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STARÁ KOLONIE

Dětskou vaničku jsme obložili peřinkami a do nich
jsme opatrně uložili tříměsíční miminko, naši dce-
ru Martinu. Vzácný náklad jsme položili na zadní
sedadlo staré škodovky, rozloučili se s beroun-
ským dědou i se psemAgimem, a vydali se na da-
lekou cestu z Berouna do Studénky, našeho
nového domova.

V březnu sedmdesátého šestého bylo už sucho
a tak cesta proběhla klidně. Bratranec Láďa řídil
opatrně a bezpečně, a nebýt prasklé řemenice,
se kterou si naštěstí poradil, mohli jsme dorazit
do Studénky ještě za světla. Máma s tátou
a sestra Eva - teď už vlastně taky teta - nás
netrpělivě čekali, a když uviděli Martinu ve va-
ničce, neobešlo se to bez dojemné scény.
Naštěstí táta vytáhl láhev dobré slovácké slivo-
vice a tak jsme oslavili náš příjezd po chlapsku.

Naším novým domovem původně měla být úplně
nová garsonka, kterou mi při nástupu do Vagónky
slíbil - a já mu tenkrát naivně uvěřil - jakýsi
papaláš z personálního oddělení. Jenže se uká-
zalo, že ten barák ještě ani nezačali stavět. Takže
jsme museli trochu improvizovat a nastěhovat se
do podnájmu k paní Franecké. Helena moc
nadšená nebyla, zvláště když se ukázalo, že nám
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naše bytná chodí tajně do skříně, popíjí z naší
láhve rumu a dolévá tam vodu, abychom to
nepoznali.

Jakmile to počasí dovolilo, oslavili jsme náš
příjezd do Studénky piknikem. Vyrazili jsme
společně s naším kamarádem Radimem
na Žabinec, což je kus příjemného lesa uprostřed
polí nedaleko Studénky, s malým jezírkem pota-
ženým drobnými zelenými rostlinkami. Strávili
jsme pohodový den a na všechno bylo dost času.
Helena připravovala jídlo, starala se o Martinu
v kočárku a dávala pozor, jestli máme pořád co
pít. Radim vyprávěl různé veselé historky z vojny,
a taky o tom, co se dělo ve Studénce po celou
dobu, kdy jsme bydleli v Berouně. Přitom maloval
barevnými pastely krásné obrázky - jeden z nich
mám ještě doma schovaný. A já jako obvykle
brnkal na kytaru a zpíval všem pro dobrou
náladu. Martina v kočárku spokojeně vrněla.

Radim přinesl taky stařičkou kameru, která se
ještě musela natahovat na péro. Chtěli jsme
natočit hraný film a po celý den jsme vymýšleli
scénář a jednotlivé záběry. Měla to být netradiční
pohádka o Červené Karkulce. K tomu nás
inspiroval piknikový košík plný dobrot.

Konečně k večeru, když už jsme měli ve všem
jasno a všechno bylo promyšlené, mohla Helena

Až jednou hejna mejch podivnejch ptáků
vrátí se v podzimní větrnej den

zahlédnu za hradbou dešťovejch mraků
jak na mě kejvá můj bláznivej sen...
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spustit vyrobenou filmovou klapku pro první
záběr a Radim začal natáčet. A hned v první
vteřině záběru se film v kameře zaseknul. Jelikož
se závadu nepodařilo odstranit, natáčení filmu
tím skončilo. A ten filmový kotouč je uvězněn v té
staré kameře nejspíš dodnes, už téměř 35 let.
Dopili jsme víno, dojedli, co se dojíst dalo a po zá-
padu slunce jsme odešli všichni spokojeně domů.
Vlastně Radim domů a my do svého podnájmu.
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Uprostřed léta jsme konečně obdrželi dekret
na opravdový byt ve Staré kolonii. Kolonie,
typická součást starých Butovic, v té době ještě
měla své osobité kouzlo periférie. Ve zdejších
nejstarších činžovních domech z červených cihel
získalo po válce mnoho lidí - převážně
zaměstnanců Vagónky - svůj nový domov.
Vlastně tu kdysi byl i první vlastní byt mých
rodičů. Zabydleli jsme se ve stejném domě,
ve kterém jsem vyrůstal jako dítě. Bylo to klidné
a v té době ještě bezpečné místo. A hlavně naše
první samostatné bydlení.

