. Moderní věda všech-
ny tyhle báchorky přece dávno vyvrátila.“



Přiznám se, že mě při těchto Rejnokových slovech polilo horko. 
Připadalo mi to vůči našemu laskavému hostiteli přinejmenším 
netaktní, pustit se do něho. Proč si Rejnok nenechá svoje názory 
pro sebe? Ale to je celý Rejnok, tělocvikář, svalovec, racionalista, 
který věří jen tomu, na co si může sáhnout a na co stačí svým 
rozumem. Bojím se, že pana faráře naštve, a ten nás třeba pošle 
všechny pryč.

„V tom přece není podstata křesťanské víry,“ usmál se farář.
„Jak to, že není? V bibli se o tom pořád mluví.“
„Trochu to zjednodušuješ. Pro nás křesťany je nejdůležitější 

Nový zákon. Znáte jej?“
Ukázalo se, že z nás pěti měli bibli v ruce jen Rejnok, Komár 

a Bobr, ale přečetli z ní jen některé části.
„Mně se moc líbí první slova Starýho zákona,“ řekl Bobr. „Na 

počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, 
a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl 
Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. A viděl Bůh světlo, že bylo dobré, 
i oddělil Bůh světlo od tmy. A nazval Bůh světlo dnem, a tmu na-
zval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první… Tohle je pro mě sku-
tečná poezie.“

„Ale věda se na to dívá jinak,“ namítl Rejnok. „Země nevznikla 
tak, jak to popisuje bible, to vědí všichni školáci.“

„Nesmíte brát texty Starého zákona doslova,“ řekl farář. 
„Vznikly před několika tisíci lety. Starozákonní proroci mluvili 
takovou řečí, jaké byli schopni tehdejší lidé porozumět.“

„Je to zvláštní,“ zapojil se do rozpravy Jespák, „ale někte-
ří dnešní astronomové říkají, že vesmír byl skutečně stvořenej. 
Někdy před patnácti miliardama let byla všechna hmota zhuštěná 
do jedinýho bodu. Pak došlo k obrovský explozi a vznikl vesmír. 
Ten se od toho okamžiku až dodnes rozpíná.“

O velkém třesku jsem od té doby samozřejmě slyšel mockrát, 
z téhle teorie se stal v posledních letech hit, ale v sedmdesátém 
roce minulého století ještě nebylo jasné, jestli má pravdu rus-
koamerický fyzik George Gamow, když je tak skálopevně přesvěd-
čený, že se vesmír rozpíná. Mně to připadá dodnes jako ještě větší 
fantasmagorie než úvodní slova bible. Že byla hmota všech planet, 
hvězd a galaxií kdysi tak hustá, aby se vešla do jediného bodu, 



tomu může věřit jen cvok. A přece tomu dnes většina hvězdářů 
skutečně věří.

Chvíli jsme se na tohle téma dohadovali, samozřejmě nás napa-
daly všelijaké otázky. Co bylo před tím, než vesmír vznikl? Kde se 
vzala ta hmota, co tvoří dnešní vesmír? Je vesmír konečný, nebo 
nekonečný? Pokud je konečný, co je za ním, za jeho hranicemi? Je‑
‑li nekonečný, jak se může pořád rozpínat? Jestliže se vesmír sku-
tečně rozpíná, bude se rozpínat pořád, nebo to jednou skončí? A co 
se bude dít potom, až se přestane rozpínat?

Nikdo z nás na tyhle otázky pochopitelně neznal odpověď, ani 
farář a bible, myslím, že na ně neumí odpovědět ani žádný vědec, 
kdyby to dokázal, dostal by určitě Nobelovu cenu. Pan farář řekl, 
že podle jeho soudu nemá smysl dnes tyhle otázky vůbec klást. 
Měli bychom se spíš věnovat věcem, které mají pro náš každodenní 
život větší význam. A začal mluvit o Novém zákonu.

„Kdybych měl z Nového zákona vzít, co je pro křesťany nejdůle-
žitější, pak bych řekl, že to je Největší přikázání.“

Vzal z nočního stolku bibli, otevřel ji na stránce založené bílou 
stužkou, a četl:

„Které přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl: První 
je toto: Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný Pán; miluj 
Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé 
své mysli a z celé své síly! Druhé je toto: Miluj svého bližního, jako 
sám sebe! Většího přikázání nad tato dvě není.“

Odložil bibli a pokračoval: „Kdyby všichni lidé toto Největší 
přikázání plnili, svět by se změnil k nepoznání. Ale jen málokdo je 
zná a skutečně je zachovává. Když mi bylo patnáct let, objevil jsem 
Nový zákon. Bylo to v době, kdy se u nás děly hrozné věci, nevinní 
lidé byli zavíráni do vězení, posíláni na otrockou práci do urano-
vých dolů, a dokonce popravováni. Bylo mi jasné, že násilím se 
nedá vládnoucímu zlu vzdorovat. A když jsem v Novém zákonu četl 
slova o lásce k bližním, řekl jsem si, že jedině evangelium lásky 
může náš svět změnit k lepšímu. Celá tahle kniha mě silně oslovi-
la, umínil jsem si, že budu šířit její poselství mezi lidmi. Proto jsem 
šel studovat na bohosloveckou fakultu.“

Ke svému tématu, láska, se vracel stále znovu, citoval o ní 
z Nového zákona další a další věty. Některé se mi líbily, jiné se 



mi zdály pochybné nebo dokonce nepřijatelné. Třeba když četl 
z Lukášova evangelia o lásce k nepřátelům:

„Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 
Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubli-
žují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude ‑li ti brát 
plášť, nech mu i košili! Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo 
vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jed-
nejte vy s nimi.“

Cítil jsem, jak se ve mně proti tomu všechno bouří. Vzpomněl 
jsem si na rudého hvězdáře, který mě povalil do sněhu jen proto, že 
jsem mu neustoupil ze stopy. Podle bible bych se měl nechat povalit 
podruhé!

Co jsem si já jen myslel, to řekl Rejnok nahlas. Chvíli se s fa-
rářem přeli, ale jeden druhého nepřesvědčili. Napsal jsem, že se 
přeli, ale přel se vlastně jen Rejnok, když mu docházely argumenty, 
zvyšoval hlas, aby svým slovům dodal větší váhu. Farář mu odpo-
vídal pořád klidným, mírným hlasem.

Potom se rozhovor stočil na víru, Rejnok tvrdil, že pro něho je 
náboženství nepřijatelné právě proto, že stojí na slepé víře. On sám 
prostě věřit nemůže, protože víru bez rozumové kontroly považu-
je za nebezpečnou. Farář na to řekl, že každý člověk v něco věří, 
a poukázal na to, jak víra v Boha pomáhala za války a v padesá-
tých letech politickým vězňům přežít i v nelidských podmínkách 
koncentračních táborů. Lidé nevěřící snášeli ty hrůzy mnohem 
hůř.

Komár jeho slova potvrdil:
„Můj strejda, tátův starší brácha, byl odsouzenej na začátku 

padesátejch let do vězení na patnáct let. Za nic. Vlastně za to, že za 
války bojoval v anglickým letectvu jako stíhač a přežil to. Komouši 
se mu za to odměnili tím, že ho zavřeli. Udělali z něho anglickýho 
špiona, kterým samozřejmě nikdy nebyl. Dostal se do Leopoldova, 
to je pevnost z doby Marie Terezie. Tam byli hlavně politický věz-
ni, co dostali deset a víc let. Strejda po návratu vypravoval, že tam 
byly tak příšerný podmínky a takovej hlad, že se někteří vězni 
pokusili o sebevraždu. Třeba opakovaně. Ale na život si nesáhl ani 
jeden z těch, co hluboce věřili v Boha.“

Já jsem tuhle závěrečnou debatu už ani moc nesledoval, ve mně 
totiž farářova slova o lásce vyvolala vzpomínky na hodiny strávené 



s dívčí Sedmičkou v podhorské hájovně, od té chvíle jsem myslel 
jenom na Vážku.



Střípky vzpomínek

O ČEM jsme si to s Vážkou povídali druhý den dopoledne v há-
jovně? Zapisoval jsem do deníku, co všechno nás v předcházejícím 
dni potkalo, když se u mne Vážka zastavila a požádala mě, abych 
jí nadiktoval slova našeho recesního lyžařského kánonu – Mé tělo 
je znaveno těžkými pády v muldě. Vyvedla mě tím tak z míry, 
že jsem dokonce svatokrádežně vytrhl ze svého deníku čistý list. 
A potom jsme si začali povídat o deníku. Vážka se zmínila, že si ho 
píše taky, začala s tím ve třetí třídě a pokračuje dodnes, má prý 
už popsaných deset tlustých sešitů. Klidně se tím mohla chlubit, 
a přitom to vůbec neznělo jako chlubení, řekla to jen tak, jako by 
to byla docela běžná věc, psát si deník skoro deset let. A každý 
den! Kam se na ni hrabu. Já si deník píšu teprve třetí rok, a ještě 
nepravidelně, jen když si myslím, že prožívám něco, co stojí za 
zapsání.

Potom se náš rozhovor stočil na knížky a čtení. A zjistili jsme, 
že máme další společný zájem.

„Cos četl naposledy?“ vyzvídala Vážka.
Trochu mě tím zaskočila. Moc se mi nechtělo mluvit o tom, že 

mám vždycky rozečtené najednou nejmíň dvě knihy. A tak jsem jí 
pověděl jen o Cookově cestě k pólu. Ale když se vyptávala dál, při-
znal jsem, že už od podzimu čtu jednu tlustou knihu, starou přes 
sto let, která má šest set stran.

To vzbudilo její zájem.
„Co to je?“
„Mudrosloví.“
„Cože?“



„Mudrosloví slovanského národu v příslovích,“ opakuju, ten-
tokrát celý titul, a cítím, jak mi červenají ušiska. „Znáš to, ne? 
Čelakovskej.“

Teď si o mně Vážka musí myslet, že jsem buď šprt, nebo cvok. 
Honem tedy vysvětluju:

„To není povinná četba do školy. Koupil jsem tu knížku v anti-
kvoši, je to senzační čtení. Ohromná hlína. Vždycky ráno řeknu 
klukům jedno z těch přísloví jako denní heslo a hned máme lepší 
náladu. Co myslíš, že znamená přísloví Osla na most bezděk hnáti? 
Nebo Hlavička jak makovička, a rozum na poušti?“

Vážka se na mě dívala trochu nedůvěřivě, asi si nebyla jistá, 
jestli si z ní neutahuju.

„Našel jsem tam spoustu dalších perel. Jsi ‑li hřib, lez do krosny. 
Blázny sluší palicí holit. Moroutná svině hluboko zemi ryje. Slyšela 
jsi někdy slovo moroutná?“

Byl to docela přirozený můstek, po kterém jsem mohl přejít 
od díla našeho národního buditele ke Klubu recesistů. Krmil 
jsem pak Vážku některými zvlášť vydařenými historkami z dějin 
této exkluzivní společnosti a Vážka se docela bavila, aspoň jsem 
měl ten pocit. Nakonec jsem jí ukázal list se zvlášť střelenými 
příslovími.

„Mudráček jest lapáček,“ čtu dál z příslovečného listu. „Byť 
vedl osla do Paříže, komoň z něho nebude.“

„Tohle vážně někde posbíral Čelakovský?“ pochybuje Vážka.
„Jasně. Něco tak geniálního by si ani nedovedl vymyslet,“ ujiš-

ťuju ji.
„Všude na blázna kape – není to senzační postřeh? Nebo tohle: 

Nebuď do každého hrnce vařečka. Tak dlouho taháme mnicha za 
kápi, až se na nás oboří.“

Když vzpomínám na první chvíle, které jsem strávil sám 
s Vážkou, divím se, že tyhle moje plky vůbec poslouchala. Vždyť 
to byl trapas! Snad jsem to později trochu napravil povídáním 
o tom, jak Vikingové loni v létě splouvali na pramičkách Váh 
z Liptovského Hrádku až do Komárna. Tři sta padesát kilometrů 
po slovenských řekách zpod Vysokých Tater do Dunaje! Vyprávěl 
jsem Vážce, jak se hned první noc spustil tropický liják, pršelo ce-
lou noc a Váh stoupl do rána o dva metry, voda z Vysokých Tater 
steče strašně rychle do údolí. A naše pramice letěly po rozběsněné 



řece jako šípy, průměrnou rychlostí patnáct kilometrů v hodině, 
bylo nám jasné, že kdybychom se převrhli, nikdy loď nedostihne-
me, sotva by se nám podařilo zachránit holé životy.

Pěkně jsem to zdramatizoval. Vylíčil jsem v sytých barvách, jak 
jsme měli několikrát namále, největším nebezpečím se pro naše 
lodě stala ocelová lana převozníků, natažená přes řeku. Normálně 
jsou přibližně dva metry nad vodou, ale hladina stoupla do jejich 
úrovně a protože každé lano je svou vlastní váhou uprostřed řeky 
prohnuté, octla se jeho střední část těsně pod hladinou, rychlý 
proud ji snesl vždycky o něco níž, a když se pružné lano napjalo až 
do krajnosti, náhle se vymrštilo nad vodu a obloukem se vrátilo 
zpátky; to byla nejkritičtější chvíle, kdyby naše loď právě v tom 
okamžiku tudy projížděla, lano by smetlo z paluby celou posádku, 
nebo by všem postínalo hlavy jako gilotina za francouzské revolu-
ce. Proto se kormidelníci spíš pokoušeli lano podjet těsně u břehu, 
ale tam zase hrozilo ztroskotání na skaliskách, řeka se hnala šíle-
nou rychlostí.

Vážka poslouchala moje patřičně přibarvené vyprávění o dra-
matické plavbě velice pozorně a pak mi začala klást nepříjemné 
otázky. Nepříjemné proto, že jsem na ně neuměl odpovědět a musel 
jsem si vymýšlet nebo je všelijak klikatě obcházet. Já se totiž plav-
by po Váhu osobně nezúčastnil, posádky lodí tvořili jen Vikingové 
– a k těm bohužel dosud nepatřím, není mi ještě osmnáct let. No 
uznej, co je proti plavbě po divoké, rozvodněné podtatranské řece 
stálý tábor na klidné přehradě uprostřed Čech! I když ten tábor 
stojí na ostrově. Proto jsem Vážce líčil plavbu, jak jsem o ní slyšel 
vyprávět Vikingy a četl v kronice. Prostě jsem jen „zapomněl“ 
Vážce říct, že já u toho nebyl, že to všechno prožívali moji starší 
kamarádi. A když už jsem to neřekl na začátku, bylo mi trapné 
přiznat to později, až se Vážka začala vyptávat třeba na pověstné 
peřeje pod Strečnem, o kterých jsem předtím vyprávěl celou ságu 
(inspirovanou sloganem Okolo Strečna cesta nebezpečná). A tak 
jsem bruslil po příslovečném tenkém ledě a žvanil o dvoumetro-
vých vlnách a balvanech uprostřed řeky, o které se naše lodě skoro 
třely bokem. Potom mi to už začínalo být samotnému hloupé, a tak 
jsem vyprávění rázem ukončil.

„Já tady pořád něco melu, a tebe to asi moc nezajímá.“



„To se náhodou moc dobře poslouchá,“ odporovala Vážka. 
„Klidně vypravuj dál.“

„Ne, ne, teď jsi na řadě ty.“
„Ale my jsme suchozemský oddíl, nic tak zajímavého jako vy 

neprožíváme,“ řekla Vážka.
A pak začala povídat o tom, jak loni o prázdninách putovaly 

Vosy po Českomoravské vrchovině. Byl jsem z jejího vyprávění úpl-
ně na větvi, nebyl to obyčejný puťák, holky šly od tábora k táboru, 
od vesnice k vesnici s loutkovým divadlem a všude hrály maňásko-
vé představení. Potulné komediantky jako v dobách národního ob-
rození! To mně připadalo jako mimořádná cvokárna! A říkal jsem 
si, kam se na tyhle holky hrabeme, řeky na obyčejných pramičkách 
a kánoích splouvá dnes kdekdo.
 



DEN DEVÁTÝ – sobota 7. února



Slepý lyžař

POTKALI jsme ho ve zvlněném terénu Nízkého Jeseníku, kde 
cesta po několik kilometrů jen mírně stoupá a klesá. Byla tam do-
konale projetá stopa. Ujíždíme právě po rovince, když proti nám 
vyrazí z lesa osamělý lyžař, běží krásným střídavým stylem, podle 
lyžařské etikety očekáváme, že nám uvolní dráhu, nás je přece pět. 
Ale neznámý muž se tváří, jako by nás neviděl, ze stopy nevystoupí 
a málem narazil do Komára, který jede v čele naší kolony. Komár 
si skoro v posledním okamžiku všiml tabulky zavěšené na proti-
jezdcových prsou a houkl na nás:

„Uvolněte stopu!“
V prvním okamžiku jsme nechápali, proč se máme tomu 

člověku klidit z cesty, ale Komárův příkaz jsme poslechli, za 
dlouhých plaveb na našich lodích se nám do podvědomí hluboko 
zaryl základní příkaz: kapitánův povel se vykoná okamžitě a bez 
odmluvy!

Opustili jsme tedy vyjetou stopu a s údivem hledíme na člověka, 
který kolem nás projíždí. Na prsou má tabulku s nápisem: JSEM 
SLEPÝ!

Nevím, jestli vycítil naši přítomnost, spíš zaslechl Komárova 
slova a zvuk našich lyží bořících se do sněhu. Když nás míjel, 
zavolal:

„Díky!“
Viděl jsem v životě už ledaco, ale slepého člověka na lyžích ještě 

nikdy. A dokonce jede sám! Kdyby ho někdo doprovázel a razil mu 
cestu, to by se snadno dalo pochopit, ale takhle? Jak se dostal sem 



na hřeben? Kam má namířeno? Jak sjede zpátky do údolí? Tyhle 
otázky mi vířily hlavou, podobně se ptali sami sebe asi i ostatní.

„Jen jestli doopravdy nevidí,“ řekl pochybovačně Komár. „Třeba 
je to jenom trik, nemusí v horách nikomu uvolňovat stopu.“

Kdyby to byla jenom recese, pak by to byla recese dost nechut-
ná, předstírat, že nevidím a mít z toho výhodu před ostatními. 
Zneužít těžce postižených lidí k vlastnímu prospěchu. Tím se nedá 
ospravedlnit žádná legrace.

Tohle jsme řekli Komárovi, každý trochu jinými slovy. A Komár 
pak zmlkl. V zápětí jsme se přesvědčili, že běžec s tabulkou na pr-
sou skutečně nevidí, o kousek dál jsme potkali v lese jeho průvod-
ce. Přemazával si lyže. Ptal se nás, zda jeho nevidoucí přítel jede 
dál, nebo na něho u lesa čeká. Řekli jsme mu, že běží dál.

„Je na to hrdý, že může běžet sám, beze mne. Většinou jsem 
vpředu já, abych upozornil ty, kteří jedou proti nám. Někdo se 
žene ve stopě s hlavou skloněnou a očekává, že mu každý uvolní 
cestu. Takový člověk se dívá jen před špičky svých lyží a předstí-
rá, že nevidí toho, kdo jede proti němu. Mohl by mého kamaráda 
porazit.“

„Proč si váš přítel vybral právě běh na lyžích, když nevidí?“ 
zeptal se Jespák.

„Protože to byl nadšenej lyžař, dokud nepřišel o zrak. Na sjez-
dovku si troufnout nemůže, ale vyjetá stopa sama vede jeho lyže. 
Ostatně tady ten úsek už dokonale zná, každý klesání i stoupání, 
každej ohyb cesty. Když je sníh, běhává tu den co den. A někdy 
skutečně úplně sám.“

Ještě dlouho nám to neobvyklé setkání nešlo z mysli. Nevím, 
co táhlo hlavou mým spolujezdcům, ale já toho člověka skutečně 
obdivoval. Co je vedle jeho těžkého osudu moje o malounko kratší 
noha? Nic, vůbec nic! A přitom pořád musím zápasit sám se se-
bou, abych se nelitoval, nepovažoval se za chudinku, nestěžoval 
si na krutý úděl. Jakpak bych se asi choval, kdybych přišel o zrak 
jako tenhle chlapík? Nejspíš bych se úplně zhroutil a nechtěl žít. 
Nevidět své rodiče, spolužáky, brášky ze Sedmičky, nevidět řeku, 
hory, lesy, barevné západy slunce, vycházející měsíc, Vážčinu milou 
tvář. Vždyť mně vlastně nic není, jen trochu kulhám. Už nesmím 
na své postižení myslet!



Nevím, co setkání se slepým lyžařem znamenalo pro Rejnoka, 
Jespáka, Komára a Bobra, ale pro mne znamenalo strašně moc. 
Vzpomněl jsem si na slova jednoho moudrého Američana, který 
řekl: „Tak dlouho jsem žehral na to, že nemám boty, až jsem po-
tkal člověka, který neměl nohy.“

Od té chvíle jsem se díval kolem sebe jinýma očima. Od rána 
jsme jeli pod vrstvou nízkých mraků, které nám zastíraly slunce, 
celý kraj tonul v sychravém pološeru, nadával jsem na nevlídné 
počasí, ale po setkání se slepým lyžařem jsem žasl nad tím, kolik 
krásných, zajímavých věcí je skoro na každém kroku. Sněhovými 
pláněmi křižovaly řetízky stop, prozrazující, že tu žijí srnky, 
zajíci, lišky, kuny, veverky, myšice, toulají se psi a kočky. Před 
námi se táhly až na obzor lesy a kopce, vlna za vlnou. Kostelíky, 
kolem nichž jsme projížděli, měly půvabnou cibulku, každý jinou. 
Vesnické chalupy byly zaváté sněhem jako na obrázcích Josefa 
Lady. Větve holých stromů zdobila námraza, stříbrné jehlice dlou-
hé několik centimetrů. V remízku mezi poli jsme vyplašili bažanta, 
snad poprvé v životě jsem si všiml, jak nádherně zbarvený je to 
pták. Dosud jsem sice chodil světem s otevřenýma očima, které 
však spoustu věcí nevnímaly. Teprve dnes prohlédly a v údivu se 
rozhlížejí po světě.



Sopky

KDYŽ jsme doma před odjezdem vytyčovali přesnou trasu naší da-
leké jízdy, snažil jsem se prosadit v Jeseníkách zajížďku přes Zlaté 
Hory. Tohle jméno přece to městečko nedostalo náhodou, muselo 
se tam v minulosti nacházet zlato. Mně se už při vyslovení toho 
jména vždycky vzrušením rozbušilo srdce, představa, že bych tam 
třeba vyrýžoval zlatý nugget, mě přímo uhranula. Nemysli si, že 
mi jde o prachy, kdybych zlatý nugget našel, zařadil bych ho do své 
geologické sbírky. Mám už v ní pěknou řádku hornin a minerálů, 
mezi nimi i nějaké polodrahokamy, ale zlato tam zatím není. Ale 
ostatní můj návrh na trasu přes Zlaté Hory jednomyslně smetli ze 
stolu.

„Ty ses snad zbláznil, Jonáši, Zlatý Hory jsou až v severový-
chodním podhůří, to by byla zajížďka nejmíň třicet kiláků. Spíš 
čtyřicet. Nemůžeme si dovolit ztratit celej den.“

Dokud jsme nenabrali dvoudenní zpoždění, věřil jsem, že klu-
ky nakonec přesvědčím, abychom přece jen přes Zlaté Hory jeli. 
Potom jsem se to vůbec nepokoušel navrhnout, bylo to předem 
absolutně ztracené. Tak aspoň ty sopky! Třeba si odvezu domů 
sopečnou pumu.

Na informaci o sopkách nedaleko Bruntálu jsem narazil už 
doma při podrobném studiu map a průvodců. V městské knihovně 
mi k tomu vyhledali ohromně zajímavé údaje. Především, že je tam 
těch sopek pět. Všechny samozřejmě dávno vyhaslé, ale ne tak 
dávno jako podmořská sopka, kterou jsem kdysi viděl v Českém 
krasu, nedaleko Svatého Jána. Bruntálské sopky chrlily oheň 
a lávu ještě ve čtvrtohorách, nejmladším geologickém období, které 



trvá až do dnešních dob. Vzhledem k tomu, že čtvrtohory začaly 
před necelými dvěma miliony let, na prstech si člověk vypočítá, 
kdy z nich stoupal k nebi sloupec kouře a létaly sopečné pumy. 
Co to jsou nějaké dva miliony let? Pravěcí veleještěři dusali po 
zeměkouli o desítky milionů let dřív, než na Bruntálsku vychladly 
poslední sopky – Uhlířský vrch, Velký i Malý Roudný a sopka 
Venušina.

„Tam se musíme podívat!“ prohlásil jsem ráno po odjezdu z čes-
kobratrské fary.

„Ani nápad, žádné zajížďky!“ řekl tiše Rejnok.
„Stejně jedem přímo kolem Venušiny sopky,“ odrazil jsem jeho 

námitku, „a k Uhlířskýmu vrchu je to jen pár kroků.“
„Máme dva dni zpoždění, nemůžem se nikde zdržovat,“ podpořil 

Rejnoka Jespák.
„Kdybys jel kolem Vesuvu, taky bys nevylez nahoru a nepodíval 

se do kráteru?“
„Jenže kolem Vesuvu dnes nepojedeme.“
Jespák se tváří skutečně neoblomně.
„Ale tady najdeš stejně zajímavý věci jako na Vesuvu!“ snažím 

se ho přesvědčit. „Lávu. Rezavou a fialovou strusku. Sopečný 
pumy. A uvidíš tam něco, co nemůžeš vidět ani na Vesuvu. 
Dostaneš se přímo do nitra sopky!“

„Houpat nás můžeš,“ usmál se Jespák, „ale nebouchej přitom 
s náma o zem.“

„Vážně, ani se nemusíš spouštět do kráteru. Dřív se tu těžil 
čedič na silnice. V lomu je čtyřicetimetrová stěna. Dokonalej řez 
sopkou. Jsou na něm vidět všechny její vrstvy.“

„Tys tam už někdy byl, Jonáši?“ zeptal se Komár 
pochybovačně.

„Nebyl.“
„Tak jak to víš?“
„No vím to.“
„Ty jsi chodící vlastivědná encyklopedie,“ řekl uznale Bobr.
„Tolik toho neznám,“ hraju si na skromného vševěda.
Zase jednou se mi podařilo kluky udivit svými znalostmi. To 

se ví, že jim nevyprávím – milí bratři, já mám v báglu destičky 
a v nich kartičky s nejdůležitějšími údaji, vždycky ráno si tajně 



přečtu, co všechno můžeme během dne vidět, a pak se s tím 
vytahuju.

„Když už tudy jednou v životě jedem, musíme se tam zastavit,“ 
zpracovávám je dál.

Povím jim ještě nějaké podrobnosti o Velkém Roudném, je to 
jeden z nejvyšších vrcholů Nízkého Jeseníku, odkud je úžasný roz-
hled. A hlavně – básním o Venušině sopce.

„Tam se dají najít sopečný pumy kapkovitýho tvaru. Je to nejbo-
hatší naleziště v celý republice.“

„Teď tam najdeme nejspíš starou belu,“ ochladil moje nadšení 
Komár. „Nebo tam snad není metr sněhu jako všude jinde? No ale 
když pojedem přímo kolem, mužem se tam podívat.“

Nakonec jsme si zajeli i ten kilometr na Uhlířský vrch. Barokní 
kostelík na jeho vrcholu nám už z dálky ukazoval správný směr. 
V lomu bylo ticho, prázdno, všude ležel neporušený sníh. Jen dlou-
há stěna se zřetelně viditelnými vrstvami v různých barevných 
odstínech prozrazovala, že se tu nelámal obyčejný kámen.

Nacpal jsem do postranní kapsy svého báglu kousek sopečné 
strusky, červenofialově zbarvené. Udivilo mě, jak je lehká, podo-
bala se škváře, kterou u nás ve městě vyvážejí z elektrárenských 
kotlů.

Zatímco zkoumám sopečné vrstvy a můj duch bloudí v dávné 
minulosti Země, ostatní zdaleka neprojevují takové nadšení nad 
tím, kde jsme se octli. Je jim fuk, že jsou v nitru pravěké sopky.

Komár odloupl z vrcholku závěje velkou sněhovou desku a vyho-
dil ji do výšky. Teprve když se mi rozprskla o hlavu, vrátil jsem se 
do přítomnosti. Sníh mi napadal za krk, do uší, zaplácl mi brejle, 
a jak se ho snažím setřást, mám ho i plné rukávy. Vzápětí mě za-
sáhne další sněhová deska, kterou ten ptakopysk vylomil z upěcho-
vané závěje.

„Co to děláš?“ zařvu vztekle.
„Zachraň se, kdo můžeš,“ volá Komár, „sopka není vyhaslá, 

zase začala soptit.“
Věříš tomu, že může mít vysokoškolák, dokonce studující medi-

cíny, tak dětinské nápady?
Komár se shýbá pro další sněhovou plotnu, ale ve stejném oka-

mžiku dostane zásah od Jespáka.



Přestal jsem se vztekat a než si Komár vy třepal sníh z větrov-
ky, kapuce a čepice, trefím ho kusem sněhu velkým jako menší 
mlýnské kolo.

„Pozor, letí sopečná puma!“
„Dva na jednoho, vy zbabělci!“ povykuje Komár. „Bobře, hrrr 

na ně!“
Pak se rozpoutala krutá sněhová bitva, blbli jsme tam víc než 

malí haranti. Jespák se ukázal jako háďátko proradné, ustavičně 
přecházel z jedné bojující strany na druhou, chvíli nám trvalo, než 
jsme pochopili, že se řídí příkladem slavného Jiráskova románu 
Proti všem.

Po vysilující sněhové válce jsme se jenom na chvíli zastavili na 
vrcholku Venušiny sopky. Znovu lituju, že všude leží tolik sněhu, 
nemůžu si ověřit zprávu zapsanou na kartičce, že se tam dají obje-
vit „rezavé až červeně zbarvené sopečné pumy kapkovitého tvaru, 
na povrchu rozpukané jako chlebová kůrka“.

Na největší sopku, Velký Roudný, jsem už ty biřice nedostal, tu 
jsme jen uviděli v dálce na severu, když naše kavalkáda za dvě ho-
diny vyjela ze souvislého lesa do polí.



Kůň

SLUNEČNÁ je nejvyšší hora Nízkého Jeseníku, její vrchol leží 
přesně 800 metrů nad mořem. Celkem směšná výška ve srovná-
ní s Pradědem, Keprníkem nebo Petrovými kameny v Hrubém 
Jeseníku. Všechny velké sjezdy jsme včera hladce zvládli, tu a tam 
se někdo vymázl, ale byly to vždycky jen bezvýznamné pády, jako 
když si člověk lehne do sněhu. A teprve pod Slunečnou došlo k ne-
bezpečné hromadné havárii.

Sjíždíme v těsných odstupech úzkou lesní cestou a vesele ha-
lekáme, vždyť to je po delší době zase pořádný sešup. A v nepře-
hledné zatáčce najednou napříč přes průsek – kůň táhnoucí kmen! 
Komár, který jel vpředu, ani nestačil varovně zařvat, tak ho nena-
dálá překážka vyvedla z míry. Rejnok s Jespákem a Bobrem sice 
vykřikli, ale to už mi bylo houby platné. Začal jsem zuřivě plužit 
a v hlavě mi létaly zběsilé myšlenky, spíš jejich útržky… no těpic… 
co teď… nezastavím včas… naletím do klády… nebo do koně… co 
udělá…? kopne mě…? splaší se…?

Takhle logicky za sebou torza myšlenek ovšem nešla, bylo jich 
víc a proletěly mi hlavou během tří čtyř vteřin, v tom nepatrném 
časovém úseku jsem došel i k jasnému závěru: když pojedu dál po 
cestě, naletím buď do toho chlapa, nebo do koně, nebo do tlusté-
ho smrkového kmene, který ten kůň táhne a tarasí cestu v celé 
šířce.

Udělal jsem tedy to, co přede mnou všichni ostatní. Vyletěl 
jsem z cesty do lesa. Opravdu vyletěl, slovo vjel by neodpovídalo 
skutečnosti. Cesta se totiž podobala vysněženému žlabu, kte-
rý mě katapultoval do výšky. Nevím, kolik metrů jsem plachtil 



vzduchem, nejméně tři, možná dokonce pět. Moje pouť vzduchem 
skončila snad už za vteřinu, ale zdála se mi mnohem delší, stačil 
jsem si předpovědět osud – buď se přerazím já, nebo moje běžky 
a je konec! Nasvědčovala tomu poloha mého letícího těla vůči zemi. 
Když při sjezdu někdy neprošlápnu včas velkou bouli, nesnížím 
na jejím vršku tělo do podřepu a zůstanu vzpřímený, boule mě 
vyhodí do vzduchu. Následuje nedobrovolný skok, který obvykle 
dokážu zvládnout. Tady ovšem nějaké prošlápnutí nebylo možné, 
stěna sněhového žlabu byla nahoře skoro svislá. Lyžařský akrobat 
Dušinka z Orlických hor by tu nejspíš udělal salto nazad. Já salto 
neudělal, zato jsem letěl v poloze téměř vodorovné zády k zemi 
a moje běžky mířily špičkami přímo k nebi. Takže pochmurná 
předpověď dalšího osudu, která mi bleskla hlavou, byla opod-
statněná. Vypadalo to, že se nejspíš přerazím i já, i moje lyže. Po 
volném letu vzduchem mě začaly švihat do tváře pichlavé větvičky 
a současně jsem cítil prudké brždění. A pak jsem zůstal viset ve 
smrkovém mlází. Ani tím moje vzduchoplavba neskončila, vzápětí 
jsem propadl hustými větvemi do sněhu.

Když můj nedobrovolný pohyb ustal, zjistil jsem, že žiju, všech-
ny kosti mám celé, jen mě trošku popíchalo zelené jehličí.

Ležím asi pět vteřin bez pohybu na zádech v úžasně hustém 
mlází jako v hamace, závěsné síti. Potom zahájím vyprošťovací 
operaci. Celkem bez nesnází se mi podaří uvolnit obě ruce z pou-
tek holí. Horší to je s krosnou, její popruhy vždycky ráno důklad-
ně utáhnu, aby se těžiště břemena dostalo co nejblíž k zádům. 
Teď je nemůžu za živý svět stáhnout, ani z nich vyvléct paže. 
(Nezapomínej, že moje tělo leželo v takové poloze, v jaké letělo 
vzduchem, a krosna byla pod mými zády. Kdybych takhle dopadl 
na vyježděnou cestu, přerazil bych si nejspíš hřbet o ranec.)

Po zoufalém úsilí se mi podařilo zbavit se téhle kotvy, ale pořád 
si připadám jako přikovaný trestanec. Dokud neodepnu běžky, 
nedokážu se zvednout! Obě lyže se zapíchly patkami do sněhu, 
který je naštěstí tak hluboký, že se nezlomily. Ať dělám co dělám, 
nedosáhnu na vázání a nemůžu ho rozepnout. V duchu si nadávám 
za to, jak slabé mám břišní svaly, kdybych je víc posiloval, bez pro-
blému bych se teď dokázal zvednout z lehu do sedu a pastičky pak 
snadno otevřel.



Pinožil jsem se tam marně snad pět minut, a nakonec jsem 
začal volat o pomoc. Pochopitelně jsem neřval pomóóóc, ale jenom 
Jespákúúú – Komárééé – Rejnokúúú – Bobřééé!

Ostatní asi na tom nejsou o moc líp než já, protože uplynou další 
minuty, než si ke mně proklestí cestu Komár a konečně mi běžky 
odepne. Předtím si ovšem ze mě utahuje:

„Co se tady válíš, Jonáši? Vstávej!“
„Copak můžu?“
„Proč si leháš s běžkama na nohách?“
Nemám na jeho vtípky náladu, a tak se na něho utrhnu:
„Tak dělej, dělej, rozepni mi vázání.“
„No tys tu vykácel průsek!“
Nejradši bych ho za ty kecy přetáhl hůlkou, ale neudělám to, 

jednak to dost dobře nejde, ležím bezmocně na zádech, a taky vím, 
že by mi pak třeba lyže neuvolnil.

Nakonec mě Komár přece jen osvobodil. Z mlází jsem se vy-
hrabal jako poslední, ostatní už stojí na cestě a vytřepávají si 
z rukávů a kapes sníh. Když jsme se vyřítili ze zatáčky, kočí koně 
prudkým trhnutím opratí zastavil. A teď nás oba, chlap i valach, 
se zájmem pozorují.

„Copak jste v tom mlází hledali?“
My se kvůli jeho kobyle a kládě div nezabijeme a ten halama si 

z nás dělá legraci.
„To víte, houby,“ odsekne Komár.
„Teď ještě asi nerostou,“ pokračuje chlápek ve svém duchamor-

ném vtipkování.
Komár změní směr hovoru a po svém zvyku zaútočí.
„Jak to, že se z tý vaší herky tak kouří? Dejte pozor, aby vám 

nechytla. Nemáme vám sem poslat hasiče?“
Celou tu dobu, co si vyměňujeme s kočím názory, Rejnok stojí 

a neříká nic. Jindy se zaplete do každé slovní přestřelky, ale ten-
tokrát zarytě mlčí. Už od rána na něm pozorujeme nezvyklou za-
mlklost. Skoro na nikoho nepromluvil, v lomu na sopce se sněhové 
bitvy vůbec nezúčastnil.

„Co je s tebou, Rejnoku?“ zeptal se Komár, než jsme se vydali 
na další cestu.

„Je mi blbě.“



Neušlo mi, že dnes vůbec není ve své kůži. Dokonce ráno řekl, 
že vynecháme rozcvičku. Neslýchaná věc! Nám ostatním není 
právě horko, slunce se skrývá za vrstvou nízkých mraků a můj po-
lárnický teploměr stále ukazuje pět pod nulou, ale Rejnok jede bez 
čepice, s rozepnutou větrovkou, i rukavice si sundal. My jsme toho 
na sebe nabalili spíš víc.

Ani Komárovi neušlo, že je Rejnok nezvykle schlíplý, ve tváři 
nápadně červený, oči se mu divně lesknou.

„Ukaž, já ti změřím tep.“
Jindy by ho Rejnok posupně odehnal, ale tentokrát ho poslechl. 

Komár mu položil palec a ukazováček na krční tepny pod bradou, 
podíval se na hodinky a začal počítat puls. Když uběhla minuta, 
znepokojeně řekl:

„Tep skoro sto deset za minutu. Máš horečku, přes 
osmatřicet.“

Nevěděl jsem, že se podle rychlosti, jakou srdce pumpuje do těla 
krev, dá odhadnout teplota.

„Musíme se někde co nejdřív zastavit na noc,“ rozhodl 
Komár.

„Až v Budišově,“ řekl Rejnok. „Tam ještě dojedu.“
Jak to napsal Cook ve svém deníku? Kdyby někdo z nás na cestě 

onemocněl, jsme ztraceni. Naštěstí my nejedeme polárními pusti-
nami a někde snad nocleh seženeme.

Podařilo se nám to dřív, než jsme doufali.



Indiánský tábor

ŽE je to s Rejnokem vážné jsem poznal, když vůbec nereagoval na 
moji poznámku:

„Měl bys dostat kilo chleba.“
Narážel jsem tím na Rejnokovy silácké řeči před startem, pod 

Jizerkama nás všechny přehlédl a řekl: „Jestli někdo z vás prohlá-
sí, že už nemůže, dostane kilo chleba a nazdar, my ostatní jedeme 
dál.“ Mám dojem, že tím trochu narážel na mne, dobře se pama-
tuju, jak se mě už doma pokoušel odradit, říkal tehdy, možná že 
nemáš představu, Jonáši, co taková dálková jízda obnáší, každej 
den padesát kilometrů, první dva dni se to dá vydržet, ale třetí den 
přijde krize; a to ani nemluvím o dalších dnech! No – a teď je sám 
v koncích se silami. S tím kilem chleba jsem to samozřejmě nemy-
slel vážně, to snad chápeš, byla to jemná špička. Měl bych vlastně 
cítit jistou hrdost nad tím, že já, podceňovaný Jonáš, se pořád 
ještě držím, a největší vazba naší expedice, Rejnok, je na hrnci. 
Ale žádnou hrdost necítím, spíš výčitky svědomí. Asi jsem neměl 
Rejnokovi dávat do báglu tu žehličku. Jede poslední a Komár musí 
pořád zpomalovat tempo, aby nezůstával za námi příliš pozadu.

Po hodině jízdy bylo jasné, že je Rejnok na konci svých sil 
a musíme někde zůstat. Kéž zase narazíme na nějakého dobrého 
faráře, který by nás nechal u sebe přespat! Snad něco najdeme 
v Budišově.

Červená značka nás po delší době zavedla do lesů. V mís-
tech, kde ostře odbočovala doleva ke zřícenině hradu Vildštejna, 
opustili jsme ji a vydali se zkratkou přímo k Budišovu. Ale sotva 
ujedeme několik set metrů, zahlédneme indiánskou vesnici. Na 



prostranství obklopeném ze tří stran lesem stojí pět velikých plátě-
ných týpí. Z otvorů ve špičce stoupají tenké proužky dýmu a kolem 
se chumelí horda indiánů.

Dnes by mě pohled na týpka nechal úplně chladným, táboří 
v nich pomalu kdekdo. Ale v dobách, o nichž vyprávím, byl pohled 
na tábor s pěti indiánskými stany naprosto nezvyklý, pokud někte-
rý skautský oddíl měl týpí, pak nanejvýš jedno u táborového kruhu 
jako ozdobu.

V té chvíli byl Rejnok zase dost pozadu, a tak se Jespák rozjel ke 
stanům. My ostatní jsme zůstali na cestě a čekali na Rejnoka. Než 
k nám dojel, byl Jespák zpátky.

„Zastavíme se tady na chvíli, Rejnok dostane horkej čaj.“
Připadal jsem si, jako kdybych se octl někde na americké prérii. 

Nebo spíš v divadle, kde se právě připravuje hra z indiánského pro-
středí. Jestli vůbec nějaká taková hra existuje. Mezi stany kmitali 
kluci různého věku, ti nejmladší měli tak kolem deseti let, nejstar-
ší byli asi jako my. Nejvíc mě uzemnilo jejich oblečení. Všichni měli 
na sobě jelenicové haleny a kalhoty ze stejné, světle hnědé kůže. 
Zaujaly mě na nich různé ornamentální obrazce, vyšité drobnými 
barevnými korálky.

Přiznám se, že se mi jejich oblečení docela líbilo, i když tady na 
severní Moravě působilo dost bizarně. Taky jsem kdysi četl mayov-
ky, i já si hrával na indiány, ale že bych měl chuť zajít v té hře tak 
daleko a navléct se do indiánského kroje, to asi ne. To by pak na 
mě lidi teprve čuměli, jako jsme teď my zírali na ně.

Tuhle excentrickou partu vedl starší chlápek, který se nám 
představil jako Hiawatha.

Pozdravil nás záhadnými slovy, znělo to jako hau kola – nebo 
tak nějak. Odpověděli jsme jim obvyklým ahoj, tedy my čtyři kro-
mě Komára, ten jim na to hau kola řekl koka kola.

Možná že to indiáni přeslechli nebo velkoryse přešli, že si z nich 
dělá Komár legraci. Mně Komárova slova připadala dost hloupá, 
přijali nás mezi sebe a nabídli nám horký čaj, měli bychom se podle 
toho chovat a ne si z nich utahovat. Jenže když Komára napadne 
něco, co považuje za vtipné, nedovede to neříct hned nahlas.

I ostatní obyvatelé indiánské vesnice se nám představili prapo-
divnými přezdívkami: Mang, Kajošk, Kenabík, Ahdík, Kwasind, 
Maškodasa, Wabasso… Ale jim zase mohly připadat poněkud 



uhozený naše přezdívky, Jespák, Rejnok, Bobr, Komár, Jonáš, to 
taky nejsou právě běžná jména.

„Náš kmen patří k Lize lesní moudrosti,“ řekl Hiawatha.
Tehdy jsem potkal lidi z té zvláštní organizace poprvé. 

Připadalo mi trochu legrační, hrát si ve střední Evropě na indiány. 
Moravští indiáni, kdo to jakživ slyšel?

Kdybych tehdy znal Longfellowovu knihu, hned bych po-
chopil, že tenhle kmen se inspiruje indiánským eposem Píseň 
o Hiawathovi, že Hiawatha je náčelník i hlavní hrdina tohoto 
bohatýrského zpěvu a divně znějící přezdívky znamenají Potápka, 
Racek, Had, Los, Silák, Tetřívek, Králík, jsou to jména zvířat, 
která v Písni o Hiawathovi vystupují. Ale to všechno jsem se měl 
dovědět až po letech, teprve pak jsem některým nepochopitelným 
věcem začal rozumět.

Chtěli jsme jen dopřát Rejnokovi horký čaj, naše návštěva v in-
diánské vesnici se však nečekaně protáhla až do rána druhého 
dne. Rejnoka horečka tak zeslabila, že prostě nemohl dál. Nemělo 
smysl pokračovat v jízdě, zvlášť když nebylo jisté, že dostaneme 
v malém Budišově nocleh. Hiawathův kmen nám nabídl ubytování 
v jednom volném týpí. Kolem ohniště tam stálo šest postelí z vrbo-
vých proutků, pokrytých zelenými houněmi. Venku stále panoval 
mráz, ale v týpí planul ohníček a vyhříval vnitřní prostor velkého 
stanu. Nikdy bych nevěřil, že tenké plátěné stěny tak dokážou udr-
žet teplo. Hranická březových polen a špalků slibovala, že můžeme 
oheň udržovat i v noci.

Rejnok vypil čaj a hned zalezl do spacího pytle. Neušlo nám, že 
s ním lomcuje zimnice, obložili jsme ho proto svými spacáky. Ještě 
než usnul, Komár mu dal dvě tabletky acylpyrinu.

„Do rána budeš v pořádku, uvidíš,“ ujišťoval ho.
Jeho předpověď se bohužel nesplnila.
Vyšel jsem pak spolu s Komárem, Jespákem a Bobrem ze stanu 

ven, nechtěli jsme Rejnoka rušit hovorem, a taky nás zajímala ta 
parta, která tu táboří. Udivila nás sama skutečnost, že si někdo 
vůbec troufne tábořit pod stany v zimě na sněhu.

Pozvali nás do náčelníkova týpí, sesedli jsme se tam všichni 
kolem ohníčku. Nejdřív se zpívalo, vyslechli jsme několik indi-
ánských písniček doprovázených bubnováním na malý plochý 



bubínek. Slovům nikdo z nás nerozuměl, i melodie se zdály jako 
z jiného světa.

Seděli jsme v týpí dlouho do večera, na řadu přišly hry, vyprá-
vění o woodcrafterském kmeni i naší vodní Sedmičce. Do spacáku 
jsme zalézali až po desáté hodině. Rejnok spal a na čele se mu per-
lily kapičky potu.

Než jsem taky zalezl do spacáku, přiložil jsem na ohníček březo-
vá polínka. I když jsme byli všichni unavení, ještě jsme se tiše radi-
li o tom, co dál. Končí devátý den naší velké jízdy, je už jasné, že do 
zítřejšího večera nemůžeme dojet až na Slovensko.