Vše, co jsme potřebovali, se vešlo do dvou
pokojů. Prostornou ložnici jsme používali
zároveň jako obývák, stěny zdobily reprodukce
obrazů, naše vlastní obrázky a fotografie.
Postelové letiště, postýlka a psací stůl, na kterém
Helena tvořila své perokresby a koláže. Později
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jsme si pořídili dokonce i televizi. Tu jsme však
rafinovaně ukryli v malé skříňce, kterou jsme
otevírali jen sporadicky. Kuchyňka byla menší -
jen stůl, pár židlí, gauč a umyvadlo se studenou
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vodou. Stará kamna vyžadovala rok co rok složit
20 metráků uhlí malým okýnkem do hlubokého
sklepa a pak ho postupně vynášet v kýblech
po studených kamenných schodech do druhého
patra. Ale co by mladík jako já neudělal pro teplo
domova.

Nahoře nad schodištěm byl malý kumbálek,
ve kterém jsem si zařídil fotokomoru. Tady jsem
trávil dlouhé hodiny po tmě, poslouchal
příjemnou muziku a při tlumeném červeném
světle prožíval magii zrození fotografií ve vývoj-
ce. Fotokomora mi přišla vhod, jelikož jsem začal
studovat výtvarnou fotografii na lidové konzer-
vatoři v Ostravě a fotoaparát se stal věrným
průvodcem na všech možných cestách mým
životem. Později, na vernisáži některé z mých
fotografických výstav, napsal můj kamarád Jiří
do návštěvní knihy:

„Je dobře,že někdo umí dělat fotky, abychom se
na ně mohli potom dívat.''
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Své první fotografické obrazy a témata jsem
nacházel už v nejbližším okolí domova. Byla to
různá zátiší, zamrzlá okna, staré a oprýskané zdi,
děti na dvorku, psi a kočky u dveří, nebo hejna
vran na stromech. A samozřejmě taky Helena
s Martinou, které mne často doprovázely
na mých fotografických výpravách.

K bytu ještě patřila malá zděná kůlnička, kterou
jsme mohli užívat jako dílnu a garáž pro naše kola
a později i pro malý motocykl JAWA 21 - pionýr.
Rád jsem tu trávil čas drobnými opravami
a údržbou našich dopravních prostředků a jejich
přípravou pro naše výlety po kraji. Zvláště každé
jaro to byl pravidelný rituál před další tuláckou
sezonou.