„Jestli jsme dobře spočítali délku naší trasy,“ řekl Bobr, „do 
údolí Váhu to je tak sto padesát kilometrů. A máme na to už jenom 
neděli.“

„Zabalíme to,“ navrhl Komár.
„Jestli uznáte, že jste sázku prohráli, tak klidně.“ poznamenal 

Bobr.
„Ani náhodou!“ vzepřel se Jespák.
„Tak jedeme dál,“ usmál se Bobr.
„Rejnok se musí vrátit domů, v tomhle stavu dál jet nemůže,“ 

řekl Komár. „Já ho doprovodím. V pondělí jdu Rackovi na svatbu 
za svědka. Vy pokračujte.“

Propána, naše káča se pozítří vdává. Já to docela pustil z hlavy! 
To znamená, že pojedu domů s Rejnokem a Komárem.

„Já už taky nemůžu dál,“ vysvětluju klukům. „Abyste mi rozu-
měli, mohl bych, kdybych nemusel stejně jako Komár na svatbu. 
Kromě toho nám začíná škola.“

Myslel jsem si, že i Bobr s Jespákem to nakonec vzdají.
„Tak tu sázku prostě zrušíme,“ navrhuju šalamounské řešení, 

„a můžeme se vrátit domů všichni společně.“
Jenže ti dva se zasekli, jeden ani druhý nechtěl ustoupit.
„Já jedu dál, třeba sám,“ prohlásil Bobr. „Sázku mám už skoro 

vyhranou.“
„To se ještě uvidí,“ řekl Jespák. „Na Slovensko je hodně daleko. 

Čeká nás nížina kolem Suchdola nad Odrou. Kdoví, jestli je tam 
vůbec sníh.“

Jespák musel ovšem vědět, že i v nížině je po lednové kalamitě 
sněhu zatím dost. A předpověď počasí, kterou jsme poslouchali na 



faře, říká, že v neděli začne klasická inverze, v nížinách zataženo 
nízkou oblačností, mráz, na horách jasno, teploty nad nulou.
 



DEN DESÁTÝ – neděle 8. února



Odra

REJNOK se v noci potil a horečka mu ráno ustoupila. Ale jak se 
později ukázalo, jenom dočasně. A když jsme se vydali z indiánské-
ho tábora po osmé hodině na další jízdu, museli jsme přizpůsobit 
tempo zesláblému Rejnokovi, stejně jako včera se ploužil až posled-
ní, Bobr na špičce co chvíli zastavil a čekal, až nás dojede.

„Pojedeš s náma večer domů rychlíkem ze Suchdola,“ řekl 
Rejnokovi Komár.

Jindy by to Rejnok hrdě, s posměchem odmítl, copak to může 
posluchač pražského Institutu tělesné výchovy vzdát kousek 
před cílem? Rejnok věděl, že ten „kousek“ představuje ještě sko-
ro sto padesát kilometrů, a bylo mu zřejmě tak mizerně, že proti 
Komárovu rozhodnutí neprotestoval. Jeho mlčení bylo víc než vý-
mluvným souhlasem. Když mu Komár před polednem znovu měřil 
puls, suše konstatoval:

„Už zase máš horečku!“
To bylo ve chvíli, kdy jsme tábořili pod soutokem Budišovky 

s Odrou. Jestli ti připadá divné, že jsme tábořili uprostřed dne kde-
si u řeky, věz, že to nebylo obyčejné táboření, na to jsme vůbec ne-
pomysleli. My jsme se tam prostě museli zastavit na několik hodin, 
dohnaly nás k tomu neblahé okolnosti.

Ale vraťme se zpátky k indiánskému táboru, který jsme právě 
opustili. Mám báječnou náladu, především díky Rejnokovi. Prostě 
mě těší, že já ubohý středoškolák, lyžař ‑amatér, tak pěkně jedu, 
zatím co sebevědomý profesionál se za námi plouží jako líná želva. 
Rejnok je prostě se silami v koncích, a já ještě můžu! Tahle před-
stava mě skutečně těší, i když vím, proč Rejnok zkolaboval – zpívá 



se o tom v naší oblíbené písničce z dob, kdy v Kalifornii táhly za 
zlatem tisíce dobrodruhů:

„A taky proti rudochům drž stráže za noci, po dlouhejch den-
ních pochodech propuknou nemoci,

horečka, to je špatná věc, ta lidi poráží, a kdo je marod, nemůže 
stát v noci na stráži.“

1. Teď všichni Kaliforňané se za nás pomodlí,
kdo táhneš s mulou přes pláně, rozluč se s pohodlím,
musíš si taky nakoupit solený vepřový,
a kdo má štěstí, po cestě i něco uloví.
2. Dva měsíce ti potrvá ta cesta přes pláně.
Koukej, ať vždycky z čeho máš vařit svý snídaně,
protože k čertu dojedeš při bídným vaření,
i tvoje mula musí žrát, jinak ti zcepení.
3. Břitvu nech doma, do tváře se raděj nedívej!
Až dojdeš, budeš zarostlej a taky šedivěj;
až tě tvá milá uvidí, uslyšíš asi pláč,
svý mámě řekneš: „Podívej, to je tvůj zelenáč!“
4. A taky proti rudochům drž stráže za noci.
Po dlouhejch denních pochodech propuknou nemoci,
horečka, to je špatná věc, ta lidi poráží
a kdo je marod, nemůže stát v noci na stráži.
5. U Plat je nouze o dřevo, když tě to nezdolá,
omáčku si tam zamícháš paznehtem z buvola.
U Plat je nouze vo klacek, zem je tam jalová,
i já bych teď už radši byl u mysu Hornova.
Červená značka nás dovedla zpod Vildštejna do městečka s ne-

zvyklým jménem, Budišov nad Budišovkou. Tam jsme přesedlali 
na modrou a ujížděli po ní skoro dvě hodiny, držela se stále říčky 
Budišovky a vedla liduprázdnými končinami, za celou tu dobu 
jsme minuli jediné obydlené stavení, Čermenský mlýn. A pak se 
říční koryto náhle rozšířilo, vody Budišovky, přitékající od seve-
ru, se spojily s Odrou, přitékající od jihu. Když Jespák nakoukl 
do mapy a prohlásil, právě jsme dorazili k jednomu z největších 
středoevropských toků, ani jsme nechtěli věřit, že tahle říčka je 
skutečně proslulá Odra, která ústí o tisíc kilometrů dál na sever do 
Baltického moře. Člověk by ji tu málem přeskočil. Tohle že je ten 
proslulý veletok?



Chvíli jsme se dohadovali, jestli by se odtud dalo plout aspoň za 
velké jarní vody, ale usoudili jsme, že asi ne. A právě pod soutokem 
s Budišovkou došlo k malé katastrofě, která změnila naše plány. 
Hlavně ty moje!

Pobřežní cesta nás dovedla k potoku přitékajícímu do Odry. 
Vlastně to nebyl ani potok, spíš malá strž, kudy se valí voda v deš-
ťovém období a při jarním tání sněhu. Mohla být hluboká tři met-
ry a stejně tak široká. Z jednoho břehu na druhý ležela úzká lávka. 
Jindy bychom ji prostě bez váhání přešli, ale problém byl v tom, 
že na ní ležela půlmetrová vrstva sněhu. Před námi jela po modré 
značce malá skupinka lidí, ale stopa lyží končila před lávkou a zno-
vu pokračovala až za ní. Běžcům před námi taky připadalo dost 
riskantní přejíždět úzkou lávku na lyžích, a tak ji přešli pěšky.

Bobr, který nás vedl, se před lávkou zastavil a běžky si odepjal. 
Následoval jsem jeho příkladu a opatrně se pustil v jeho stopách. 
Snad si řekneš, malá roklina, to nestojí za řeč. Ale sotva jsem udě-
lal po lávce první krok, můj pohled sklouzl na dno roklinky. A mně 
se v tom okamžiku rozklepala kolena. Ne snad že by mi začaly 
nohy skutečně vibrovat, spíš mi ztuhly a jen s největším úsilím 
jsem je přiměl k dalšímu kroku. Možná to znáš, jak s člověkem 
dovede zacvičit jeho psýcha. Jestliže jdeš po žulovém obrubníku, 
který odděluje chodník od silnice, nemusíš se ani dívat, kam kladeš 
nohy, a bez problémů tak pokračuješ v jisté chůzi třeba kilometr. 
Ale kdyby ten žulový obrubník ležel nad propastí, vsadím se, že po 
něm neuděláš ani pět kroků a do té propasti sletíš. Tak s tebou za-
cvičí tvoje vlastní představivost, tak tě vyvede i rovnováhy strach, 
který naženeš sám sobě.

Přesně tohle se mi stalo na lávce pokryté vysokou vrstvou sně-
hu. Ne že bych do té roklinky opravdu zahučel, jen mě najednou 
posedla hrůza, že do ní spadnu.

Snad si s úsměvem řekneš – helemese, Jonáš se bojí třímetrové 
hloubky! Nezapomínej, že na lávce ležela vrstva sněhu. A když 
k tomu připočítáš moji osobní výšku, dojdeš k závěru, že jsem se 
díval do pětimetrové hloubky, což je, jako když koukáš na ulici 
z okna v prvním patře! Jistě to znáš – zeď vysoká tři metry ti 
připadá směšně nízká – protože máš oči sotva půldruhého metru 
od jejího vrcholu. Ale když se na tu zeď vyškrábeš, a nahoře na 



hřebeni se vzpřímíš, připadá ti zeď děsně vysoká, protože se díváš 
do čtyřapůlmetrové hloubky – rozdíl trojnásobný!

Lávku nad roklinkou jsem nakonec přešel bez nehody, jen mi 
přitom bušilo srdce, jako kdybych měl za sebou kilometrový běh. 
Tak mě ten pohled do hloubky rozhodil.

Poslední tři kroky a stojím v bezpečí na druhé straně rokliny. 
Hodím hole a běžky před sebe na zem, abych mohl vklouznout 
do vázání, ale to jsem neměl dělat. Cesta se tam mírně svažuje 
k Odře, opravdu skoro neznatelně, moje pravá běžka to však po-
znala a dala se potvora do pohybu. Sama od sebe. Namířila si to 
pochopitelně přímo do koryta Odry.

„Stůj!“ zařval jsem na ni.
Myslíš, že mě poslechla? Ani ji to nenapadlo. Provedl jsem tedy 

obrovskou robinzonádu za potměšilou lyží a chytil ji v posledním 
okamžiku, právě když se chystala k sebevražednému pádu do 
říčky.

A v tom se to stalo. Velká sněhová kra se pode mnou utrhla a já 
s ní sjel po strmém břehu do Odry. Byl to sjezd po zádech, jaký 
jsem absolvoval možná stokrát u nás ve městě na plovárenském 
toboganu, hladký, rychlý, bez otřesů. Snažil jsem se ho zastavit, 
ale na téměř svislém břehu to bylo marné, jen se mi podařilo tro-
chu zbrzdit rychlost sjezdu. Pak se pod mýma nohama rozestoupila 
volná říční hladina a moje chodidla vzápětí narazila na měkké pí-
sečné dno.

Naštěstí tam bylo jen asi půl metru vody a já zůstal na dně stát. 
Kdo se někdy v únoru brodil přes řeku, tomu nemusím vyprávět 
o svých pocitech. Ale předpokládám, že nikdo z mých čtenářů není 
takový blázen, aby se pouštěl do podobného podniku, a tak o tom 
něco povím.

Nejdřív se mi zdálo, že jsem skočil rovnýma nohama do hořícího 
ohně. Člověk totiž v prvním okamžiku vnímá bolest způsobenou 
horkem a chladem podobně, teprve s malým odstupem je začne 
rozlišovat. Už asi po pěti vteřinách mi bylo jasné, že nestojím 
v ohništi, ale ve vodě. Zdála se mi tak studená, že jsem nechápal, 
proč se vůbec udržuje v tekutém stavu, podle mých pocitů mohla 
mít tak minus deset stupňů. Jenže fyzikální zákony to nepřipouš-
tějí, musela by být v tuhém skupenství.



To se rozumí, že jsem nehodlal v ledové vodě zůstat, hned jsem 
se začal škrabat nahoru. Ale břeh tam byl opravdu šíleně strmý, 
skoro kolmý, kromě toho mi strašně překážela běžka, kterou jsem 
pořád svíral v ruce. Pokusil jsem se ji vyhodit nahoru, ale za těch 
pár okamžiků mi dlaně a prsty tak zkřehly, že se mi to nepodařilo, 
a lyže sjela znovu po břehu dolů, div mi přitom nepřerazila nos.

Nevím, jak dlouho jsem se marně drápal na břeh, možná pět, 
možná deset minut. Celou tu dobu se tam odehrávalo to, co vníma-
li diváci nahoře na cestě nejspíš jako filmovou grotesku – ale pro 
mě to byla tragédie. No – s tou tragédií to trochu přeháním, proto-
že o život mi nešlo, ale legrace to rozhodně nebyla. Třikrát jsem se 
pokusil vylézt nahoru na břeh, pokaždé jsem však sklouzl zpátky 
do vody. Ten strmý břeh byl totiž pokrytý sněhem a ledem. Musel 
bych mít horolezecký cepín a na nohou ledovcové mačky, aby se mi 
podařilo tu kluzkou stěnu zdolat.

Jespák s Bobrem a Komárem moje marné pachtění se zájmem 
pozorovali. Zpočátku jim to připadalo asi zábavné a nešetřili rádo-
by vtipnými poznámkami.

„Ty ses ráno nemyl, Jonáši?“
„Snad se nechystáš sjíždět Odru?“
„Když už jsi tam dole, nezapomeň změřit teplotu vody,“ narážel 

Komár na moje meteorologická pozorování a pravidelné měření 
teploty vzduchu.

Tyhle posměšky ovšem rychle utichly, když naši vtipálkové po-
chopili, že se na břeh sám bez jejich pomoci nedostanu.

Jespák si klekl na sníh a podává mi běžeckou hůlku, abych se 
jí chytil jako záchranného lana. Jenže břeh je proklatě vysoký, 
a i když se co nejvíc natáhnu, kovová Špička hůlky se stále vznáší 
skoro metr nad mou rukou. Snažím se popolézt k ní vzhůru, zarý-
vám prsty do sněhu, ale můj pokus končí vždycky stejně, sotva se 
dostanu asi metr nad vodu, jednou rukou se pustím a natáhnu ji po 
hůlce, začnu hned sjíždět dolů. Chybí mi zkrátka třetí ruka.

Mezitím jsem přestal cítit obě nohy, mokré až po kolena. Jako 
kdyby mi je amputovali. Nejzoufalejší na mém postavení je to, že 
sklouznu vždycky zpátky do vody. Řeka je právě v těchto místech 
pod prudkými peřejemi volná, nezamrzlá.



Přestože jsem na Jespákovu tyčku nedosáhl při třech před-
cházejících pokusech a musí mi být jasné, že se marně namá-
hám, chystám se provést ten předem ztracený pokus o záchranu 
počtvrté.

V takové situaci člověk přestane rozumně uvažovat a dělá ty 
nejnesmyslnější věci.

„Vylez si na balvan,“ volá na mě Jespák. „Je asi pět metrů nad 
tebou proti proudu!“

Divím se, že jsem si toho malého kamenného stolu dosud sám 
nevšiml, nejspíš proto, že mě zachvátila skutečná panika.

„Pozor, ať si nenamočíš spacák!“ upozorňuje mě Bobr.
Moje věci jsou zatím naštěstí suché, mokré mám jen boty a nohy 

po kolena. A taky trochu větrovku, jak na ni dopadla sprška vod-
ních kapek po prvním, nejrychlejším sjezdu ze břehu do Odry.

Poslechnu Jespákovu radu a brodím se vodou ke kamenné 
desce, která trčí asi půl metru nad peřejemi. Přes řeku jsem se 
v minulosti brodil už nejmíň padesátkrát, ale obvykle v létě, kdy 
to znamená příjemné ochlazení. Loni o Velikonocích jsme putovali 
po Střele v západních Čechách, bylo docela chladno, jen pět stupňů 
nad nulou, a my museli přejít divokou říčku asi pětkrát, protože 
se nám postavila do cesty skalní stěna, kterou jsme nemohli nebo 
nechtěli oblézat. To bylo řečí a protestů, Admirále, tobě přeskoči-
lo, vždyť nám umrznou nohy, ve Střele není voda, ale tekutej led. 
Před každým broděním jsme se museli zout do bosa a svléknout 
do trenýrek, ale na druhém břehu jsme byli vždycky za pár minut, 
a pak se člověk hned oblékl do dlouhých kalhot a obul si suché 
boty. Jakou perspektivu však mám já tady v Odře? Až se dostanu 
nahoru na břeh, jestli se tam vůbec dostanu, budu mít kalhoty 
i boty absolutně mokré! Na Střele bylo tehdy pět nad nulou, tady je 
nejmíň pět pod nulou, všechno na mně hned mrzne.

„Nechal jsi tam běžku!“ volá na mě Bobr.
Myslel jsem, že mě raní mrtvice. Já vážně zapomněl tu pro-

klatou lyži pod břehem, kam jsem sklouzl z cesty. Když člověk 
zpanikaří, má v hlavě jako vygumováno a postřeh snížený skoro 
na nulu. Musím se tedy brodit zpátky pět metrů pro zapomenutou 
běžku. Teprve na další pokus se mi podaří vyhodit ji dost vysoko, 
aby ji mohl Jespák zachytit. A pak honem zpátky na balvan!



Nemíním tě unavovat dalším líčením záchranné operace. 
Zapojili se do ní všichni nahoře na břehu a probíhala ještě dalších 
pět minut. Jespák musel vykopat špičkou boty v zledovatělém 
břehu dva stupy, teprve potom jsem dosáhl na talíř podávané 
hůlky.

Jestli ti připadá divné, že ty stupy vykopal Jespák, pak jen pro-
to, že nevíš, co se stalo předtím. Když jsem vylezl na kamennou 
desku, Jespák si znovu lehl nahoře na sníh a podával mi svou 
dlouhou tyčku. Já na ni skutečně dosáhl. Ale když mě začal Jespák 
táhnout vzhůru, uklouzly mi nohy, zůstal jsem viset na hůlce celou 
svou váhou (zvýšenou o krosnu) a strhl jsem svého zachránce dolů. 
Klasická tragédie, která občas postihuje horolezce – jeden z nich 
vypadne ze stěny a druhý ho špatně jistí.

Jespák klouzal po břiše dolů do koryta Odry, vypadalo to, že 
zajede do tůně pod peřejí po hlavě. Naštěstí je úžasně mrštný chla-
pík, dokázal se během toho rychlého sjezdu bleskově přetočit tak, 
že skončil ve vodě jen pravou nohou a pravou rukou. A hbitě se vy-
škrabal ke mně na kamenný stůl. Teď jsme byli v pasti oba dva.

„Snad nechceš sjíždět Odru taky?“
Tuhle větu jsem tenkrát ovšem neřekl, teprve dnes, když o tom 

vypravuju, mě napadlo, že jsem měl v té chvíli skvělou příležitost 
Jespákovi oplatit stejnými slovy, jakými reagoval na můj pád do 
řeky. Neřekl jsem to tehdy proto, že mi za těch několik minut za-
mrzl mozek. A neřekl bych to nejspíš ani tehdy, kdyby mi myšlenky 
létaly hlavou obvyklou rychlostí, která (podle mé teorie) překonává 
rychlost světla – bylo by to vůči Jespákovi opravdu sprosté. Vždyť 
pro mou záchranu nasadil život – a pokud ne život, tedy aspoň su-
ché šaty a boty. A byl jsem to vlastně já, kdo ho strhl ze břehu do 
řeky.

Rejnok, zeslabený horečkou, zatím jen mlčky přihlížel pokusům 
o moje vysvobození z koryta Odry. Ale po Jespákově nehodě se ujal 
řízení celé záchranné akce. Klekl si na sníh tam, kde předtím ležel 
Jespák, poručil Komárovi, aby si sedl na jeho levou nohu a ještě 
ji pevně držel oběma rukama. Bobr musel zakotvit svou váhou 
a rukama jeho pravou nohu. A v této zajištěné poloze k nám znovu 
spustil dvojici propojených běžeckých hůlek. Chytil jsem se jejich 
talířů jako spásného lana a začal znovu stoupat po kluzké stěně. 
Jespák mě přitom zdola podpíral a tlačil vzhůru.



Kdyby Rejnok hůlky pozvolna nepřitahoval, asi bych se na břeh 
nikdy nedostal. Takhle mě vlastně nahoru spíš vytáhl, než abych 
tam vystoupal vlastní silou. Po horní polovině svahu to už šlo líp, 
ze sněhu tam trčely větve keřů, o které se mohly opřít podrážky 
mých bot.

Za mnou se stejným způsobem dostal do bezpečí i Jespák. Byli 
jsme zachráněni.



Oheň

ZACHRÁNĚNI? Zatím jsme jen vyvázli z ledové pasti, ale o zá-
chraně se ještě nedalo mluvit. Když opadlo vzrušení spojené s po-
kusy o únik z koryta Odry, zakousla se do mne hrozná zima. Nejen 
do mých mokrých nohou, do celého těla. Roztřásl jsem se, jako by 
mě přepadla nejstrašnější zimnice, zuby mi cvakaly, všechny svaly 
vibrovaly. Věděl jsem, že tohle nevítané dobrodružství skončí špat-
ně, jestliže se okamžitě nepřevléknu do suchých šatů a nepřezuju 
do suchých bot. Ale kde je vzít? Můžu na sebe natáhnout tepláky, 
které si beru vždycky na noc do spacího pytle, jsou sice tenké 
a před mrazem mě neochrání, ale aspoň z nich nekape voda jako 
z mých lyžařských kalhot. Náhradní boty v báglu nemám, jen tlu-
sté lyžařské ponožky podšité tenkou kůží na chodidlech – váhově 
úsporné obutí do horské chaty, ale naprosto nevhodné do sněhu. 
K nejbližšímu stavení je to odtud dobrých pět kilometrů, to Bobr 
zjistil jediným pohledem na mapu. Skoro hodina jízdy. Za tu dobu 
mi obě nohy omrznou. Nebo dostanu zápal plic. Nejspíš oboje.

Naštěstí se Rejnok ujal řízení, na vlastní horečku a nemohouc-
nost jako by zapomněl.

„Vybalte spacáky. Zujte si boty. Kalhoty dolů. Oblečte si rezerv-
ní věci, co máte na noc. A pak zalezte do spacáků!“

Připadalo mi to jako bláznovství, lehat si ve spacím pytli na 
sníh. Karimatky se v té době asi ještě nevyráběly, a pokud vůbec 
existovaly, v Československu se nedaly koupit. Měli jsme každý jen 
igelitovou fólii jako podklad pod spacák na holé podlaze. Něco jiné-
ho je ovšem holá podlaha v hospodském sále nebo v chalupě, něco 
jiného sníh. Igelit nemá vůbec žádnou izolační schopnost. Rejnok 



ale všechno dobře promyslel. Na sníh jsme si nelehli, posadili 
jsme se na svůj bágl, který posloužil jako izolační vrstva. Zaujali 
jsme tak s Jespákem polohu, která je pro zkřehlého člověka nejvý-
hodnější, v níž tělo ztrácí nejméně tepelné energie. Jistě to znáš, 
když zalezeš ve studené místnosti pod peřinu nebo pod tenkou 
přikrývku, která moc nehřeje, skrčíš nohy, kolena přitáhneš skoro 
až k bradě a spojené ruce vložíš mezi stehna – přesně tohle jsme 
udělali.

Ještě dost dlouho mnou lomcovala zimnice, ale postupně jsem 
přece jen roztával. A vyklíčila ve mně naděje, že tohle nevítané 
dobrodružství nemusí skončit omrzlinami, možná z toho ani nebu-
de zápal plic, snad jenom rýma. Štípám se postupně do chodidel, do 
jednotlivých prstů na nohách, do lýtek a s úlevou zjišťuju, že mě to 
štípnutí bolí. To znamená, že jsou tyto části těla citlivé, prokrvené, 
pro omrzliny je příznačné naprosté znecitlivění.

Po téhle uspokojivé zkoušce začnu s velkým zájmem sledovat 
Bobra a Komára, kteří rozdělali oheň. Teď kolem něho kmitají, 
hledají na kmenech starých smrků suché větvičky a přikrmují pla-
mínky, je na ně příjemný pohled, znovu si uvědomuju to, co už dáv-
no vím, že jsem ve skautském oddíle našel opravdové kamarády, 
jaké jsem předtím nikdy neměl. A nejvíc mě blaží vědomí, jak bá-
ječně jsme sehraní, umíme se jeden druhého zastat, podržet se na-
vzájem v kritických situacích – jako třeba v téhle chvíli, kdy jsem 
vlastní neopatrností a hloupostí sklouzl do Odry a stáhl Jespáka za 
sebou. Dovedu si představit, jak by se ke mně kluci z naší třídy při 
takové nehodě chovali, co bych od nich musel vyslechnout, nejsem 
si jistý, že by byli ochotni udělat pro mě to, co Bobr s Komárem 
a Rejnokem. Možná by mi taky pomohli a rozdělali oheň, ale nešet-
řili by štiplavými poznámkami nebo by mi přímo nadávali. A kdo 
ví, zda by se jim vůbec podařilo oheň rozdělat, v zimě, na sněhu. 
Když jsou stromy zachumelené, i ty nejtenčí větvičky potažené 
ledovým povlakem, dokáže rozdělat oheň v přírodě jen ten, kdo se 
to už dřív naučil. Teď jsme mohli poděkovat Admirálovi za to, že 
čas od času, i za těch nejméně vhodných okolností, svolal sirénkou 
všechny čtyři družiny a přikázal:

„Rozdělejte co nejrychleji oheň a uvařte na něm kotlík čaje!“
Umíš si jistě představit, s jakým nadšením jsme jeho povel pl-

nili, když z nebe visely nekonečné dešťové provázky. Nebo když 



před chvilkou odtáhla letní bouřka a malá průtrž mračen všechno 
kolem totálně promáčela. Někdy jsme rozdělávali oheň i na sně-
hu. Jednou jsem se Admirála zeptal, proč nás honí do rozdělávání 
ohně, nikdo z nás na čaj stejně nemá chuť a mohli bychom místo 
toho hrát nějakou hru, třeba Hutututu nebo Středověk. Admirál 
se tehdy na mě podíval zpod svých starodávných kulatých brejliček 
a řekl: Někdy se ti třeba hodí, že víš, jak vyčarovat v pustinách 
z vlhkého dřeva plamínky. Možná se vypravíš někam na Sibiř nebo 
do severního Norska, za polární kruh, kde je sníh a led i v létě. 
A pak oheň rozdělaný v pravý čas může pro tebe znamenat nejen 
teplé jídlo, ale třeba tě to zachrání před zmrznutím. Mně to při-
padalo absurdní, ta Admirálova představa, že se někdy octnu ve 
Skandinávii, tehdy byla celá Československá republika obehnaná 
ostnatými dráty, považoval jsem Admirálova slova o putování 
Norskem a za polární kruh za stejnou utopii, jako jsou ufoni nebo 
létající talíře. A teď jsem se přesvědčil, že umění rozdělávat oheň 
se člověku může hodit i na břehu Odry.

Na cestě se ozvalo svištění lyží. Ze zatáčky se vynořil muž 
s loveckou puškou přes rameno. Civilisty na lyžích s puškou člo-
věk obyčejně nevidí, pokud to nejsou závodníci, co pěstují sport, 
kterému se říká biatlon, běh na lyžích spojený se střelbou. Tenhle 
člověk na biatlonistu nevypadal. Hned jak k nám dojel, zle se na 
nás obořil:

„Jak si to představujete – rozdělávat oheň v lese?“
Ani ho nenapadlo, aby nás nechal vysvětlit, proč jsme oheň 

rozdělali, nejspíš si myslel, že tady prostě táboříme, chystáme se 
v tom proklatém, nehostinném údolí na břehu Odry přenocovat 
a už jsme dokonce zalezli do spacáků.

„Vy jste nečetli tabuli na kraji lesa: Kouření a rozdělávání ohně 
zakázáno!“

„Četli, ale…“ řekl Bobr.
„Žádné ale, za porušení toho zákazu zaplatíte pokutu!“
Po těch slovech sáhl do kapsy a nasadil si na větrovku služební 

odznak. A my jsme pochopili, že je to okresní konzervátor, člověk, 
který má na starosti ochranu přírody. Trochu nás mátla jeho lo-
vecká puška, ale nejspíš ji má na přemnožené lišky.



„Oheň jsme rozdělali proto, že naši kamarádi spadli do 
vody,“ řekl Bobr. „Mají mokrý šaty a boty, hrozilo nebezpečí, že 
omrznou.“

Ten člověk si teprve teď všiml suchých větví, zabodnutých 
do sněhu, na kterých visely moje a Jespákovy kalhoty, ponožky 
a boty.

„Sám přece dobře víte, že od ohně na sněhu nemůže nic 
chytit.“

Chlapík se pak přestal tvářit přísně a úředně, už po nás nechtěl 
občanky a nehrozil pokutou.

„Než pojedete dál, dobře oheň uhaste.“ To byla slova, s nimiž se 
s námi rozloučil.

Po jeho odjezdu se Komár podíval na hodinky a řekl 
Rejnokovi:

„Za chvíli musíme vyrazit. Do Suchdola na vlak to je pětadvacet 
kiláků, pojedeme tam tři hodiny.“

„Spíš čtyři,“ poznamenal tiše Rejnok. Bylo na něm vidět, že ho 
záchranná akce vyčerpala, stál u ohně, obě hůlky zapíchnuté před 
sebou do sněhu, dlaně i bradu o ně opřené a mlčky hleděl do plame-
nů. Nevím, zda měl tváře rozpálené ohněm nebo horečkou, ale spíš 
horečkou.

„A co já? Mě tady necháte?“ vyjel jsem zoufale.
„Nemůžeme čekat, ujel by nám vlak.“
„Jestli nepojedu s váma, nestihnu svatbu.“
„Ženíš se snad ty?“ řekl sarkasticky Komár. „Budeš tam stejně 

platnej jako pes v kostele. Když tady zůstaneme, dokud ti neu-
schnou šaty, nedojedeme domů včas. Racek nemůže mít svatbu bez 
svědka, to snad chápeš.“

Ráno před startem jsme se domluvili, že se večerním rychlíkem 
vrátím domů spolu s Rejnokem a Komárem. Ne že bych nechtěl 
dojet s Jespákem a Bobrem až na Slovensko, ale dnes je neděle, zí-
tra začíná škola a moje sestra se vdává, na svatbě nemůžu chybět, 
pěkně bych to doma schytal. Komár jasně řekl, že by taky nejraději 
jel až do cíle, přes Beskydy a Javorníky do údolí Váhu, ale na zítřej-
ší svatbě je svědek stejně důležitý jako sám ženich. Řekl jsem, aby 
tedy poslal telegram, že přijede později, ať Racek svatbu odloží. 
Nebo ať mu zatelefonuje a zeptá se ho, jestli si ženění mezitím ne-
rozmyslel. Komár ovšem tyhle moje návrhy odmrštil jako dětinské. 



Ani se mi ho nepodařilo přesvědčit, že pomáhá Rackovi na cestě do 
záhuby. Jen se přihlouple usmíval, když jsem mu vyprávěl o naší 
Jitce, jak věčně sedí před zrcadlem a vylepšuje si fasádu, jak si 
piluje a barví nehty, nejspíš mi nevěřil nebo to nepovažoval za tak 
nesmyslnou činnost jako já. Opravdu je těžké povídat někomu, 
kdo sám nemá starší sestru, co všechno člověk vedle ní celý život 
zakouší.

Jak tak přemýšlím o naší Jitce, vzpomenu si i na Vážku. Zavřu 
oči a vyvolám si z paměti Vážčinu tvář a postavu, promítnu si 
její obraz na temnou plochu před zavřenýma očima a už mi je 
fuk, že Komár s Rejnokem odjedou a mě tady nechají s Bobrem 
a Jespákem, šaty budou schnout v tom mrazu nejméně dvě hodiny 
a boty ještě déle. Zažívám při snění o Vážce skutečnou blaženost. 
Proč nemám takovou sestru, jako je Vážka? Ta se určitě nešmin-
kuje, nenosí lodičky s nesmyslně tenkými kramflíčky. Aspoň dou-
fám. V hájovně jsem ji nikdy neviděl namalovanou. Tam se nema-
lovala ani žádná z jejích kamarádek.

Potom moje myšlenky přelétnou zpátky na břeh Odry, kde prá-
vě čekám v poloze skrčence, až mi proschnou šaty a boty. Dnes 
tu musím zůstat s Jespákem a Bobrem, domů se vrátím až zítra 
některým rychlíkem. Ale jaký to má smysl vrátit se domů někdy 
v pondělí večer, to bude už dávno po svatbě i svatební hostině. 
No co, pojedu s Bobrem a Jespákem dál. Až do cíle! Ostatně o nic 
nepřijdu. Stejně by to byla otrava, sedět celé odpoledne v salon-
ku hotelu Grand, kde má být po obřadu na radnici slavnostní 
oběd. Koho by to bavilo sedět tam a poslouchat, co si povídají táta 
a máma s příbuznými! Bude tam nejspíš i široká Rackova rodina, 
lidi, které vůbec neznám. A ve škole? Nějakou omluvu na úterý 
najdu, v pondělí bych tam stejně nešel, když se moje sestra vdává. 
Co na to řeknou naši? Snad mě nezabijou. Už z Orlických hor jsem 
jim poslal pohled s pozdravem a poznámkou, že jedu s Vikingy a po 
návratu jim všechno vysvětlím. Komár jim řekne, proč jsem se ne-
vrátil spolu s ním. Musí jim nabulíkovat, že jsem měl cestou nějaký 
technický problém nebo něco. O tom, že jsem zahučel do Odry, se 
nesmí vůbec zmínit! Máma by se zbláznila strachem.

Tohle všechno jsem Komárovi pověděl, než se s Rejnokem vyda-
li na cestu.



Nocleh v klubovně

VE spacáku jsme s Jespákem seděli do pozdního odpoledne, tepr-
ve pak jsme si mohli obléknout šaty a obout boty jakž takž pro-
schlé. Bobr celou tu dobu obětavě udržoval oheň a sháněl palivo. 
Nemusím snad říkat, že ani uschlé větve nebyly skutečně suché 
a po přihození do plamenů kromě tepla vydávaly i štiplavý kouř.

„Z vás je ale cejtit čoud,“ ušklíbl se Bobr, když jsme dokončili 
strojení. „Jako z bači na salaši.“

„Aspoň nás budou Slováci považovat za svoje lidi,“ řekl 
Jespák.

„Jen jestli vás v Suchdole vůbec pustí do klubovny, když tak 
smrdíte.“

Zkrátka jen tak plkáme, máme radost, že můžeme pokračovat 
v jízdě.

Do Suchdola je to pěkná dálka, dorazíme tam už za úplné tmy. 
Ulice jsou naprosto vylidněné, všichni sedí doma u kamen a dívají 
se na večerní zprávy. Dost dlouho bloumáme po městečku – je to 
vlastně spíš větší ves, i když tu staví rychlíky – než, potkáme prv-
ního chodce, kterého se můžeme zeptat, kde bydlí Robin, vůdce 
skautského oddílu. Popíše nám cestu k němu dost podrobně, a stej-
ně se musíme ptát ještě dvakrát, než jeho vilku najdeme.

Na opakované zvonění nikdo neotvírá, chvíli se dohadujeme, zda 
zvonek vůbec funguje, není totiž slyšet ani nejslabší cvrčení.

„Hodím kouli do okna,“ navrhuje Jespák.
Nejsme proti tomu, je tu jen jeden problém – do kterého okna, 

žádné není osvětlené. To znamená, že obyvatelé jsou v místnostech 



obrácených do zahrady. Nebo – trochu mě zamrazilo – nikdo není 
doma.

„Vědí přece, že přijedeme,“ řeknu nejistě.
„Vědí, že jsme měli dorazit předevčírem. Máme dva dni 

zpoždění.“
Bobrovo sdělení mě moc neuklidnilo.
„Přelezu plot a zabuším na dveře,“ navrhuje Jespák.
Ani nečeká na náš souhlas, přehoupne se přes nízkou branku 

do přední zahrádky a tluče pěstí na domovní dveře. A nic, uvnitř je 
stále ticho a tma. Jespák tedy obejde dům a přichází z druhé stra-
ny se zdrcující zprávou – nikde se nesvítí. Je teprve půl osmé, není 
tedy pravděpodobné, že by obyvatelé už spali. Moje neblahé tušení 
se potvrdilo, nikdo není doma. Ale kde můžou být?

Na tuhle otázku dostaneme odpověď dřív, než ji vyslovíme. Nad 
vchodem sousední vilky zazářilo světlo, pak vyšel na zápraží starší 
muž. V ruce drží želenou tyč.

„Co tam děláte?!“ houkne na nás.
Jeho slova jsou spíš určena Jespákovi, který je stále ještě za 

plotem. Vypadá to asi vážně podezřele, když se neznámí výrostci 
za tmy dobývají do vilky, kde nikdo není, a jeden z nich už dokonce 
přelezl plot.

Trochu zmateně začneme tomu člověku vysvětlovat, že hledáme 
Robina nebo někoho z jeho rodiny. Neřekneme mu samozřejmě, že 
hledáme Robina, ale civilní jméno skautského vůdce.

„Nevíte, kde je?“
„Asi v práci.“
„A kde pracuje?“
Chlápkovi se to moc nezdá, že nevíme, kde je Robin zaměst-

naný, zřetelně váhá, zda nám to má povědět. Ale pak se dozvíme 
tvrdou pravdu.

„Na meteorologický stanici.“
„Kdy se asi vrátí?“
„Dnes určitě ne.“
Mezitím Jespák přelezl branku a společně jsme popošli k sou-

sední vilce. Chlápek si nás zkoumavě prohlédl a zřejmě došel 
k uspokojivému závěru, že patrně nejsme lupiči, lupiči obvykle 
nejezdívají na lyžích, a pokud mají na zádech rance, tak určitě 
prázdné, aby měli kam dát lup. Že jeho studium našich postaviček 



a tváří dopadlo pro nás dobře dosvědčuje i to, že nám pověděl víc 
podrobností. Samé jobovky. Meteorologická stanice je na vrcholku 
hory vzdálené odtud třicet kilometrů a směny jsou tam velmi dlou-
hé. Vzhledem k tomu, že Robin odjel do práce teprve dnes dopoled-
ne, nevrátí se dřív než pozítří. Ale i kdyby se vrátil už zítra ráno, je 
nám to houby platné.

Stejně rychle jsme přišli i o naději, že se dočkáme Robinovy 
ženy, ta prý někdy jezdívá k rodičům do města, když je manžel ve 
službě.

Naznačíme tomu člověku, v jak tíživé situaci jsme se octli – při-
šli jsme o zajištěný nocleh a nemáme kde spát. Jestli jsme v skrytu 
duše doufali, že se nad námi ustrne a pozve nás na noc k sobě, 
hned jsme o tuto slabou naději přišli. Nepozval nás. Zavřel za se-
bou dveře, pak zhaslo světlo nad vchodem a my jsme bezradní zů-
stali na temné ulici.

Představa, že v nedostatečně proschlých šatech a vlhkých 
botách jsme se octli na pokraji noci v obci, kde nikoho neznáme, 
mě dost ničí, najednou cítím, že jsme v naprosto cizím, lhostejném 
světě. Jsou tu řady domů a vilek podobných těm, které znám z na-
šeho města, z komínů se kouří, uvnitř je teplo a světlo, sedí tam 
lidé, kteří jsou tu doma, ale mě drtí vědomí naprosté opuštěnosti, 
takhle sklíčení jsou asi každý večer tuláci bez domova. My naštěstí 
domov máme, ale co je nám to platné, když je odtud stovky kilome-
trů daleko.

Co teď? Kde najdeme nocleh? Zase ta základní existenční 
otázka. Naděje, že potkáme nějakého faráře ‑lidumila, je nulová. 
Zeptáme se po noclehu v místní hospodě, to je asi jediná možnost. 
Dál jet v té tmě a zimě už nemůžeme.

„Robin tu přece nežije sám,“ řekl Jespák. „Je tady jeho oddíl. 
Musíme najít někoho, kdo má klíč od klubovny.“

Měl bych Jespákovi za jeho nápad poděkovat, ale místo toho 
vyslovím nahlas své pochybnosti.

„Jen jestli má klíč kromě Robina ještě někdo jiný.“
Zazvonili jsme tedy na souseda, omluvili se mu, že ho znovu 

obtěžujeme a zeptali se, jestli neví, kde bydlí Robinův zástupce. 
Nevěděl to, ale poslal nás o pár domů dál, ke klukovi, který chodí 
hodně často za Robinem. Tentokrát se na nás usmálo štěstí, nebyl 
to řadový člen, ale Puštík, rádce družiny Sov.



„Robin vás čekal už v pátek,“ řekl nám Puštík. „Já vás do klu-
bovny zavedu.“

Nejradši bychom toho ochotného brášku objali, ale muži takhle 
city neprojevují, a tak jsme mu jen srdečně poděkovali.

Ke klubovně jsme došli za pět minut, za dalších pět minut už 
praskal v kamnech oheň a Puštík nám pyšně ukazoval na stěnách 
desky plné různých vývěsek, obrázků a tabulek. Snesl nám na 
stůl i oddílové kroniky a my jsme žasli, jak pestrou činnost tenhle 
venkovský skautský oddíl vyvíjí. Ale nejvíc na nás zapůsobila sama 
stavba. Viděli jsme už hodně skautských domovů, ale takový jako 
v Suchdole ještě nikdy nikde. Jeho základ tvoří dva staré nákladní 
železniční vagóny, postavené v malém odstupu vedle sebe. Prostor 
mezi nimi uzavírají boční dřevěné stěny a střecha. Vznikl tak dům 
se třemi prostornými místnostmi.

Puštík se s námi pak rozloučil s tím, že se zastaví pro klíč ráno, 
až půjde do školy. Najedli jsme se, vypili čaj a pak hned hup do 
spacáku. Zažili jsme toho dnes víc než dost, únava se hlásí. A já si 
přivolávám před usnutím Vážčinu podobu, ale dřív než její obraz 
získá jasnější obrysy, propadnu se do hlubin spánku.
 



DEN JEDENÁCTÝ – pondělí 9. února



Ježibabka

V PONDĚLÍ dopoledne jsme přejeli nejníž položenou oblast na celé 
naší dálkové trase a Bobr se už cítil jako vítěz. Důkaz, že se dá do-
jet po vodě z Čech až na Slovensko, má prakticky v kapse. A s ním 
i dva tisíce kaček. Když leží sníh mezi Suchdolem a Štramberkem, 
v Beskydech a Javorníkách ho musí být nejmíň o metr víc. Ostatně 
ani dnes obleva nehrozí. Pod nízkými mraky je stále mráz, slunce 
tušíme až na horských hřebenech.

Do Štramberka jsme dorazili těsně po desáté. Navrhuju, aby-
chom se podívali na vrch zvaný Kotouč, který je od města, co by 
kamenem dohodil (a dalších pár set metrů dojel na běžkách).

„Víte, co všechno se tam dá vidět? Zkameněliny. Šest set 
druhů!“

Ale Jespák jen mávl rukou.
„Jedeme dál!“
„Byli jste někdy v jeskyni Šipka?“ dorážím na ně. „Tam co se 

našly kosti neandrtálskýho člověka? Ta je taky tady!“
„Nemáme čas,“ řekl Bobr.
Hučím do nich ještě chvíli, povídám jim o vykopávkách v té 

slavné jeskyni, našly se tam keltské zbraně a ozdoby.
„Když se už našly, co tam budeme hledat my?“ odmrštil mě zno-

vu Jespák.
Ani Bobra dnes neláká obhlídka kopce z bílého vápence, proslu-

lé přírodní rezervace, malého národního parku. Je jako dostihový 
kůň, který se octl v cílové rovince, má jen jediný zájem, dojet na 
Slovensko a definitivně si zajistit výhru v sázce. Ti dva skrblíci se 
prostě nenechali ničím zlákat ani obměkčit.



Takže ze štramberských pozoruhodností jsme viděli jen pár 
starých domů a bufet, kde jsme si dali jako obvykle dršťkovou po-
lívku. Když jsme ji jedli, vzpomněl jsem si na Jitku. Právě teď jsou 
s Rackem na radnici v obřadní síni. Za hodinu zasednou ke sva-
tební hostině v Grandu a budou si dávat do nosu, zatímco já se tu 
marně snažím rozkousat dršťky tvrdé jako kožená podešev a při-
kusuju k tomu krajíc suchého chleba. Na víc už nemáme, naše stát-
ní pokladna je na dně, nezapomínej, že už jsme na cestě jedenáctý 
den, a náš rozpočet počítal jen s deseti dny. Kdyby tu byl Komár, 
určitě požádá slečnu za pultem, která nám nabírala tu rezavě hně-
dou tekutinu z pobryndaného hrnce: Nemohla byste nám laskavě 
k polívce přidat dynamitovou patronu? Nebo aspoň sekeru?

Ale jak se u nás říká, lepší tvrdé dršťky než drátem do oka. 
Vybatolíme se z bufetu a zamíříme k dalším postupným cílům, 
Frenštátu a Pustevnám.

Pustevny určitě dostaly v dávné minulosti jméno podle nějaké 
poustevny, ale v dnešních dobách tam v zimě není pusto ani ná-
hodou. Když jsme tam s Bobrem a Jespákem odpoledne dorazili, 
na sjezdovce se hemžil mrak lyžařů. Stoupání z Frenštátu pod 
Radhoštěm – čisté převýšení šest set metrů – nás mírně vycuclo, 
na horské chatě si proto dáme čaj a potom kupujeme pohled na 
zasněžené Beskydy, abychom mohli poslat Admirálovi poslední po-
zdrav ze „zimní plavby“. Přitom si o Admirálovi trochu povídáme, 
připomínáme si jeho slavné výroky a dohadujeme se, jak asi bude 
komentovat naši úspěšnou dálkovou jízdu.

„Jak znám Admirála,“ prohlásil Bobr, „ze všeho nejdřív se nás 
zeptá: Jestlipak jste nezapomínali, milí bratři, vykonat každý den 
aspoň jeden dobrý skutek? Opravdový skaut nikdy nesmí na denní 
příkaz zapomenout. Ani na cestě k severní točně!“

Zdá se mi málo pravděpodobné, že by našeho vůdce zajímalo 
právě tohle, spíš je to Bobrův slaboduchý pokus o vtip. I když 
u Admirála člověka nikdy nic nemůže překvapit, nejvíc by nás asi 
překvapil tím, že by nás ničím nepřekvapil, až se s ním po návratu 
sejdeme v loděnici.