Ještě dříve, než se jízda na kole stala velkou
módou po celé zemi, a než se cyklisté začali
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předvádět, kdo má značkovější kolo, přilbu
či rukavice, vyráželi jsme skoro každý den
na svých starých kolech i s Martinou na sedátku
na krátké i delší výlety po okolí a objevovali zdejší
krajinu a přírodu. Často jsme jezdili do Kifer,
jediného jehličnatého lesa v blízkosti Studénky,
nebo dál na Hublesku u Bílova, což byl kdysi ráj
houbařů. Řeka Odra nebyla tak atraktivní jako
Berounka, ale u splavu za Mlýnskou se dalo taky
příjemně strávit třeba celé odpoledne. Taky
rybníky u Albrechtiček patřily k blízkým cílům.
A když nám rodiče pohlídali Martinu, objížděli
jsme okolní krajinu sami s Helenou na pionýru.
Třeba na hrad Hukvaldy, na přehradu ve Větřko-
vicích, do Příbora, do Kopřivnice, do Oder,
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na Klokočůvky. Nebo do Fulneku, kde na starém
hřbitově kolem zchátralé kaple stojí sochy andělů
s polámanými křídly, zarostlé břečťanem.
Každý rok na podzim jsme taky jezdili
do nehlídaného jablečného sadu za Bartošo-
vicemi, odkud jsme si vždy přivezli plnou krosnu
krásných červených jablek – to už nás pionýr
málem neuvezl.
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Náš motocykl nám poskytl neocenitelnou službu,
když se jednou tříletá Martina ztratila z nádvoří,
kde si hrála s dětmi. Trochu jsme podlehli panice
a strachu, ale pak jsem nastartoval pionýra
a projížděl jsem zběsile celé okolí, až nakonec
jsem jí uviděl zdravou a úplně v pořádku. Ukázalo
se, že se stejně starou kamarádkou Lenkou
se vydaly samy na výlet kolem koupaliště, staré
školy a vodojemu a po silnici došly - nevím jestli
náhodou, nebo tu trasu měla zažitou z našich
procházek - až k domu, kde bydleli moji rodiče.
Oddychli jsme si všichni - i Helenina sestra
Vlaďka, která v té době u nás byla na návštěvě
a měla zrovna Martinu na starost.
S Vlaďkou nás přijel navštívit taky děda z Be-
rouna, aby se podíval na naše nové bydlení.
Společně s ním, Vlaďkou a sestrou Evou jsme
pak podnikli velkou výpravu na Klokočůvky, užít
si řeky a čerstvého lesního vzduchu.
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Naši sousedé - Pepa s Mílou, kteří s námi
mimochodem sdíleli i společný záchod na chod-
bě - se přistěhovali odněkud z Krkonoš. Byli
velice aktivní, s podobnými zájmy o kulturu, o pří-
rodu a toulání, a měli spoustu kamarádů. Svého
malého syna Pepču brávali s sebou i na náročněj-
ší sportovně - kulturní akce, které pořádala
„Bubyho směs“, společnost chytrých, vzdělaných
a slušných lidí z celé republiky - tenkrát ještě
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Československé. O Bubyho směsi budu ještě
vyprávět později.

Na Silvestra roku 1978 bylo docela teplo a mokro.
Večer jsme se vrátili z návštěvy u rodičů. Když
jsme se ráno probudili, nevěřili jsme vlastním
očím. Teplota přes noc klesla hluboko pod bod
mrazu a na oknech rozkvetly ledové květy. Když
jsme vyšli ven, viděli jsme, že větve stromů, křoví
i tráva byly pokryté silnou vrstvou zářivého ledu.
Prostě nádherné, skleněné, mrazivé ráno. Toho
roku pak napadlo spousta sněhu a Studénka
zažila po dlouhé době krásnou bílou zimu,
podobnou té z obrázků Josefa Lady. V novinách
ovšem psali něco o sněhové kalamitě.
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A Martina pomalu rostla a rostla, a začala chodit
do školky, ale to už jsme se přestěhovali do nové-
ho, většího a modernějšího bytu na Budovatelské
ulici. Jen kousek od mých rodičů, tak trochu více
v centru Studénky, a hlavně s vlastní koupelnou
a záchodem. Na Starou kolonii pak zůstaly jen
docela hezké vzpomínky.
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POHLED Z OKNA
(podrobný popis okamžiku)

Přímo před sebou vidím vrcholek hory, zvané
Skalka. Poněkud se ztrácí v mlze a má, řekl bych,
světle modrošedou barvu. Mírně prší a otevře-
ným oknem vniká do pokoje chladný, čerstvý
vzduch. Slyším zpívat ptáky a před chvílí jsem
zaslechl někde v dálce na silnici klapot koňských
kopyt. Pod oknem vede cesta a kolem ní stojí
svítící lampy. V podvečerním tichu působí
tajemně - stejně jako dvě světýlka v dálce, zrovna
pod Skalkou. Jsou to asi svítící okna jakési chaty.

Na cestě pod oknem se pomalu prochází kočka.
Na chvíli se zastavila a podívala se nahoru
do okna. Potom šla zase dál. Malé jezírko na pra-
vé straně výhledu je celé pokryté žabincem. Jeho
světlá zeleň se skoro ztrácí v okolní záplavě
jiných zelení. Přestalo pršet, zato se rychle
stmívá. Šedivě modrá obloha je ještě pořád
světlejší než celá okolní krajina, ale je to už jen
otázka několika minut, než docela zčerná. Zdá
se, že bude tmavá, zamračená, ale krásná noc.
Zpěv ptáků pomalu utichá.