Na Bobrova slova si vzpomenu o něco později, při sjezdu z vrchů 
do sedla, kde turistická značka křižuje silnici. Protože je už pozdě 
odpoledne, začínáme myslet na vhodné přenocování. Pojedeme‑
‑li dál, dostaneme se na hřeben, a pak už najdeme nocleh jen 



v některé horské chatě. To obrazně řečeno znamená sáhnout hlu-
boko do kapsy – a vzhledem k tomu, že v ní máme kromě peněz na 
vlak jen pár korun, na nocleh v hotelu není ani pomyšlení. Nejspíš 
budeme hledat seník. Sotva však najdeme takový, který by byl 
vytápěný.

„Jsme už jen tři,“ řekl Jespák, „třeba nás nechají přespat někde 
v chalupě.“

Zamíříme tedy dolů po zasněžené silnici. Asi po kilometru 
uvidíme babku, která se prodírá závějemi k dřevěnici pod lesem. 
Její roubenka nestojí od silnice dál než dvě stě metrů, ale zkus 
se brodit hlubokým sněhem, který ti sahá málem do pasu – po 
padesáti krocích je člověk dokonale vyplivnutý, i když má teprve 
sedmnáct let a dost velkou páru. A téhle babce je minimálně osm-
desát. K tomu táhne na zádech obrovský starověký batoh, kterému 
se říká hřbetolam (má příšerně těžkou kostru ze železných prutů, 
a když si ho nahodíš na záda, těžiště té obludy je od tvé páteře tak 
daleko a tak nízko, že buď musíš jít v předklonu, zlomený v pase, 
nebo hrozí, že tě to břemeno stáhne dozadu a upadneš na záda).

Babka má ten nesmyslný ranec přecpaný, pozorovali jsme ji už 
na silnici, jak ztěžka jde, a od chvíle, kdy odbočila na pěšinku ve-
doucí k její chalupě, se boří hluboko do sněhu. Ve skutečnosti tam 
totiž žádná pěšinka není, jen stopy, které po sobě v závějích necha-
la cestou z chalupy na nákup.

Mrkneme s Bobrem po sobě a hned je jasné, co uděláme, ani 
o tom nemusíme mluvit. Odbočíme ze silnice za babkou. Dojedeme 
ji samozřejmě za pár vteřin a pozdravíme:

„Dobrý večer, paní.“
A já k tomu hned dodám: „My vám s tím rancem pomůžeme.“
Asi neslyšela svistot našich lyží, když jsme se k ní blížili, a tak 

její první reakce na Bobrovo oslovení vůbec neodpovídala našemu 
očekávání.

„Fuj, tož to sem sa lekla!“ odplivla si do sněhu.
Chvíli si nás prohlíží jako podezřelá individua, asi zkoumá jako 

včera večer ten chlápek v Suchdole, zda jsme obyčejní lyžaři, nebo 
loupežníci. Snad také došla k uspokojivému závěru, protože ne-
řekla, ať táhneme po svých, že svoje věcí nedá z ruky tak divným 
výrostkům. Ale hřbetolam zatím ze zad nesundala, jen se nás 
zeptala:



„Zkamaste, ogaři?“
Nebo tak nějak to znělo. Čáp už s námi bohužel není, a tak nám 

chvíli trvá, než porozumíme větě proslovené valašským dialektem. 
Nevím, jestli to rozluštíš, ptala se nás, z kama ste, odkud jste, 
chlapci.

„Ej, z daleka,“ řekl Jespák a myslel si, že to říká taky po valaš-
sku. „Až z Čiech.“ Zřejmě považuje Valachy za Slováky. Ačkoli ani 
Slováci by možná to „i“ do Čech nepřipletli, ale to jistě nevím.

Babka definitivně usoudila, že lupiči nejsme, když přijíždíme do 
Beskyd z takové dálky, a svůj hřbetolam, nacpaný potravinami, 
nám důvěřivě svěřila. Potácíme se s ním a vyprávíme babce o naší 
bláznivé jízdě přes devatery hory. Po pravdě řečeno se s tím nákla-
dem navíc potácí Jespák. Já si tu zajímavou osobu mezitím pozorně 
prohlížím. Má na sobě široké sukně, nejspíš dvoje nebo troje, dost 
možná je jich i víc, a tvoří kolem ní široký zvon. Horní část těla jí 
halí vlňák, velká tmavě kostkovaná deka, na hlavě má černý šátek. 
Připadá mi to, jako kdyby byla oblečená do nějakého starodávné-
ho kroje, ale nevím, zda je to skutečně kroj. Spíš jeho pozůstatky. 
Rozhodně ke kroji nepatří vysoké gumové holínky, navlečené na 
tlustých černých pletených punčochách. Do těch holínek jí při bro-
dění závějemi samozřejmě padá sníh.

„To vám nikdo cestu k chalupě neproházel?“ diví se Bobr.
„Su sama,“ řekla lakonicky.
„A co vaši sousedi, ti vám nepomůžou?“
Podívala se na mě, jako kdybych řekl nějaký hodně velký ne-

smysl. Potom mávla rukou:
„Néni tu dobrých ludí.“
Než se dostaneme k jejímu domku sroubenému z otesaných 

klád, dovíme se spoustu zajímavých věcí. Babka si znepřátelila 
skoro všechny v nejbližším okolí, protože jim pořád šlape na paty. 
S jedním sousedem se věčně hádá, ten líný chlap hází všechny 
nepotřebné krámy do lesa, místo aby je odvezl na skládku. Druhý 
soused ji nenávidí za to, že si na něho stěžovala až kdesi na okre-
se – ale měla mlčet, když ten hejhula pouští do čistého potoka 
močůvku ze svého hospodářství? Myslivci, a těch je tu prý hodně, 
jí nemůžou přijít na jméno, vyčítá jim, že střílejí i po chráněných 
dravých ptácích. Další soused měl dokonce prohlásit, že tu starou 
čarodějnici jednou zabije. Proč? Kradl v lese vánoční stromky, 



prodával je ve městě a babka to na něho práskla. Kdyby prý vyře-
zával ty podřadné, ale bral právě ty nejlepší, aby za ně víc utržil.

Už chápeme, že jí nikdo nepomůže, když tady hraje roli spraved-
livého Ondráše (to byl slavný valašský zbojník). A to nám asi ne-
řekla všechno, nedivil bych se, kdyby ji tu lidé skutečně považovali 
za starou ježibabu.

V pohádkách mívají čarodějnice ve své chaloupce na můří noze 
černého kocoura. Toho jsme tu sice neviděli, zato nás ohromila 
spousta koček. Nevím, jestli se mi je podařilo spočítat správně, 
kočky totiž pořád přecházely po chalupě sem a tam, v jedné chvíli 
jich bylo ve velké světnici pohromadě i pět, ale obávám se, že jich 
s babkou žije nejméně sedm.

Spíš mi to připadá, že babka bydlí u koček než kočky 
u babky.

Složili jsme ranec na zem, babka poděkovala a řekla, abychom 
chvilku počkali, že nám uvaří čaj.

„My vám zatím proházíme pěšinku k silnici,“ řekl Bobr, „máte 
tu někde lopatu?“

Zavedla nás do místnosti na druhém konci chalupy, která slouží 
jako chlívek. Tam na nás vybafla bílá koza. Vynořila se ze šera 
jako duch, trochu to se mnou zacvičilo. U stěny stojí pracovní ná-
řadí, Bobr s Jespákem si berou lopaty, na mě zbyl rýč.

Prohazování závěje nám nejde zdaleka tak rychle, jak jsme si 
představovali, a to za námi zůstává ulička široká jenom něco přes 
půl metru.

„Admirál by z nás měl radost,“ řekl Bobr. „Tohle bude nový čís-
lo do oddílovýho katalogu dobrejch skutků.“

Jespák se zasmál a připomněl:
„Mám k tomu navíc nesení hřbetolamu.“
Ještě jsme se neprokousali ani dvacet metrů od chalupy a ze 

zápraží na nás volá babka, abychom šli na čaj. Docela s chutí se po-
sadíme za velký dřevěný stůl k obrovským hrnkům, z nichž stoupá 
příjemná vůně.

„Z čeho to vaříte?“ zajímá se Bobr.
Vyjmenovala asi devět druhů bylinek, některé známe, jiné 

mají názvy, které nám nic neříkají, ale třeba to jsou jejich krajová 
jména.

„Tak dobrej čaj jsem ještě nepil,“ pochvaluje si Bobr.



Asi po čtvrthodině vstaneme, trochu neochotně, z velké pece se 
line příjemné teplo, po celodenní jízdě na běžkách toho má člověk 
právě tak dost a perspektiva, že vyjdeme zase ven na mráz a po-
jedeme v nejistotě, kde budeme přenocovat, nikoho z nás netěší. 
Kdyby nás tak babka nechala v chalupě přespat! Zatím ji ani nena-
padlo, aby nás pozvala. Moc se jí nedivím, kdyby mi bylo osmdesát 
nebo sto let, bydlel bych na samotě a ještě k tomu byl ženská, taky 
bych nezval nás tři do chalupy na noc, zvlášť kdybych nás vůbec 
neznal.

Jespák poděkoval a řekl:
„My vám ještě proházíme cestičku až k silnici.“
Byl to od něho chytrý tah. Trvalo nám přes hodinu, než jsme se 

prokousali hlubokým sněhem až k silnici, projeté pluhem. Mezitím 
se zešeřilo, pak úplně setmělo.

A když se nás pak babka ptala, kde budeme nocovat, řekli 
jsme, že nevíme, snad nás nějací dobří lidé nechají přespat u nich 
doma.

Jespákova taktika skutečně vyšla. Tím, že jsme se zdrželi až do 
tmy a vlastně jsme babce přímo řekli, že nemáme kde spát, přiměli 
jsme ji, aby nás pozvala na noc k sobě do chalupy. A to se nám ještě 
omlouvala, že ji to nenapadlo dřív.

„Tož to víte, su stará a hlúpá.“
Zatím co vybalujeme ve světnici věci z báglů, babka nám peče 

na železných plátech pece bramborové placky, a když jsou hotové, 
podává nám je posypané mákem a cukrem. Jedl jsem už všelijaké 
dobroty, ale něco tak božského ještě asi nikdy!

Babka nám nabídla, že si můžeme lehnout ve světnici na její 
starodávnou pec, plošinu zdola příjemně vyhřívanou. Uvedla nás 
tím do skutečného vytržení, všichni jsme slýchali o tom, že za sta-
rých časů lidé spávali na peci, známe to z pohádek, za pecí líhával 
nejen hloupý Honza, ale i děti – a tak se těšíme na noc a říkáme si, 
že zalezeme do spacáků co nejdřív, abychom si pořádně odpočinuli 
a mohli zítra, poslední den jízdy, vystartovat hodně brzy zrána.

Ale jak praví jedno staré pořekadlo, člověk míní, pánbůh mění. 
Tentokrát neměnil pánbůh, ale tři divní chlapi.



Zbojníci

VENKU už je sametová tma a na nebi září tisíce hvězd. Vyjdu na 
zápraží, abych se podíval na zimní souhvězdí, v Plejádách, své nej-
milejší hvězdokupě, napočítám rekordní počet kuřátek – devět! Ani 
tomu nechci věřit, počítám je znovu a znovu, a výsledek je vždycky 
stejný, skutečně vidím devět Kuřátek, nejvyšší počet, jaký dokáže 
rozeznat lidské oko bez dalekohledu!

Vrátím se zpátky do chalupy a řeknu to klukům. Myslíš, že se 
jde Jespák podívat? Ani náhodou!

„Tak jich je dnes vidět devět, na hlavu se proto nepostavím,“ 
řekl mi. „Zkus na ně zavolat na ‑pi ‑pi ‑pi!“

Co mám na to říct, koňovi? Neřeknu nic. Vytáhnout ven se mi 
podařilo jen Bobra.

Nádherná podívaná na rozsvícené zimní nebe nás tak zaujala, 
že si teprve v posledním okamžiku všimneme tří matných postav, 
které šlapou od silnice proházenou pěšinkou k chalupě. Ve tmě 
jsou to stíny jen o něco temnější než noc. Trochu mě to zneklidnilo, 
vždyť babka říká, že tu žije sama a nikoho v okolí nemá. Kdo k ní 
může jít tak pozdě? Aby to tak byli vděční sousedé, kteří by rádi 
babce zakroutili krčkem! Tenhle nesmysl mě v té chvíli vážně na-
padl! Moje bujná fantazie zase jednou zapracovala.

Raději rychle zacouvám zpátky do chalupy, abych babce oznámil 
– někdo sem jde! Mávla rukou a řekla, že se mi to jenom zdálo, pro-
tože k ní nikdo nepřijde jak je rok dlouhý ani ve dne, natož v noci. 
Ujistil jsem ji, že ty postavy skutečně nejdou po silnici, ale míří 
přímo k nám. Nevěřila mi, ani se nešla podívat na zápraží. Vzápětí 
vrzly vstupní dveře a na síňce zaduněly těžké kroky. Vteřiny 



napětí zakončené rázným zaklepáním – a do světnice vstoupí tři 
muži. Jeden nese basu, další dva pouzdro s houslemi.

Babka se rozzáří a volá:
„Vítajte, ogaři!“
„Auto muselo ostat v dědině,“ řekl nejstarší z příchozích, bělo-

vlasý muž s houslemi.
„Došli zme vám zahrát, dyž máte ty slavné narozeniny,“ řekl 

chlap s basou. „Pětaosmdesáti roků sa každý nedožije.“
„Já že mám narozeniny? A že mně je už tolej roků?“ diví se bab-

ka. Prý na svoje narozeniny docela zapomněla.
Jsme z toho mírně zdivočelí. Babka nám s vážnou tváří tvrdila, 

že nemá nikde jediného přítele, a najednou k ní přijdou tři chlapi, 
aby jí zahráli. Kde se tu vzali? Odkud jsou? Dovíme se to za malou 
chvíli. Jsou to muzikanti ze Vsetína, kteří už léta sbírají po horách 
i dolinách staré lidové písničky. Babka jim jich kdysi nazpívala 
snad sto!

„Gde máte cérečky?“ ptá se příchozích.
Nevím, jestli rozumíš tomu, na co se babka muzikantů ptala. 

Aspoň mně chvilku trvalo, než mi došlo, že se ptá na jejich dcery. 
Nebo snad na ženy?

„Ostaly doma,“ zněla stručná odpověď.
Muzikanti své nástroje naladili a bez dalších řečí spustili. 

Nejdřív jsem k jejich produkci zaujal postoj člověka, který musí 
poslouchat muziku, o jakou nestojí, protože nemůže odejít, nemá 
prostě kam. Tak jako to dělávám u babičky, když si pustí v rá-
diu dechovku. Stejný aerodynamický tvar, po kterém se všechno 
hladce, bezbolestně sklouzne, zaujal i Jespák. Ale dlouho jsme tu 
masku neudrželi. Hledíme na muzikanty a žasneme, s jakým na-
sazením hrají a zpívají jednu písničku za druhou – jako kdyby jim 
šlo o život. U nás v oddíle hodně zpíváme, známe spoustu písniček, 
ale tady se ani jednou nechytnu, nic z jejich repertoáru neznám. 
Kdyby to byly nějaké námořnické nebo kovbojské či aspoň spiri-
tuály, ale tohle je docela něco jiného, můžu jen poslouchat s ote-
vřenou klapačkou. Má to zajímavá slova, pěkný nápěv a strhující 
rytmus.

Bobr se tvářil od začátku jinak než my dva s Jespákem. Některé 
z těch písniček znal. A dokonce je uměl zpívat!

„Kde jsi k tomu přišel?“ ptám se Bobra udiveně.



„Ále, jezdívám do Rožnova,“ řekl Bobr, „ke staříčkovi.“
Tím staříčkem myslel dědečka, který ho brával do rožnovského 

skansenu. To je národopisné muzeum v přírodě, o letních prázdni-
nách tam hrává denně nějaká lidová valašská muzika. Bobr tam 
některé písničky prostě odposlouchal. Zíráme na něj, jak zpívá spo-
lečně s třemi muzikanty:

1. [: Dyž sa buček zeleňá,
valach hodně peněz má; :]
[:zeleňaj sa, bučku, pěkně pomalučku,
valach hodně peněz má. :]
2. [: Dyž sa buček zelená,
valach pěknú ženku má; :]
[: zeleňaj sa, bučku, pěkně pomalučku,
valach pěknú ženku má.:]
3. [: Dyž sa buček zelená,
valach hodně ovec má:]
[: zeleňaj sa, bučku, pěkně pomalučku,
na ovečky pozor dá.:]

Ta slova jsou možná trochu směšná, aspoň mně tak nejdřív 
připadala, ale nápěv se docela pěkně poslouchal. Než jsem si ho 
stačil zapamatovat, už zpívali jinou písničku, která vyprávěla 
o slavných zbojnících z moravsko ‑slovenského pomezí, Ondrášovi 
a Jurášovi.

Zavolajte ně Ondráša,
nech čuje mé učení,
keré já mu, otec starý,
dávám při svém skončení.

Zpívají na plné pecky a pak opakují tu divokou melodii housle
s basou.

Ty Ondrášu, synu milý,
ty sa dobře met budeš,
ty máš srče jako zbojník,
tak si peněz dobudeš.



Světnice je toho zbojnického zpěvu plná. Je v něm cosi barbar-
ského, uhrančivého.

A v noci sa ty ubíraj
k dědinám při měsíčku,
a ve dně sa zas vyhřívaj
na horách na sluníčku.

Přistihnu se, jak při čtvrté sloce už bzučím ten chytlavý nápěv 
společně s muzikanty.

Ober dycky bohatého
a rozdej to chudině,
skryj sa v horách, v nebezpečí
zdržuj sa na Beskyde.

Sedm slok má ta stará balada a končí, jako obvykle, špatně. 
Náčelníci zbojnické chasy se nakonec v hospodě poperou a jeden 
druhého zabije. Protože ta písnička měla hodně slok, její nápěv 
mi uvízl v hlavě. Říkám uvízl, a zatím se mi do ní přímo zavrtal. 
A pořád se mi vracel, celý večer, i před usnutím. Tohle se mi někdy 
stává, že slyším písničku, která mě přímo uřkne, pořád si ji pobru-
kuju a nakonec ji třeba začnu hlasitě zpívat, samozřejmě o samotě, 
kde mě nikdo neslyší. Jednou mě tak posedli Nebeští jezdci, ne-
mohl jsem se jich zbavit celé léto, pořád mi ta melodie a neobvyklá 
slova bzučely v hlavě, dokonce jsem se kvůli tomu začal učit na 
kytaru, abych mohl sám sebe doprovodit při jejím zpěvu, a taky 
abych si ji mohl přesně vybrnkat.

V ježibabčině chaloupce uprostřed Beskyd na mě právě tak zaú-
točila zbojnická balada o Ondrášovi; než dohráli a dozpívali pátou 
sloku, dokonale jsem znal její nápěv, a při šesté a sedmé sloce jsem 
spolu s Bobrem zpíval poslední dva verše, které se vždycky opakují. 
To byl první útok, který na mě valašské písničky podnikly a silně 
oslabily moji vnitřní obranu. Prostě jsem se nechal unést divokým 
rytmem, pěkným nápěvem a netuctovými slovy.

Potom tři muzikanti odzpívali řadu dalších písniček, mezi nimi 
i jiné zbojnické, taky o Jánošíkovi, proto jsem těm chlápkům začal 



v duchu říkat Zbojníci. Některé z těch písniček se mi líbily víc, jiné 
se mnou celkem nic neudělaly, poslouchal jsem je a myslel na něco 
jiného. Ale pak přišel druhý nápor.

Pošlu ti psáníčko,
má zlatá Haničko,
aby si věděla,
že si mé srdečko.

Táhlá, teskná melodie naplnila světnici a pronikla mi hluboko 
do duše.

Vyhlédaj, Haničko,
na mezříčském mostě,
pošlu ti psáníčko
po rybárskej počtě.

Jindy by mi tahle slova možná byla k smíchu, kdo slyšel někdy 
něco o rybářské poště? Ale tentokrát to slovní spojení ve mně cosi 
rozezvučelo, jako se rozezní struna na kytaře, když v její blízkosti 
silně zazní stejný tón.

Nejedná ryběnka
dolu vodu přešla,
neviděla sem jí,
co by psání nesla.

A konec, ta písnička měla jen tři krátké sloky, nestačil jsem po-
chytit nápěv.

„Nemohli byste mi to zahrát ještě jednou?“
Muzikanti se na mě podívali, basista se usmál a řekl:
„Tož proč né.“
Spustili znovu, Pošlu ti psáníčko… A mě zaplavil takový smu-

tek, že jsem se tam div nerozbrečel. Nevím, jestli to Jespák poznal 
podle toho, že jsem chtěl, aby mi tuhle písničku zahráli ještě jed-
nou, nebo mi vyčetl z očí, co cítím.

„A jéje,“ povzdychl si, „Jonáš se nám zamiloval!“



„Co kecáš!“ vyjel jsem na něj za to, že řekl nahlas to, co jsem si 
až do téhle chvíle vůbec nepřipouštěl.
 



Dopis Vážce

JAK dlouho muzikanti hráli a zpívali? Sám přesně nevím, možná 
dvě, možná tři hodiny. Než odjeli, nadiktoval mi basista slova pís-
ničky o rybářské poště a napsal mi i její noty. Slyšel jsem už o vše-
lijakých jiných neobvyklých poštách, například o potrubní poště 
nebo o pony expresu, ale o rybářské poště ještě nikdy. Vlastně je 
to písnička, která krásně zapadne do repertoáru vodních skau-
tů, zpívá se v ní přece o vodě a o řece. Aspoň tak jsem zdůvodnil 
Jespákovi svůj zájem o ni. Co mu budu povídat o svých vnitřních 
pocitech a tajných myšlenkách!

Sotva Zbojníci odešli a babka zalezla do své světničky, podnikli 
jsme nájezd na pec.

„Já snad zůstanu ležet na spacáku,“ liboval si Jespák. „Je tu 
báječné teplo.“

„Připadám si jako hloupej Honza,“ řekl Bobr, když se za ním 
vyškrabal nahoru.

„Proč říkáš jako?“ ptám se Bobra.
Pochopil, vrhl na mě zničující pohled a dořekl to, co měl na jazy-

ku: „Škoda, že nemám v ranci buchty od mámy.“
„S čím?“ zeptal se Jespák.
„S mákem. Ale spokojil bych se, i kdyby byly jen s tvarohem.“
„Já mám nejradši buchty s povidlama,“ vyslovím svůj názor.
Chvilku jsme tak plkali a přitom se chystali k spánku. Pec byla 

opravdu nádherně vyhřátá, zatím nám nedocházelo, že později 
v noci nám teplo sálající z dlaždic už nebude tak milé a nakonec 
z pece raději slezeme a ubydlíme se na podlaze, protože nám bude 
pekelné horko.



První jsem z pece slezl já, dokonce už za pár minut, nechali 
jsme totiž svítit nad stolem petrolejovou lampu.

„Kdo ji zhasne?“ řekl Jespák. „Hlaste se dobrovolně.“
„Střihneme si,“ navrhuju náš tradiční způsob losování.
Jak se dalo očekávat, ten úkol jsem s přehledem „vyhrál“ já 

už v prvním kole, dal jsem nůžky. A ti dva dobrodinci, Jespák 
s Bobrem, kámen. Když už jsem z pece slezl, napadlo mě, že bych 
ještě chvilku mohl psát. Mně se totiž ještě vůbec nechtělo spát. 
V hlavě mi pořád bzučela písnička o psaníčku. Ten člověk, co své 
Hance slíbil, že jí pošle dopis, svůj slib zřejmě nesplnil. A ona na 
něj u řeky pořád marně čekala. Aspoň tak jsem si vyložil poslední 
sloku. Napadlo mě, že bych mohl Vážce napsat dopis. Ještě dnes! 
Hned zítra ráno ho vhodím do první schránky, kolem které poje-
deme. Napíšu jí hodně dlouhý dopis, budu jí vyprávět všechno, co 
jsme viděli, slyšeli a zažili od minulého čtvrtka, kdy jsme si při 
loučení před hájovnou pod Orlickými horami pevně stiskli ruku, 
zatím jsem Vážce poslal jen pár pohledů s jedinou větou, nic ne-
říkajícím srdečným pozdravem, psal jsem je vždycky tajně, aby to 
kluci nevěděli, v horském hotelu, kde jsme se zastavili na čaj, nebo 
při nákupu zásob ve vesnickém obchodě, znám ty naše vydřiduchy, 
jak by komentovali, že posílám pohled nějaké holce…

Opatrně vytrhnu ze středu deníku čistý dvoulist a začnu 
psát:

Milá Vážko!
Počkat, můžu ji takhle oslovit – Milá Vážko!? Nezní to moc 

důvěrně? Zatím jsem začínal slovem Milá jen dopisy z tábora, ad-
resované mámě a babičce. Asi bych měl slovo Milá vynechat, i když 
Vážka je opravdu milá holka, a napsat prostě jen Vážko.

Zmačkám tedy první papír a vhodím ho do truhlíku u pece. Ale 
hned ho zase z truhlíku vylovím, co kdyby tam na něj Jespák nebo 
Bobr ráno kápli, to by bylo jedovatých řečí!

Vážko! napíšu nahoru na druhý čistý dvoulist vytržený z dení-
ku. A zase se mi to nelíbí. Zní to strašně studeně. A ten vykřičník 
zájmenem mě přímo praštil do očí, ten se tam absolutně nehodí, 
vypadá to, jako kdybych jí chtěl něco rozkazovat.

Do pytle, jak mám tedy dopis začít, aby to neznělo ani moc dů-
věrně, ani neosobně? Jak začínal svoje listy jeden slavný římský 



filozof? Seneca vzkazuje Luciliovi pozdrav. Tak nějak. Jonáš vzka-
zuje Vážce pozdrav…To snad je ještě horší, nemožnější.

Třeba začátek trochu zlidštím, když k datu napíšu V cha-
loupce na můří noze, 9. února… Nebo V chaloupce valašské 
ježibabky…

Oslovení zatím vynechám, než dopíšu, něco mě snad 
napadne.

Předem mého dopisu… Takhle rozhodně nebude znít první 
věta, tohle může napsat jen pologramotné individuum. Nejdřív se 
pokusím zachytit náladu místa, odkud dopis posílám.

„Dnes je temná zimní noc, měsíc ještě nevyšel a nebe nad 
Beskydami jiskří hvězdami. Dojeli jsme už na Valašsko, od cíle nás 
dělí jediný den jízdy. Jestli se nestane nic nepředvídaného, zítra 
přejedeme slovenskou hranici a do večera dojedeme do údolí Váhu. 
Tam naše velká cesta skonči. Připadám si jako Cook, když měl na 
dosah severní pól.

Každý den se vracím v myšlenkách do hájovny pod Orlickými 
horami, kde jsme poznali Tvůj oddíl. Byly to krásné, nezapomenu-
telné dva dny, které jsme tam s vámi prožili. Snad největší radost 
jsem měl z toho, že jsem se tam setkal s Tebou…“

A tak dál. Ani mě nenapadne, abych tu napsal všechno, co jsem 
v tom dopise napsal Vážce. Ta slova byla určena jen jí a nikomu 
jinému do toho nic není.
 



Hvězdy

DOPIS jsem už napsal, ale dotěrné písničky o rybářské poště jsem 
se tím nezbavil. Pořád jsem si ji musel zpívat dokola, tak mě po-
sedla. V chalupě to dost dobře nešlo, zvlášť když Jespák s Bobrem 
mezitím usnuli. A mě tak vzrušila představa, že Vážka už po-
zítří dostane můj dopis, že na spaní zatím nebylo ani pomyšlení. 
Natáhnu na sebe větrovku, na hlavu si narazím kulicha a vyjdu 
před chalupu. Ubývající měsíc je stále ještě pod obzorem, v čistém, 
mrazivém nočním vzduchu se třpytí tisíce hvězd. Znenadání mi 
z paměti vypluly verše z Nezvalova Edisona, které jsme nedávno 
měli jako povinnou školní četbu:

avšak noc se chvěla jako prérie,
pod údery hvězdné artilerie…

Mírně mě to zaskočilo. Co se to vlastně se mnou děje? Na bás-
ničky jsem nikdy nebyl. A najednou si dobrovolně opakuju dva 
verše školního básníka! Jako kdyby se něco ve mně změnilo za 
těch několik dní, co jedeme na běžkách přes hory a doly. K nějaké-
mu velkému vnitřnímu zlomu čili tektonické poruše ve mně došlo 
nejspíš ve chvíli, kdy jsem poznal v hájovně pod Orlickými horami 
Vážku. Dřív by mi písnička o rybářské poště asi celkem nic neřek-
la, možná bych její slova dokonce považoval za nesmyslná.

Hledám očima nejkrásnější zimní souhvězdí, Orion, od něho 
postupuju na severozápad k Býkovi, na kterého podle starých an-
tických bájí nebeský lovec Orion míří, ještě o kousek dál se třpytí 
hvězdokupa Plejády, v ní jsem už večer našel rekordní počet hvězd, 
devět, ačkoliv obvykle jich dokážu rozlišit šest nebo sedm, podle 



toho, za jakých povětrnostních okolností se na ně dívám, a hlavně 
odkud na noční nebe hledím. Když vykouknu z okna u nás doma, 
nevidím ani šest Kuřátek, tak je nebe nad městem přesvětlené 
pitomými pouličními lucernami; na táboře to bývá lepší, ale letní 
nebe bývá zase trochu zamžené a jak stoupá od země teplý vzduch, 
hvězdy blikají – zato tady v zimních horách je ovzduší dokonale 
čisté.

Je asi dost silný mráz, dala se do mě zima. Vrátím se tedy do 
chalupy pro spacák a obtočím si ho kolem pasu. A když vyjdu 
znovu na zápraži, zas ucítím, jako kdyby kdosi v dálce duněla ne-
slyšitelná kanonáda. Teď si nejspíš říkáš, co to ten Jonáš blábolí, 
neslyšitelná kanonáda! Takový nesmysl. Jenže stejný nesmysl na-
psal Nezval ve verších noc se chvěla jako prérie, pod údery hvězdné 
artilerie.

Putuju dál mezi zmrzlými hvězdami, na východ od Plejád je 
velký hvězdný pětiúhelník, souhvězdí Vozka. Hvězda v jeho nej-
severnějším cípu se jmenuje Capella. Nevím přesně, co latinské 
Capella znamená, pro mě je to prostě Kapela, hudba nebeských 
sfér, hvězda velice jasná. Na zimním nebi vždycky vyhledám ty 
výjimečné stálice, tvořící nevelký trojúhelník, Capellu ve Vozkovi, 
Aldebarana v Býkovi a Betelgeuse v Orionu. Zvlášť ta poslední 
přitahuje můj pohled, vím, že je to hvězdný veleobr, třistakrát až 
čtyřistakrát větší než Slunce – teď jsem to řekl špatně, Betelgeuse 
má třistakrát až čtyřistakrát větší průměr než Slunce, proti ní 
jsou Aldebaran a Capella trpaslíci, protože mají průměr jen šestat-
řicetkrát (Aldebaran) a desetkrát (Capella) větší než Slunce, což 
ovšem znamená, že vlastně taky žádní trpaslíci nejsou.

Jestli mám nějaký vědní obor kromě geologie rád, pak je to 
astronomie. Kdybych nebyl tak tupý na matyku, asi bych šel po 
maturitě studovat astronomii, ale prý tam berou jen mozky stavě-
né na čísla, a ten já nemám. Přesto mě hvězdy přitahují, nevyne-
chám žádný článek v časopisu o nových astronomických objevech, 
přečetl jsem dokonce několik knih, to se rozumí, žádné vědecko‑
‑fantastické kecy, ale díla skutečných astronomů. Tohle mě drží už 
asi od deseti let a první odborku, kterou jsem v oddíle udělal, ne-
byl plavec ani kanoista, ale hvězdář. Už druhý rok šetřím peníze, 
abych si mohl koupit hvězdářský dalekohled, ale zatím je stále ješ-
tě v nedohlednu. Nejspíš proto, že se mi našetřené prachy vždycky 



hrozně rychle rozkutálejí, buď jsou právě Vánoce, nebo se vydám 
na nějakou bláznivou jízdu po zmrzlé vodě z Cech na Slovensko.

Ale vrátím se k tomu slavnostně rozsvícenému nebi nad 
Beskydami. Bloudím očima mezi jiskřícími hvězdami a říkám 
si, tohle jsou Blíženci a dvě nejjasnější hvězdy v nich Castor 
s Polluxem, nízko nad jižním horizontem svítí Sirius, nejzářivější 
hvězda zimního nebe, skutečně se zdá, jako by ustavičně měnil 
barvu. A zatímco si připomínám souhvězdí a významné hvězdy, 
které už dobře znám z dřívějších pozorování, tichounce si bzučím: 
Pošlu ti psaníčko… Snažím se přitom promítnout si Vážčinu tvář 
na černou nebeskou báň, moc se mi to nedaří, snad proto, že je to 
neobvyklé promítací plátno děravé a každou z těch dírek proniká 
hvězdná zář.

Uf! Právě v lom okamžiku vyletěl odkudsi ze souhvězdí Lva 
meteor, letěl kamsi k Velkému vozu a vyrýval do temného nebe 
dlouhou stříbrnou brázdu. Údivem mi spadla čelist, musel jsem 
vypadal jako debílek, který s otevřenou pusou zírá na nevídanou 
věc. Naštěstí vedle mě nikdo nestál, a i kdyby tam náhodou někdo 
byl, stejně by to neviděl, taková byla tma. Meteor doletěl až k oji 
Velkého vozu a tam zhasl, jako kdyby zapadl do bezedné černé 
tůně.

Honem, nějaké přání!
Vážka! Ať mi odpoví na dopis, který jsem jí před chvilkou na-

psal. Ne, to je málo!
Připadám sám sobě legrační. Proč si předstírám, že mi jde jen 

o to, abych si mohl s Vážkou psát? Chtěl bych s ní být co nejčastěji, 
vidět ji každý den. Měl bych si spíš přát, aby se přestěhovala do 
našeho města. Nebo abych se já přestěhoval tam, kde bydlí ona. 
Jenže to bych pak už nemohl dál chodit do našeho oddílu ani vést 
družinu. No a co? Chodil bych do nějakého oddílu tam u nich. Jsou 
tam vůbec vodní skauti? Určitě, vždyť jejich městem protéká nej-
větší moravská řeka.

Panebože, co se to se mnou děje? Znovu si kladu tuhle otázku, 
pokolikáté už! Copak bych byl ochoten opustit Jespáka, Komára, 
Bobra, Rejnoka, Admirála, Delfíny, všechny své nejlepší kamará-
dy? Jen proto, abych se mohl každý den vídat s nějakou holkou?

Najednou mě zaplavila vlna lítosti a smutku. Vážka bydlí tak 
daleko! Z našeho města tam jede rychlík půldruhé hodiny. Sto 



padesát kilometrů! I kdyby to bylo o polovinu kratší, stejně by se 
na tom moc nezměnilo, prakticky je to skoro stejné jako vzdálenost 
mezi dvěma hvězdami na nebi.

Ale co, třeba se z té zdánlivě bezvýchodné situace najde něja-
ká cesta. Přinejhorším za rok a půl. To už budu mít po maturitě. 
A místo do Prahy půjdu studovat na moravskou univerzitu. Je ve 
Vážčině městě vůbec vysoká škola? Něco se mi plete, že tam je 
nějaká univerzita, Dobrovského nebo po nějakém takovém budite-
lovi pojmenovaná. Ale určitě to nevím. Do Prahy se člověk stejně 
dostává hůř než na školu v menším městě. Jen aby tam taky byla 
přírodovědecká fakulta. A aby na ní v tom roce otevřeli studium 
geologie! V nejhorším případě bych šel na peďák. Ten tam bude ur-
čitě. Geologii bych pak pěstoval navíc, jako koníček. Hlavně abych 
mohl být pár let tam, kde bydlí Vážka. Ale jak to bude za dva roky 
s ní? Maturuje ve stejném roce jako já a nejspíš bude chtít jít taky 
na vejšku. Na jakou a kam? Kdyby nezůstala doma, mohli bychom 
jít někam společně, třeba přece jen do Prahy.

Myslím, že se usmíváš nad tím, co všechno mi proběhlo hlavou, 
když jsem se díval u ježibabčiny chalupy na rozsvícené zimní nebe, 
a že si říkáš: Je to možné, aby měl někdo tak nesmyslné staros-
ti? Je ten Jonáš normální? Já jsem si ale řekl, že budu vyprávět 
všechno tak, jak se to skutečně stalo. Proto nemůžu zamlčet, jak 
legrační problémy mě trápily té noci v Beskydech. Vůbec jsem si 
nerozuměl. A bylo to moc krásný!



Zbytečný konflikt

UŽ když jsem vyšel z chalupy, bylo nebe na východním obzoru 
světlejší – myslel jsem, že je to odlesk záře nad některým velkým 
městem, Vsetínem nebo Rožnovem. Chci se vrátit do chalupy, a tu 
vidím vycházející měsíc. Nejdřív se objevila nad lesem jeho zlatá 
šešulka, ale za pár minut už byl na nebi celý, tedy celý zdaleka ne, 
protože od úplňku uběhl už skoro týden, na pravé straně mu chy-
běla polovina. Ale jeho plocha byla pořád tak velká, že v měsíčním 
světle utonul třpyt slabých hvězd a i ty nejjasnější stálice už tak 
jasně nezářily.

Do duše mi padl takový klid a mír, jaký cítím jen málokdy, mě 
totiž každá blbost rozčílí a vykolejí. Rozsvícené noční nebe nad 
Beskydami, vzpomínka na Vážku a východ měsíce pro mě byly 
silným zážitkem, možná znamenaly nějaký posun v mém vnitř-
ním vývoji, snad jsem překročil hranice mezi klukovskou životní 
etapou a dospělostí. Aspoň jsem si to v té chvíli myslel. Najednou 
si uvědomuju, že stojím na prahu vesmíru a věčnosti, dívám se na 
to nejúžasnější divadlo, jaké člověk vůbec může vidět, nahlížím 
do kosmických propastí; stačí, abych si připomněl, že světelný 
paprsek ze Siria, který právě dopadl na sítnici mého oka, letěl pro-
storem devět let, stále tou fantastickou rychlostí tři sta tisíc kilo-
metrů za sekundu, a kdybych měl spočítat, jakou vzdálenost musel 
překonat, než dolétl k Zemi, asi by mi na to nestačila okénka nej-
větší kalkulačky. Nemohl jsem se toho pohledu nasytit, stál jsem 
na zápraží tak dlouho, až se do mne zakousla zima.

Do chalupy jsem se vrátil zmrzlý jako drozd. Nebo se říká 
jako křepelka? A co nevidím. Jespák sedí u stolu, před sebou má 



můj deník a – čte si v něm! Skočím po něm jako tygr a deník mu 
seberu.

„Co si to dovoluješ?“
„No prohlížím si ten sešit, abych…,“ říká tichým hlasem, ani se 

nezačervená.
„Kdes ten deník vzal?“ přeruším ho. „Hrabeš se mi 

v krosně?“
„Do cizích věcí zásadně nelezu. Ten sešit ležel na zemi. Zvedl 

jsem ho a dívám se, co v něm je.“
„Nevíš, že je to můj deník?“
„Jak to můžu vědět, dokud se nepodívám dovnitř?“
„To ti zrovna věřím, ty medáku!“
Musel můj deník přece už několikrát vidět, píšu do něj skoro ka-

ždý den, kudy jsme jeli, co jsme viděli, zažili a tak. Skutečně jsem 
se nechal unést zlostí. Hvězdy, vesmír, nekonečno, božský klid – to 
všechno najednou bylo zapomenuto. A já tam zuřil pro úplnou 
hloupost. Člověkovu povahu asi hned tak něco nezmění.

„Vážně, ten sešit ležel na zemi,“ ozval se Bobr z pece. „já to vi-
děl, když ho Jespák zvedl.“

„Tak ho měl položit na stůl a ne v něm číst.“
„Otevřel ho teprve před malou chvilkou,“ zastával se dál Bobr 

Jespáka.
„A i kdybych si v něm chvíli četl, co by se stalo? Přestala by se 

točit zeměkoule?“
Jespák viděl, že mě vyvedl z míry, bavil se tím a začal mě 

provokovat.
„Kromě toho je to asi moc zajímavý čtení. Kdo je to ta Vážka? 

Která z těch holek to byla?“
Mám chuť ho zatlouct do země. Možná bych to udělal, kdyby 

Jespák nebyl o hlavu větší a neměl tak vypracované bicepsy.
„To byla ta, co měla cop sepnutej beruškou,“ odpověděl za mne 

Bobr.
„A jó, už vím! Pěkná vazulka.“
Teprve teď mi došlo, že nejlepší obranou není útok, jak se nám 

snaží namluvit jedno přísloví, ale přehození výhybky, jinými slovy 
změna tématu, o kterém se jedná. Uložím tedy deník do krosny, 
kam jsem ho zřejmě po napsání dopisu nevrátil, a zeptám se 
kluků:



„Proč nespíte?“
„Na peci je děsný horko,“ řekl Jespák.
„Skoro jsem se uvařil,“ přizvukuje mu Bobr.
„Tak se běžte podívat ven, trochu se ochladíte. Před chvilkou 

vyšel měsíc.“
Ani jsem nečekal, že mě poslechnou. Ale k mému překvapení 

skutečně vyšli před chalupu. A když se vrátili zpátky, já už ležel 
ve spacáku. Ustlal jsem si na peci, ačkoli mě Bobr s Jespákem od 
toho zrazovali, jenže ti dva výtečníci mají péřové spacáky, zato já 
podvodnickou Arktidu, tu ušil nějaký podnik pro hloupé Honzy 
speciálně k přespávání na peci.

Uprostřed noci jsem zjistil, že můj předpoklad byl chybný. Spací 
pytel značky Arktida se neosvědčil ani na vyhřáté peci. Někdy 
po půlnoci jsem se probudil zalitý potem a musel jsem následovat 
Jespáka a Bobra. Ještě než jsem slezl, pěkně jsem se vyděsil. Chci 
se opřít rukou o kraj pece, ale pravá paže mi bezvládně spadne 
na spacák, vůbec ji necítím. Štípnu se do zápěstí a nic, jako by mi 
nehty zajely do hlíny. Škrábnu se do předloktí a zase necítím ani 
jiskřičku bolesti. Co když mi ruka v noci ze záhadných důvodů 
odumřela a přijdu o ni? Než úplně zpanikařím, ucítím v pravé 
ruce lehoučké brnění, jako kdyby mi probíhal svalovými vlákny 
slabý elektrický proud, potom se brnění změní v silné mravenčení 
a nakonec přeroste v bodavou bolest, která nejdřív postupně sílí, 
a pak zvolna utichá. Ohromně se mi uleví. Asi jsem si levou ruku 
v noci přeležel a teď zase přichází k sobě. Zajímalo by mě, jestli by 
mi skutečně odumřela, kdybych se včas neprobudil. Možná že bych 
pak o ni přišel. Jedna noha kratší a jedna ruka pryč, hrůza!
 



DEN DVANÁCTÝ – úterý 10. února



Kozí mléko

RÁNO se mi po dlouhém večerním bdění ani nechtělo vstávat. 
Bobr mě však nemilosrdně hnal ven na rozcvičku. Všechny hvězdy 
kromě Jitřenky už dávno utonuly v modrém nebeském jezeru, jen 
Venuše zářila na východě jako diamant a měsíc vytepaný ze stří-
bra visel nízko nad západním obzorem. Slunce se ještě skrývalo 
za horským hřebenem na jihovýchodě, ale obloha tam už zezlátla. 
Můj příruční teploměr ukazoval devět pod nulou, z pusy i nosu se 
nám valila pára a srážela se v bílou mlhu. Běželi jsme proházenou 
cestičkou až k silnici a zpátky, aby se v nás rozproudila líná krev, 
sníh vrzal pod nohama, les nad chalupou trčel v mrazivém vzdu-
chu jako zakletý.

Jak tak klušu zpátky k chalupě, najednou kdesi hluboko ve 
mně vytryskl pramínek radosti, rychle sílí a celého mě zaplavuje; 
snad tu radost probudila předzvěst krásného slunečného dne, snad 
vědomí, že právě začíná poslední den naší nádherné jízdy a já na-
vzdory všem sýčkům vydržel až do konce, nevzdal jsem to, i když 
jsem několikrát měl strašnou chuť to zabalit a vrátit se domů.

Bobr na nás celé ráno naléhal, abychom vyjeli co nejdřív, že nás 
čeká závěrečný úsek velké jízdy – nejspíš ho poháněla vidina vy-
hrané sázky.

„Musíme chytit večerní rychlík,“ opakoval asi pětkrát.
Ale my s Jespákem jsme balili věci obvyklým tempem, na po-

sledních padesát kilometrů máme čtrnáct hodin, do údolí Váhu se 
musíme dostat, i kdybychom lezli po čtyřech. A k tomu poslední 
etapa vede z horských hřebenů do nížiny, klesání skoro sedm set 
metrů, tak jaképak spěchy.



„Času dost,“ řekl Jespák. „Venku je po ránu mráz a tady nám 
nic nechybí. Stačí, když vyrazíme po východu slunce.“

„Víš, jakou průměrnou rychlost dnes musíme vyvinout?“ řekl 
jsem Bobrovi. „Tři a půl kilometru za hodinu!“

S matykou ve škole mívám různé potíže, ale tenhle triviální 
výpočet jsem hravě zvládl. Bobr na to odpověděl, že člověk nikdy 
neví a čert nikdy nespí.

V tom přišla do světnice babka a hned nám začala připravovat 
snídani. Čekal jsem, že nám uvaří bylinkový čaj jako včera, ale 
postavila před nás hrnky s horkým mlékem. Mléko piju docela 
rád, a tak jsem se hned pustil do jídla. Při prvním doušku mě něco 
zarazilo. Už předtím se mi zdálo, že ta bílá tekutina nějak divně 
voní. Spíš tedy páchne, než voní. Abych se vyjádřil ještě tvrději, 
dost nepříjemně smrděla. Nakyslé to mléko ale nebylo, co se s ním 
tedy u mořského koně stalo, že má tak děsnou chuť? Babka svět-
nici moc nevětrá, jednak by si pouštěla do chalupy ledový zimní 
vzduch, a pak má okna zatarasená květinovými truhlíky, ve kte-
rých sice nic není, ale okna se otvírat vůbec nedají. Že by mléko 
nasálo ten divný vzduch v uzavřené místnosti, který naším nočním 
pobytem ještě znatelně zhoustl? Nebo že by si v tom mléku namo-
čily čumáky babčiny kočky?

Mrknu na Jespáka a šťouchnu loktem do Bobra.
„Taky se vám zdá, že to má divnou chuť?“
Nevím, jestli babka moje slova slyšela nebo vyčetla z mých po-

hledů a mého chování, že mi mléko moc nejede, ale odpověděla na 
moji otázku sama.

„To néni kravské mléko, žádnu krávu nemám, to je kozí.“
Jak jsem to uslyšel, zvedl se mi žaludek a málem jsem tam hodil 

šavli. Babka mě sice ujišťovala, že kozí mléko je mnohem zdravější 
než kravské, já přesto do sebe už nedostal ani lok. Jespák svůj hr-
nek vypil a bylo vidět, že se silně přemáhá. Později nám řekl:

„To pro mě byla těžší zkouška odvahy než na táboře noční cesta 
k oběšencovi.“

Jen Bobr se tvářil spokojeně, jako kdyby pil kozí mléko dnes 
a denně. Byl na ně prostě zvyklý. Říkal jsem už, že jezdívá k dě-
dečkovi do Rožnova – no a ten dědeček má prý kozy dokonce tři 
a Bobra tak zpracoval, že se naučil pít kozí mléko bez protestu. 



Možná mu dokonce začalo chutnat, děda mu totiž namluvil, že ho 
pili od malička všichni zbojníci, a proto měli tak zázračnou sílu.

„Nevypil bys to za mě?“ žadoním šeptem, když babka na chvíli 
odejde ze světnice.

„Co za to?“
Vyděrač jeden.
„Co ti můžu nabídnout, nic nemám.“
„Pemmikan,“ řekl tvrdě Bobr. Věděl, že mám poslední kousky 

toho bájného polárnického pokrmu, který schovávám pro případ-
nou krizi.

„Tak dobře,“ slibuju mu malou kalorickou bombu, která kro-
mě toho, že je energeticky úžasně vydatná, chutná jako mýtická 
ambra.

Přisunu před Bobra hrnek, ale Bobr mi ho posune zpátky.
„Vypij to do poloviny, já dopiju druhou půlku hrnku.“
Ďábel.
„A to tedy ne, to radši nechám hrnek stát,“ řeknu 

rozhořčeně.
Babka se dosud nevrátila, a tak se náš rozhovor odehrává po-

měrně hlasitě, možná až moc.
„Ale to naši hostitelku strašně urazíš.“
Bobr mě má dobře přečteného, ví, že moje slušné vychování 

a ohledy na dobrosrdečnou starou paní jsou hlavním důvodem, 
proč nechci nechat hrnek s kozím mlékem plný na stole.

„Tak to vyleju do záchoda!“ řeknu tvrdě.
Náš dialog v té chvíli ukončila babka. Bobr se přestal se mnou 

dohadovat, vzal ode mne plný hrnek a šoupl přede mne svůj prázd-
ný. Načež babka vstala z lavice, vzala krajáč a chtěla mi do prázd-
ného hrnku tu příšernou tekutinu dolít!

„Ne, ne, děkuju, to mi stačí,“ vysoukám ze sebe zděšeně a naši 
oblíbenou frázi nedořeknu do konce (již jsem zvracel). Zato rychle 
schovám hrnek pod stůl.

Proč ale tady o tom vůbec mluvím? Protože jsem ráno při sní-
dani nic nepil, trápila mě pak při jízdě po hřebenech žízeň. Asi 
za hodinu po startu jsme dojeli na slovenské hranice. Naše trasa 
pak vedla přímo po hraničním hřebenu, na kterém mají vrcholky 
hor skoro stejnou nadmořskou výšku: Beskydek 953 m, Dupačka 
928 m, Osolná 924 m, Lemešná 950 m. Do slovenského vnitrozemí 



jsme měli odbočit až pod Velkým Javorníkem, který je v této ob-
lasti nejvyšší, 1071 m. Ale než jsme tam dojeli, potkala mě nehoda, 
která mohla znamenat katastrofu a ukončit předčasně moji účast 
na velké jízdě. Člověk se štve skoro pět set kilometrů, jedenáct dní 
bojuje s mrazem, sněhem, leze každé ráno do vlhkých bot, nejméně 
pětkrát překoná osobní krizi, přemůže chuť to zabalit a vrátit se 
okamžitě domů, a pár kilometrů od vysněného cíle ho jeden malý, 
bezvýznamný pád málem připraví o vítězství.

Jak jsem byl pyšný, že pořád ještě jedu, i když z naší expedice 
postupně odpadli Ledňáček, Čáp, Rejnok i Komár a zůstali jsme 
jen tři! Nikoho doma nebude zajímat, proč museli skončit někde na 
trati, že jim někdo ukradl běžky, poranili si nohu, dostali horečku 
nebo museli jet na svatbu za svědka. Všichni v Sedmičce budou 
uznale říkat: do cíle dojeli Jespák, Bobr a Jonáš. Hleďme, i Jonáš! 
Kdo by to do něho řekl, že vydrží až do konce, že bude dokonce lep-
ší než profesionální lyžař Rejnok, ten to tempo a únavu nevydržel 
a složil se.

Co se vlastně stalo? Ve chvíli, kdy jsme včera vystoupali 
z Frenštátu asi o tři sta metrů výš, vynořili jsme se z moře níz-
kých mraku. Jaký to byl rozdíl proti Nízkému Jeseníku, kde jsme 
skoro dva dni slunce vůbec nezahlédli, vládlo tam stálé šero. 
Lezavý mráz, viditelnost jenom na pár set metrů. A tady jsme se 
najednou octli v plné sluneční záři, nad hlavou se klenula nebeská 
báň bez jediného mráčku, hluboce modrá. Počasí se v posledních 
dnech ustálilo, nížiny zakrývala nízká oblačnost a z moře šedivých 
mraků vystupovaly jednotlivé vrchy a horské hřebeny jako zářivé 
ostrovy. Jeli jsme pak skoro pořád krajinou sluncem zalitou, a pro-
tože únorové slunce už má dost velkou sílu, kvalita sněhu se stále 
měnila. Tam, kde byl celý den stín, zůstával prašan, ale na otevře-
ných místech nebo kam pronikly na delší dobu sluneční paprsky, 
sníh změkl a ztěžkl. Neznám nic horšího, než když se ve stopě kva-
lita sněhu stále střídá, zejména při sjezdu. Ve stínu se lyže rozletí, 
ale pak dojedu na místo, kam právě svítí slunce, a jako kdyby mě 
někdo prudce zabrzdil. A protože je mokrý sníh mnohem pomalejší 
než sníh suchý, zabrzdí jen lyže. Moje tělo má však jistou setrvač-
nost a ještě chvíli pokračuje v pohybu stejnou rychlostí, zvlášť 
když mám na zádech těžkou krosnu. Pokud se mi nepodaří v tako-
vém okamžiku udržet rovnováhu, přepadnu dopředu a zabořím se 



čenichem do sněhu. Vjedu ‑li naopak pomalým mokrým sněhem ze 
sluncem ozářeného úseku do stínu, lyže pod mýma nohama najed-
nou zrychlí, a pokud na to včas nezareaguju, upadnu na záda.

A právě tohle se mi stalo. Při pádu mi spadla z levé nohy běž-
ka. Než jsem se stačil zbavit krosny a vstát, uvolněná lyže se dala 
sama do pohybu. Stejně jako předevčírem na břehu Odry. Tam mi 
sjela do koryta říčky, tady ovšem nic takového nehrozilo. Myslel 
jsem, že se ujíždějící běžka zastaví na plošince pod cestou, ale 
ta mrška ji přejela jako nic a klidně pokračovala v krasojízdě do 
údolí.



Pátrání v údolí

JESPÁK si uvědomil hrozící nebezpečí, a když ho moje lyže míjela, 
snažil se ji zastavit tím, že jí nastavil do cesty svou běžku, a v oka-
mžiku, kdy ji prchající lyže přejížděla, vykopl vzhůru. Doufal, že 
moje zrádná lyže udělá ve vzduchu přemet a zaboří se do závěje 
vázáním nebo bokem. Přemet sice udělala, dopadla však zpátky na 
sníh skluznicí a vesele si to hasila dál z kopce.

Stalo se to v místech, kde je dlouhá stráň porostlá roztrouše-
nými smrčky. Bezmocně jsem koukal, jak moje běžka nabírá po-
stupně rychlost, potměšile se vyhýbá všem překážkám, které by ji 
mohly zastavit, a mizí kdesi dole v údolí.

„No těpic,“ řekl Jespák. „jestli dojede až dolů do vysokýho lesa, 
přerazí se tam o strom.“

Stráň se lehce skláněla k jihovýchodu a teprve před krátkou 
dobou na ni začalo svítit slunce, její zvlněný povrch byl ještě od 
noci umrzlý, jen špičky terénních vlnek ozářené sluncem již trochu 
změkly. A ta moje idiotská lyže jela jako had, místy na okamžik 
zmizela v sněhové vlnce, ale vždycky se z ní znovu vynořila a šu-
pajdila si to dolů k lesu. Sledoval jsem její svévolnou jízdu jako 
přimražený, nezmohl jsem se tentokrát ani na zaklení, jen se mi 
na prsa svalil jakýsi neviditelný balvan, nemohl jsem se pořádně 
nadechnout ani vydechnout.

Když prchající běžka konečně zmizela kdesi na konci táhlého 
svahu, kde rostly staré smrky, rozhoupal jsem se k činu. Rychle 
jsem zul druhou lyži, zabodl ji patkou do závěje, shodil krosnu 
ze zad a rozběhl se po stráni dolů. Říkám rozběhl, ale můj běh 
skončil po třech skocích; jak jsem opustil lyžemi udusanou stopu, 



nohy se mi probořily do hlubokého sněhu a já tam sebou plácl. Ale 
hned jsem se znovu zvedl a začal se probíjet do údolí. Skutečně 
probíjet, protože jsem zapadal do sněhu až po kolena. Teprve teď 
jsem poznal, jaká to musela být včera pro valašskou babku šílená 
námaha, když se brodila hlubokými závějemi od silnice ke své 
chalupě. Neušel jsem snad ještě ani sto metrů a byl jsem skoro gro-
ggy. Utahaný, jako bych právě doběhl do cíle po tříkilometrovém 
přespoláku, který občas běháváme v Polabinách s oddílem, aby 
nám nezakrněly nohy, když pořád vysedáváme na palubě lodí a jen 
pádlujeme. Vážně, bylo to strašně únavné.

Jespák s Bobrem viděli, jak se plahočím hlubokým sněhem 
a pochopili, že mi potrvá celou věčnost, než sestoupím až na dno 
údolí. Odložili tedy bágly a začali sjíždět po stráni k lesu. Nemohli 
se spustit přímo dolů svahem, sníh byl dost pevný, aby po něm lyže 
mohly klouzat, ale povrch sněhové pokrývky nebyl natolik pevný, 
aby se běžky do něho trochu nezařezávaly. A když se ti lyže zaříz-
nou, nedá se rychlost zbrzdit obloučky, musíš jet pořád rovně. To 
ovšem znamená, že by Jespák s Bobrem vjeli dole do vysokého lesa 
takovou padesátkou, jestli ne rychleji. A rozbili by se tam o kme-
ny na mraky. Proto volili jinou taktiku, sjížděli po stráni cik ‑cak. 
Stráň se podobala obrovské nálevce, a tak se jejich lyže vždycky po 
projetí jistého úseku samy zastavily. Jezdci se pak obrátili na místě 
a sjížděli tím kotlem na druhou stranu.

Jespák i Bobr mi zmizeli z dohledu a já se zvolna potácel za 
nimi. Bylo mi do breku. Jestli zůstala moje běžka celá, byl by to 
malý zázrak. Mnohem pravděpodobnější je, že se přerazila o ně-
který kmen na dva kusy. Jestli ne na víc kusů! I kdyby se vyhnula 
prvnímu a druhému kmenu, který se jí postaví do cesty, do třetího 
nebo čtvrtého zaručeně naletí. A sbohem, Slovensko! Musím se 
vrátit pěšky na moravskou stranu, do Velkých Karlovic, ty jsou 
odtud nejblíž.

To jsem celý já, bytostný pesimista. Možná že je to moje podvě-
domá sebeobrana, v kritických situacích vždycky očekávám, že to 
skončí špatně. A když to pak skutečně špatně skončí, není to pro 
mne taková rána, jako kdybych si říkal, neboj se, kamaráde, všec-
ko bude dobré – potom by mě mohl špatný konec zabít. Nebo aspoň 
silně narušit moji duševní rovnováhu. Jestliže předvídám neblahý 



vývoj událostí, je to něco jako očkování proti špatné náladě nebo 
dokonce proti zoufalství.

Čekám, že co nevidět uslyším Jespáka nebo Bobra, jak volají, už 
ji máme, bohužel je vejpůl. Ale zatím oba kluky jen vidím, neříkají 
nic, jen nepochopitelně přejíždějí na dně údolí sem a tam. Vzápětí 
mi dojde, proč. Zatím moji uprchlou běžku nenašli. Všichni jsme 
ji viděli, jak si to šprndí po stráni dolů, mohli jsme sledovat směr 
jejího letu, ale jen asi do poloviny svahu. Potom nám zmizela z očí. 
Pátrali jsme v prodloužení trasy, po které frčela. Zpočátku po sobě 
nechávala docela jasnou rýhu, ale v dolní polovině stráně je sníh 
dosud tak zmrzlý, že v něm nezůstala žádná čitelná stopa.

Marně ji pak hledáme na dně údolí, marně po ní slídíme i v pro-
tisvahu, jako kdyby se propadla do země. Že by zmizela celá někde 
v závěji? To by po sobě musela zanechat aspoň otvor v neporušené 
pláni.

Teprve po čtvrthodině se ozval radostný výkřik Bobrův.
„Mám ji! A je celá!“
Našel ji dost daleko vlevo od spádnice, po které sjížděla v horní 

polovině svahu. Zřejmě najela na zmrzlou sněhovou vlnu, která 
změnila směr její jízdy, a dál už nepádila přímo dolů, ale šikmo 
po zledovatělém svahu, jako před chvíli sjížděli Jespák s Bobrem. 
A protože na ní nespočívala váha lidského těla, hladce klouzala po 
ledové krustě. Asi po stu metrech zajela do větví mladých smrčků 
a skončila v nich jako v záchranné síti. Z těch smrčků jí vyčnívala 
jen patka. Proto jsme ji tak dlouho nemohli najít.

Dolů jsem se hrabal asi čtvrt hodiny, nahoru jsem vystoupal 
kupodivu jen za deset minut. Jednak jsem kladl nohy do hlubokých 
děr, které moje nohy nadělaly při sestupu do údolí, a taky mě na-
horu poháněla radost nad tím, že se katastrofa nekoná. Snad přece 
jen dojedu dnes až k Váhu! Ztratili jsme sice hodinu, naštěstí však 
máme značnou časovou rezervu. Měl bych Bobrovi poděkovat, že 
nás ráno tak brzo vytáhl z postele.

Než jsme vystoupali nahoru ke stopě, přepadla mě zase jiná 
úzkost. Rance jsme měli dlouho z dohledu, co když nám je někdo 
štípl? Nebo si náhodní jezdci řekli, helemese, batohy a nikde ni-
kdo, neměli bychom je dopravit do nejbližší horské chaty a ohlásit 
jejich nález horské službě? Stačilo by, kdyby někdo z nich sebral 
peněženky s našimi penězi a doklady, rázem bychom se dostali do 



prekérní situace. (Trochu mě zarazilo slovo prekérní, které jsem 
právě použil, když uvažuju, co přesně znamená, není mi to dost 
jasné. Není mi to vlastně jasné vůbec. Ale vím, že se v podobných 
souvislostech používá, a tak je tu ponechávám.) Neměli bychom 
prachy na vlak, jak bychom se pak dostali domů?

Zase ten můj proklatý pesimismus! Naše bágly byly samozřejmě 
na místě a netknuté. Nejspíš proto, že jsme na Moravě. Kdyby to 
bylo v Čechách, nenašli bychom asi nic. Ledňák měl lyže schované 
v domě a během chvilky byly fuč. Tyhle bágly ležely volně na sněhu 
a u nich nikdo. A že tu pár lidí na běžkách mezitím projelo, to jsme 
poznali podle otisků hůlkových talířů podél stopy. Ráno byly mezi 
nimi asi půlmetrové odstupy, teď je tu jeden vedle druhého.

„Tak, a teď do toho dupnem,“ řekl Bobr.
A v tu ránu se válel na sněhu, protože při prvním mocném odpi-

chu hůlkami se mu zkřížily lyže. Padl dopředu jako podťatý smrk 
a ranec na zádech ho zarazil do závěje. Když se s naší pomocí zve-
dl, sníh měl ve vlasech, na obočí i ve fousech, které si už jedenáct 
dní neholil.

Rozesmáli jsme se s Jespákem a Bobr se kupodivu smál taky. 
Měli jsme zkrátka báječnou náladu, protože se konec naší velké 
jízdy rychle blížil. Bobr se možná smál proto, že v duchu viděl, jak 
od nás vybírá prachy, které vyhrál. Sázku má už skoro v kapse.
 



Přes Javorníky

O ČEM mám vyprávět dál? Řekl jsem, že to byl poslední den, cíl 
se blížil každým skluzem lyží, každým odpichem hůlek, sníh byl 
střídavý, ve stínu rychlý, na slunečných pasekách a stráních tro-
chu pomalejší, ale polykali jsme jeden kilometr za druhým, hledání 
lyže, která mi zlomyslně ujela do údolí, sice znamenalo hodinovou 
ztrátu, přesto jsme v poledne měli za sebou polovinu cesty k Váhu, 
od samého rána svítilo sluníčko, je to zvláštní, člověk má pod mod-
rou oblohou hned lepší náladu než v šedivých dnech se zataženým 
nebem, únorové slunce už má sílu, včas jsme si to neuvědomili, to 
nám došlo teprve večer a v noci, začal nás pálit obličej, já měl nos 
skoro spálený, dokud jsme však jeli, vůbec nám nepřišlo, že paprs-
ky tak žhnou, ochlazoval nás vzdušný proud, zejména při rychlých 
sjezdech.

Pod Velkým Javorníkem se placatila spousta svátečních lyžařů, 
kteří tam byli ubytovaní v horských chatách, jezdili hlavně chlapi, 
ženské se rozvalovaly před hotely na přenosných lehátkách a na-
stavovaly obličej slunci, aby chytily bronz a byly naprosto krásné, 
tohle já nechápu, že někdo může ležet na pláži nebo na lehátku 
celé hodiny bez hnutí, nanejvýš se přitom občas obrátit z břicha 
na záda nebo naopak, kdyby mě k tomu nutili, asi bych se vzbouřil 
nebo bych se ukousal nudou, já musím pořád něco dělat, když nic 
jiného, aspoň psát deník.

Polední jídlo jsme si dopřáli už v hloubce slovenského území. 
Obědvali jsme pod vrchem s podivným jménem Strigel, do paseky 
obklopené starým lesem tak pralo slunce, že jsme se tam svlékli do 
půli těla. Jeli jsme potom bez košile až do té chvíle, kdy jsem sebou 



plácl a trochu si odřel levé rameno a paži, sníh tam byl už promě-
něný ve firn, a když člověk klouže holou kůží po tvrdých krystal-
kách firnu, je to jako by jel po struhadle. Takže jsme se zase raději 
oblékli.

Zapomněl jsem se zmínit, že jsme míjeli hlouček běžkařek, kte-
ré se zašily na mýtince, posedaly si tam na pařezy a taky se svlékly 
do pasu, nahoře byly jen tak, jako kdyby právě vylezly z vany, při-
pomínaly mi mořské panny, asi nepředpokládaly, že kolem pojede 
pánské družstvo, ta mýtina byla daleko od hlavní lyžařské trasy. 
Když uslyšely svistot našich lyží, vypukla panika, začaly na sebe 
házet trička, košile a svetry, mě pohled na ty najády tak rozho-
dil, že jsem se vymetl. Na tohle já jsem opravdový expert, dovedu 
se znemožnit v těch nejméně vhodných situacích. A ten hejhula 
Jespák mi potom řekl:

„Že tys tam upadl schválně, aby sis mohl ty dámy pořádně 
prohlídnout?!“

„No to určitě,“ řekl jsem nakvašeně. Jistě bych měl chuť se 
kvůli nějakým polooblečeným babám ztrapňovat a ještě si přitom 
nabrat sníh do rukávů a za výstřih!

Slunce pralo do zasněžených lesů a ze stromů padaly miniatur-
ní sněhové laviny, a jak se tříštily o smrkové větve, znělo to jako 
cinkání zvonečků. Než se kompaktní kus sněhu přiblížil k zemi, 
změnil se obvykle v obláček jemných vloček, tak jemných, že připo-
mínaly spíš stříbrný prach než sníh. Ze suchých větví visely ram-
pouchy, ledové krápníky, a jak se v nich sluneční paprsky lámaly, 
bílé světlo se rozkládalo v duhové spektrum.

A najednou byl konec idylické jízdy. Právě ve chvíli, kdy jsme 
si říkali, teď budeme už jenom sjíždět z tisíce metrů do nížiny. 
Minuli jsme horu, které Slováci říkají Čierne, její vrchol dosahuje 
1013 metrů, poslední tisícovka na trase dlouhé pět set kilometrů. 
Bytča ležela hluboko pod námi, skoro o sedm set metrů níž, vzdá-
lená možná necelých dvacet kilometrů, pokud nás nečekají nějaké 
vražedné padáky, můžeme tam být tak za půldruhé hodiny, bude-
me sjíždět stále dolů, až k Váhu.

Ale právě tam nám zatarasil cestu polom. Musela tu nedáv-
no řádit strašná vichřice, desítky stromů ležely vyvrácené na 
zemi, jiné se zlomily, jako kdyby to byly tenké špejličky, a přitom 
torza kmenů, trčící k obloze, měla někdy v průměru až šedesát 



centimetrů, nahoře byly roztřepené, ježily se z nich dlouhé ostré 
třísky, které by člověka proklály jako rapír, kdyby na ně najel.

Jako kdybychom se náhle octli někde v tajze nebo kanadském 
pralese, daleko od lidských obydlí. Měl jsem z toho radost, tohle je 
nádherná divočina, o jaké jsem zatím jen četl, ale nikdy se do ní 
nedostal, sem už dlouho nevstoupila lidská noha. Ale ta radost mě 
brzy přešla, protože deseti až patnáctikilometrová rychlost, s níž 
jsme počítali při sjezdu z hor do povážské nížiny, najednou klesla 
na jeden kilometr v hodině. Tak dlouho jsme se polomem probíjeli. 
Jestliže snu už dlouho nevstoupila lidská noha, nemohli tudy pro-
jet ani žádni lyžaři. Vyjetá stopa končila právě na kraji polomu, 
naši předjezdci se ni moudře obrátili a vrátili se zpátky k Velkému 
Javorníku. My jsme však neměli na vybranou, pohled na mapu 
Javorníků nám prozradil, že bychom museli udělat dvacetikilomet-
rovou zajížďku, kdybychom se chtěli polomu vyhnout.

Kdo se někdy probíjel smrkovým polomem v létě, má aspoň 
nějakou představu, jaká je to rozkoš prodírat se změtí pichlavých 
větví, přelézat zasmolené kmeny, obcházet vývraty. A postup polo-
movým terénem v létě je nic proti tomu, když tudy člověk prochází 
v zimě a všude leží půldruhého metru sněhu. Přesnější obrázek si 
o tom může udělat jen ten, kdo přelézal na běžkách aspoň jeden 
ležící kmen s neosekanými větvemi. James Cook byl těžce otráve-
ný, když musel lézt přes nakupené ledové kry, ale co jsou kusy ledu 
proti zasněženým větvím, které na tebe setřásají sněhové spršky, 
sotva se jich dotkneš. V ledových bariérách nejspíš nejsou díry jako 
mezi větvemi padlých smrků, do nichž znenadání zahučíš skoro po 
pás a nedokážeš se z nich vyprostit bez cizí pomoci. I když je prav-
da, že v arktických ledových polích bývají zrádné trhliny, ty jsou 
asi nebezpečnější, protože na jejich dně je otevřená mořská hladi-
na. Cook do jedné takové trhliny spadl a nebýt dvou Eskymáků, 
kteří ho doprovázeli, živý se z ní nedostal. Mám dojem, že jsem 
přesto Cooka skoro překonal, protože jsem se do sněhových děr 
propadl třikrát. Vážně, třikrát! A nebýt Jespáka a Bobra, musel 
bych tam zůstat asi do jara, dokud neroztaje sníh. Já totiž do jedné 
díry spadl tak nešťastně, že mi lyže zůstaly nahoře mezi větvemi 
a moje tělo se propadlo jehličím dolů. Zůstal jsem viset jako cir-
kusový akrobat na hrazdě a nemohl jsem se z té pasti za živého 
boha sám vyprostit, protože jsem nedosáhl na lyže a nemohl si 



rozepnout vázání. Už se mi něco podobného stalo jednou, při setká-
ní s koněm, to snad mohlo stačit. Tomu se říká smůla čili pech.

V polomu jsme tedy ztratili druhou hodinu, o tu první nás 
připravila ujetá běžka. A sotva jsme nechali polom za sebou, pro-
žili jsme nové vzrůšo. Prošlapáváme stopu a protože cesta dost 
klesá, posunujeme se obstojnou rychlostí. V jednu chvíli se Bobr, 
který právě převzal úlohu prvního prošlapávače stopy, zastavil 
a povídá:

„Hele, stopa!“
A ukazuje do sněhu před sebou. V tom místě křižovaly nepro-

jetou cestu opravdu stopy. Vycházely z lesa vlevo od nás a mizely 
v lese na pravé straně. Nebyly to ovšem stopy lyží.

Podívám se na Bobrem ohlašované stopy a suše konstatuju:
„Pes.“
„Už jsi někdy viděl tak velkou psí stopu?“ nakrčil obočí Bobr.
„Viděl. Pamatuješ na bernardýna Bohouška v Jizerkách? Ten 

měl stopy ještě větší.“
„Kde by se tu vzal bernardýn?“
„Tak to byla nějaká doga. Pes baskervilskej.“
„To sotva. A i kdyby tu náhodou šla nějaká doga, kde jsou stopy 

jejího pána?“
Bobr se zkrátka pořád snažil, abych pochopil, že to nejsou psí 

stopy, a protože jsem pořád něco mlel o psech, nakonec to řekl 
sám:

„Tohle jsou stopy vlka!“
Řekl to jaksi slavnostně, zvýšeným hlasem.
„Kde by se tu vzal vlk?“ bráním psí teorii. „Spíš to byl toulavej 

vlčák. Jednoho jsme přece viděli před Žacléřem, tam co byla ta 
mrtvá srnka. Jak se rozezná stopa vlka od stopy vlčáka?“

„Dost nesnadno,“ přiznal Bobr, „především podle velikosti. 
A hlavně podle toho, kde člověk takovou stopu objeví. Tady v těch 
horách se sotva toulá pes bez pána. Pro vlky je to ideální kraj. 
Nikde žádnej člověk. Neschůdný lesy. Pokud vím, na Slovensku 
jsou vlci pořád, a někdy se zatoulají i na Moravu, do Beskyd.“

O pár metrů dál jsme objevili další dva řetízky stop, které se 
táhly stejným směrem jako ty první. Neprošlo tudy jedno zvíře, ale 
tři! Malá vlčí smečka. Trochu mě při té představě zamrazilo. A ne-
nápadně jsem se rozhlédl kolem sebe. Ostatně i Bobr s Jespákem 



pátrali očima v lese, jestli tam neuvidí zvířata, která po sobě stopy 
zanechala. Naštěstí jsme žádného vlka neviděli. Nebo naneštěstí? 
To by se panečku vyprávělo v klubovně, jak nás na Slovensku pře-
padla vlčí smečka a my se před ní zachránili na stromech! Jenže 
kdo ví, jestli bych se vůbec dokázal na některý strom v nebližším 
okolí vydrápat, mají pěkně tlusté kmeny. A nechat se pokousat ně-
jakou vlčí potvorou, o to nemám nejmenší zájem. Stačilo mi, když 
mě loni v létě pokousal sousedův jezevčík, musel jsem kvůli tomu 
na přeočkování proti tetanu.

Vlky jsme tedy neviděli, ani nenarazili na jiné stopy. A přesto 
jsme se při další jízdě necítili nejlíp. Aspoň já ne.



V cíli

TO jsme celí my. Vždycky se nám zdá, že máme strašnou spoustu 
času, jdeme nebo pádlujeme kliďánko ‑želvička, ale v závěru se 
ukáže, jak málo času nám zbývá na poslední kilometry k nádraží 
nebo autobusové stanici. To se pak můžeme strhat, jak metelíme 
a jak vražedné tempo udají kormidelníci posádkám.

Řekneš si, že na lyžích je to jiné. Jestliže máme čtyřhodinovou 
rezervu a jízda podle předběžného propočtu může trvat k cíli osm 
hodin, zdá se padesátiprocentní časová rezerva tak veliká, že něja-
ká ta čtvrthodina sem, čtvrthodina tam. Podle tradice jsme však 
museli posledních pět kilometrů zvládnout za pouhou hodinu. Což 
někomu může připadat směšně snadné. Ovšem jen tomu, kdo nejel 
v zimě ze Štiavniku do Bytče na lyžích po modré značce. Nejvíc 
nás zaskočilo, že výškový rozdíl na prvních patnácti stech metrech 
je tu sto metrů. Šílený padák, či vlastně stoupák, protože jsme 
museli ten rozdíl skutečně vystoupat. Nějak jsme přehlédli, že od 
Velkého Javorníku nevede cesta k Váhu jen směrem dolů, ale v po-
sledním úseku je třeba překonat dva zdánlivě nevýznamné kopce, 
Jačmeňovec a Vrchovou. Nejdřív tedy vystoupat strmou cestou na 
jejich vrcholek a pak sjet vražedný padák. A k tomu za tmy.

Normálně bychom ujeli pět kilometrů na běžkách za hodinu 
s prstem v nose, s tímhle převýšením by nám to trvalo možná 
o něco déle, ovšem za světla. V noci jsme se tam potáceli snad dvě 
hodiny. Do kopce to dost podkluzovalo, a nikdo z nás už neměl 
chuť lyže na posledním kilometru přemazávat. Dolů to zase jelo 
tak šílenou rychlostí, že jsme se po vyrytí prvního lavoru šoupali 
ze svahu bokem napřed. Ani pluhem se to nedalo ubrzdit. A Jespák 



kategoricky odmítl Bobrův návrh, abychom lyže sundali a sešli 
dolů pěšky, že už jsme stejně na Slovensku, skoro na břehu Váhu, 
ten je odtud podle mapy asi tři kilometry vzdušnou čarou.

„Hele hele, teď chceš jít pěšky, když jsme si jasně řekli, že pěšky 
smíme jen tam, kde to skutečně nejde na lyžích. A tady to na lyžích 
jde!“

Po chvíli k tomu dodal: „Ledaže by se tím sázka anulovala.“
„Ani nápad, hošánku! Jen co dojedeme k Váhu, vyklopíte 

kilo!“
„Tak jedeme dál na lyžích!“ trval na svém Jespák.
Prostě cvok.
To byla třetí ztracená hodina, o kterou nás připravily tyhle ji-

nak naprosto bezvýznamné kopečky. A čtvrtou, poslední rezervní 
hodinu, jsme probili v nepřívětivých slovenských obcích. Dědině 
Štiavniku, delší snad než příslovečné Lovosice, a městečku zvaném 
Bytča.

U štiavnického kostela se rozhodla modrá značka, po které jsme 
jeli už z Velkého Javorníku, že dál nepovede poutníky přírodou, 
ale usnadní jim další putování přes nekonečně dlouhou ves po sil-
nici. No prosím, po horských silnicích jsme v posledních dvanácti 
dnech najeli dost kilometrů a lyže po nich báječně klouzaly. Před 
Hronovem na náledí až nebezpečně rychle. Ve Štiavniku právě 
naopak, horliví cestáři tam silnici posypali škvárou. Posypali ji 
tak dokonale, že se po ní na lyžích nedalo jet. Pro lyžaře nebyly 
použitelné ani pruhy určené pěším. Tak perfektní službu chodcům 
a automobilistům jsem ještě neviděl, ani u nás ve stotisícovém 
městě.

Chvíli jsme se dohadovali, jak dál, a už tady Jespák navrhl 
Bobrovi:

„Zujme lyže, pojďme dál pěšky a připrav si prachy.“
Bobr na to odpověděl divadelním:
„Hohó, to tak! Klopit budete vy, dětičky.“
A vedl nás cestou necestou za řadou chalup, které silnici lemo-

valy po obou stranách. Štiavnik je vesnice úzká jako nudle, zasaze-
ná do hlubokého údolí, strmé stráně ji svírají od západu i východu. 
Tam jsme se potáceli sněhem místo předpokládaných třiceti minut 
víc než hodinu. Poslední zrada nás čekala u městečka Bytča. Když 
nás bezejmenný potok dovedl k řece, mysleli jsme si, že před námi 



teče Váh a jsme u cíle. Ale byl to Hričovský kanál, kterým sice teče 
voda z Váhu, ale Váh to není. Čekalo nás dalších pět kilometrů, 
než se před námi objevil most, po kterém se dalo přejít na druhý 
břeh kanálu. Naštěstí sníh ležel i v městečku. Projížděli jsme na 
běžkách postranními uličkami, které byly stejně špatně schůdné 
jako bývají v zimě chodníky v našem městě, až nás modrá znač-
ka dovedla k dalšímu mostu. Ten vedl skutečně na druhý břeh 
Váhu.

Normálně bychom si tam odepnuli běžky, slezli k vodě a aspoň 
si vymáchali ve Váhu ruce, nebyl zamrzlý, protože o devět kilome-
trů výš je jedna z povážských přehrad a Váh pod nimi nezamrzá 
ani v nejnižší zimě, podobně jako Vltava pod Slapskou přehradou. 
Místo slavnostního zakončeni bláznivé jízdy jsme pokračovali ještě 
půldruhého kilometru v ďábelském finiši. Do odjezdu našeho vlaku 
zbývalo už asi jen dvacet minut! Když nám ujede, budeme tu trčet 
až do zítřka a ztratíme další den. Počítali jsme s tím, že nás noční 
žilinský rychlík doveze domů ráno před pátou a já stihnu středeční 
vyučování; a že strávíme noc v pohodlném, vyhřátém vagónu.

Na nádraží jsme dorazili dvě minuty před příjezdem našeho 
vlaku. Bobr se vrhl k okénku a chrlil ze sebe, že chce tri cestovné 
lístky. Pokladní mu řekla, kolik má zaplatit a Bobr začal zoufale 
prohrabávat bágl, hledal peněženku, kde měl uložené naše společ-
né peníze.

„Honem, pučte mi prachy,“ houkl na nás.
„Mně zbyla jenom dvacetikačka,“ řekl Jespák.
Já mohl Bobrovi nabídnout ještě míň, posledních osm korun. 

Byl jsem prakticky na mizině.
„To je málo,“ bědoval Bobr a jak to v takových stresových situa-

cích bývá, hledal peněženku naprosto nesoustavně. Nakonec vyhá-
zel na lavici skoro všechny své věci.

V tom zachrchlal nádražní rozhlas cosi nesrozumitelného o pří-
jezdu našeho vlaku.

„Do pytle,“ zoufal si Bobr.
„Tak jedeme bez lístku. Koupíme si ho až ve vlaku,“ navrhl 

jsem.
Jenže pokladní už měla jízdenky s naší cílovou stanicí opatře-

né datovým razítkem, nemohli jsme říct, tak děkujeme, my už je 
nechceme.



„Netreba sa ponáhľať,“ řekla nám pokladní. „Váš rýchlik 
mešká.“

Ukázalo se, že nesrozumitelné chrchlání nádražního amplionu 
oznamovalo třicetiminutové zpoždění vlaku do Považskej Bystrice, 
Púchova a dalších stanic.

Bobr samou radostí div nevyskočil až do stropu. Ruce se mu 
přestaly třást, oči se zbavily vlčí mlhy a peněženka byla na světě. 
V postranní kapse báglu, kde ji předtím dvakrát marně hledal.

Za tu půlhodinu jsme dostatečně vychladli, dokonce se do nás 
dala zima, čekárna nebyla vytopená. Ale to se dalo přežít.



Noční jízda

SEDÍME v poloprázdném rychlíkovém oddělení a já koukám 
z okénka na noční slovenskou krajinu, která kolem nás uhání do-
zadu. Trať vede dalších čtyřicet kilometrů kolem Váhu, jeho vody 
jsou černější než noc, podle zasněžených břehů přesně rozeznávám 
říční koryto.

Před Považskou Bystricí uspořádáme pirátskou hostinu, ve 
Štiavniku už byly všechny obchody zavřené, nic se nedalo kou-
pit ani na nádraží v Bytče, proto jsme dali dohromady zbytky 
potravin. Já triumfálně vytáhl poslední tři pemmikanové koule. 
Všechno dělíme na tři stejné díly a pak skromné jídlo zvolna, dů-
kladně žvýkáme jako praví polárníci, kteří se rozdělili o poslední 
zásoby a vědí, že jim už nezbývá vůbec nic, pokud cestou něco ne-
uloví nebo nedorazí na předsunutou základnu. Že by se nám poda-
řilo něco ulovit, na to v rychlíku nespoléháme, zato je tu na dosah 
předsunutá základna, jídelní vůz, ale tam jsou tak astronomické 
ceny, že si můžeme dovolit nanejvýš limču. No, snad neumřeme 
hlady dřív, než dorazíme na základnu domovskou.

Po slabé pirátské hostině se vracíme zpátky ve svých stopách 
přes Javorníky, Beskydy, Jeseníky až na úpatí Jizerek, připomíná-
me si zajímavé zážitky, chvíle vážné i veselé. A pak je zase ticho, 
blíží se půlnoc, jediný náš spolucestující vystoupil v Puchově, zů-
stali jsme v oddělení sami.

„Na mě jde už noční můra,“ zívl Jespák.
Natáhl se na prázdnou lavici a v tu ránu spokojeně oddychoval. 

No – spíš chrápal, ale ty zvuky zanikaly v rachotu kol.
„Střihneme si o druhou lavici,“ navrhl Bobr.



Jistě si myslíš, že mě Bobr hladce vyřídil už v prvním kole, ale 
omyl. Tentokrát jsem já přestřihl hned napoprvé jeho papír. A pak 
jsem mu velkomyslně nabídl:

„Klidně se natáhni, mně se ještě nechce spát.“
A díval jsem se znovu v chodbičce z okna na noční krajinu, ve 

které se čas od času mihla světýlka, to když náš rychlík projížděl 
některou stanicí, kola rachotila na výhybkách a pak zase duněla 
v jednotvárném rytmu, zdálo se mi, že v něm slyším Váž ‑ka, Váž‑
‑ka, Váž ‑ka.

Potom mě začaly bolet nohy, přece jen jsme toho přes den hodně 
ujeli a únava se přihlásila. Nechce se mi přecházet do jiného kupé, 
ostatně všude sedí na lavici aspoň dva cestující, a kde je jen jeden, 
leží natažený jako Jespák s Bobrem.

Co kdybych vylezl nahoru na zavazadlovou polici? A hned začnu 
ten nápad uskutečňovat. Přemístím všechny bágly na jednu stra-
nu, lyže položím na podlahu mezi lavice. A sám se pak vyškrabu na 
uvolněnou polici ve směru jízdy. Zvolil jsem právě tu, abych nespa-
dl, kdyby vlak začal prudce brzdit. Pod sebe jsem nastlal spacáky, 
svůj, Bobrův i Jespákův, ani jsem se kluků neptal, jestli mi je půjčí, 
jsou už oba v limbu, a stejně by mi to dovolili.

Nevím, jak dlouho jsem spal, probudil mě hlas průvodčího, kte-
rý nakoukl do našeho oddělení a hlásí, že rychlík za chvíli zastaví 
v příští stanici. Ve městě, kde žije Vážka!

Jako kdyby mě píchl špendlíkem. V hlavě se mi zrodil blázni-
vý nápad. Co kdybych vystoupil, vyhledal ulici a dům, ve kterém 
Vážka bydlí? Jak by se tvářila, kdyby mě uviděla ráno, až půjde do 
školy? Usmála by se tak, jako když jsme se loučili a já jí dával svou 
adresu? Nebo bych ji tím nepříjemně zaskočil?

A jak by se tvářili Jespák s Bobrem, kdyby po probuzení zjis-
tili, že jsem zmizel i s lyžemi a krosnou? Došlo by jim, že jsem 
vystoupil? Spíš by mě hledali v sousedních odděleních a jiných 
vagónech.

Jízdu přece můžu na pár hodin přerušit a pak pokračovat. 
Nedostanu se ovšem včas do školy. Ale co na tom záleží, jestli chy-
bím dva nebo tři dny? Náš tříďas z toho psotník nedostane. Nějak 
to s ním skoulím, aby mi ty tři dny omluvil.

Potom se ve mně ozval jiný hlas, přízemnější.



„Prosím tě, je teprve půl třetí, to budeš chodit pět hodin po uli-
cích? Víš, jaká je venku kosa? A co když to Vážce bude nemilé, že ji 
zaskočíš bez varování, bez pozvání?“

„Něco si vymyslím,“ bráním svůj nápad.
„Ale co, aby to znělo dost věrohodně? Třeba… třeba…“
Napadají mě samé hlouposti. Určitě by mi uvěřila, že se potká-

váme před jejich domem náhodou!
Za oknem se objevily řetízky světel, pouliční lampy velkého 

města, rychlík zvolňuje jízdu. Mám pár posledních minut na to, 
abych se odhodlal k činu, popadl lyže, krosnu a vystoupil. Strašně 
bych stál o setkání s Vážkou. Třeba jenom na pár minut, dopro-
vodil bych ji ke škole. Nebo bych ji aspoň tajně pozoroval odněkud 
z úkrytu.

Rychle sešplhám do uličky, natáhnu si větrovku, obuju boty, 
z protější zavazadlové police sundám krosnu i běžky a proderu se 
z kupé do uličky.

Spacák! Nechal jsem nahoře na polici svůj spací pytel! Honem 
se pro něj vracím.

Nadělal jsem při tom chvatném sbírání svých věcí dost rámusu, 
ale Jespák s Bobrem spí jako nemluvňata. Dunění kol zvolňuje 
rytmus, vlak vjíždí do stanice. Mířím ke dveřím vagónu, slézám po 
schůdkách za starým pánem a sotva se dotknu nohama krytého 
nástupiště, přejde mě všechna odvaha. Přece jenom nejsem takový 
odvaz, abych ten lákavý nápad uskutečnil.

„Ukončete nástup, rychlík je připraven k odjezdu,“ duní plecho-
vý hlas v nádražním amplionu.

Honem lezu zpátky do vagónu. Vlak se hnul, kola opět začínají 
vyťukávat pravidelný rytmus, který se stále zrychluje. Projíždíme 
spícím městem a mně se srdce svírá lítostí. Dlouho, dlouho stojím 
na chodbičce u okna, dívám se do tmy a s ním o Vážce.

Z vedlejšího vozu přichází spojovací uličkou několik cestujících, 
zřejmě hledají prázdné oddělení. Rychle se vracím k Jespákovi 
a Bobrovi, zamknu kupé kličkou, uložím lyže do uličky, krosnu 
vrátím nahoru, sám znovu vylezu na volnou zavazadlovou polici 
a natáhnu se na rozložené spacáky. Ruce složím pod hlavu a ti-
chounce, skoro neslyšitelně si broukám: Pošlu ti psáníčko, má zla-
tá Haničko, aby si věděla, že si mé srdéčko. Opakuju tu kouzelnou 
písničku tak dlouho, až se mi svět rozplyne před očima.



Procitnu v okamžiku, kdy se ozve skřípění brzd. Kde to jsme? 
Vyhlédnu okénkem a zpanikařím. Bezpečně poznávám, že přejíž-
díme most přes Chrudimku, vlak zvolňuje rychlost, za dvě minuty 
zastavíme ve stanici.

„Poplach, jsme doma!“ budím Jespáka a Bobra, kteří mají pořád 
ještě půlnoc.

Co se dělo potom, nedokážu snad ani popsat. Vypukl organi-
zovaný zmatek, vzájemně se pleteme jeden druhému. Rychle dolů 
rance, pak lyže, propána, ještě spacáky, na jejich balení už není 
čas, přehodíme si je jenom tak přes rameno. S botama rozšněro-
vanýma se hrneme ke dveřím vagónu, vlak už stojí ve stanici nej-
méně dvě minuty, slyšíme bouchání dvířek, jak je průvodčí zavírá, 
a píšťalku výpravčího. Z našeho vozu nikdo nevystupoval, Jespák 
se marně snaží otevřít dveře, v rozespalosti si neuvědomil, že jsou 
zamčené.

„Zmačkni nejdřív dolní kliku,“ křičí na něho Bobr.
Na nástupiště vypadneme doslova v posledních okamžicích, vý-

pravčí už dává strojvedoucímu zelenou baterkou znamení k odjez-
du a průvodčí na nás volá ze stupátka sousedního vozu:

„Zavřete dveře!“
Projdeme podchodem, odjezdovou halou a stojíme před nádra-

žím. Autobusy ani trolejbusy ještě nejezdí, první spoje tu budou až 
za půl hodiny. Jdeme tedy domů pěšky. Na chodnících dosud leží 
zbytky špinavého sněhu, udusaného stovkami párů bot, někde je 
prosolený, jinde posypaný pískem nebo popelem.

Na křižovatce u Zelené brány se rozcházíme do tří různých 
stran. Projdu gotickým obloukem na náměstí a zamířím k domu 
U Jonáše. Ale než tam dojdu, potkám Racka s Jitkou. Na zádech 
mají rance, v ruce lyže. Abych se vyjádřil přesně, lyže nese jen 
Racek uložené v dlouhém pytli, veleranec má taky jen Racek, Jitka 
si vykračuje vedle něho jako královna jen s malým batůžkem. 
Vsadil bych se, že v něm má svoje šminky. Pěkně si Racka ochočila, 
dělají nosiče.

„No počkej, Macíku, ty to doma schytáš! Těš se!“ řekla mi dra-
há sestřička.

Co vlastně ví? Čím mi vyhrožuje?
„Rodiče o tebe měli strach,“ řekl Racek, „dověděli se už minulé 

pondělí, že jsi nejel se školou do Krkonoš.“



Jitčina pohrůžka se po mně jen sklouzne. Dokonce jí neodpovím 
ani žádnou jedovatostí. Spolknu i oslovení káčo! Jen v duchu lituju 
Racka. Proč si nenašel takovou holku, jako je Vážka? No co, komu 
není rady… připomenu si staré přísloví.

A z našich strach nemám. Když uvidí, že jsem živý a zdravý, 
zlost je přejde.

Pokračuju pak v klidné chůzi přes náměstí. Klíč už mám při-
pravený v ruce. Ještě než otevřu dveře, mrknu nahoru na barokní 
reliéf, který zdobí celou přední stěnu našeho domu. Vidím, že se 
tu nic nezměnilo. Velryba si nedokázala nasoukat Jonáše v posled-
ních dvanácti dnech ani o kousek dál do své obrovské tlamy, hlava, 
krk, trup a paže toho vlasatého chlápka z ní pořád ještě čouhají.

„Ahoj!“ pozdravím svého jmenovce a patrona.
Když biblický Jonáš přežil bouřku na moři a potom i chvíle 

v břiše mořské nestvůry, abych já nepřežil domácí bouřku. Vydržel 
jsem jízdu na běžkách dlouhou pět set kilometrů, vydržím i mámi-
ny řeči!

S touto povzbudivou myšlenkou stoupám po schodech k našemu 
bytu. A těším se domů.
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