Sedím v křesle s nohama na okně. Moje nohy
osvětlené nazelenalým světlem zářivky se jasně
rýsují proti tmavé krajině. Teď zafoukal vítr a koru-
ny stromů tiše zašuměly. Zdá se mi, jakoby někdo



22

šel pod oknem, ale to jen velké kapky deště
padají hlasitě do trávy, takže opět prší. Možná
bude pršet celou noc.

A teď už je úplná tma. Déšť příjemně monotónně
šumí a z okna jsou vidět jen ty tajemné, rozsví-
cené lampy. Najednou šumění značně zesílilo
a začal pořádný liják. Slyším, jak někde pod ok-
nem teče z okapu proud vody. Naleju si do kalíšku
rum a dál poslouchám ty báječné zvuky deště,
které jsou s prohlubující se nocí stále silnější
a zřetelnější. Slyším, jak po cestě tečou pramínky
vody. Ata vůně!!

Náhle někde docela blízko projíždí vlak. Motory
vrčí a kola tlučou o kolejnice. Reflektory rozřízly
tmu mezi stromy.Trvá to jen několik vteřin a už je
zase nekonečné ticho. Ještě chvíli poslouchám
déšť a teď - odcházím spát. Dobrou noc.

(chata Kunčice p. Ondřejníkem - 1981)
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VOJÁKEM PROTI SVÉ VŮLI

Jak se rodí blbost

To nejdřív normální, zdravý člověk
dostane povolávací rozkaz

pak ho ostříhají
a naučí poslouchat

sprostě nadávat
plazit se po zemi

a ještě spoustu dalších přízemností
A když už to všechno umí

dají mu možnost totéž
naučit dalšího

normálního a zdravého
člověka

Vždyť je to tak prosté...

Tuhle báseň jsem napsal během nuceného
pobytu v kasárnách na vojenském cvičení. Celý
měsíc jsem se musel denně holit, chodit v zele-
ných hadrech a dělat ze sebe blbce. A to vše
v polabské krajině nedaleko bájné hory Říp,
v Hrdlech u Roudnice.



Tak daleko od tebe

Jsem tak daleko od tebe
tak daleko od tvého těla !

Chodíš nahá po našem bytě
a já žárlím na věci kolem tebe

Na bílé poličky s knihami
na židli, která je ti tak blízko

i na kytky ve váze
které jsi určitě nezapomněla někde ukrást

Sedíš u stolu nahá
doufám, že máš zamčeno
A mé myšlenky jsou u tebe
Hladí tě po černých vlasech

a po tváři
prsty myšlenek se něžně dotýkají

tvého obočí
a kolem nosu po řasách
teď obkreslí křivku rtů

Otevíráš ústa
a nedočkavě

pokládáš mou ruku na své rameno
Líbám tě na břicho

měkké, hladké a bílé
ale jen v myšlenkách

A jsem při tom
tak daleko od tebe!

(Hrdly 1981)

24
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Někdy odpoledne, když skončila služba, mohl
jsem trávit čas mimo kasárna. Vždycky jsem si
sebou vzal tašku s civilním oblečením a někde
na záchodku jsem ze sebe sundal protivnou zele-
nou uniformu, abych se mohl svobodně pohy-
bovat po kraji. Občas jsem si zajel do Roudnice
a jednou taky do Prahy. Procházel jsem se
po nábřeží Vltavy, z Kampy jsem vyšel po scho-
dech nahoru na Karlův most a nakonec
přes Malostranské náměstí a Nerudovku jsem
došel až na Hradčany.

Chrám

Vešel jsem do chrámu. Turisté tupě naslouchali
monotónnímu a protivně německému výkladu
průvodců. Všude jsem slyšel jen samou němčinu.
Pravděpodobně mluvili o letopočtech, o panov-
nících, o válkách a vítězstvích.
Nevím, jestli si někdo všimnul tenounkého pa-
prsku, který prosvítal malinkým okýnkem pod vy-
sokou gotickou klenbou. Ale určitě nikdo nečetl
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báseň napsanou na stroji a vyvěšenou ve vitríně
u vchodu. Báseň o tom, jak v sobě nalézt dobro,
lásku a víru v sebe sama. Jak nalézt schopnost
dávat - bez myšlenky co za to. Jak se podívat
do mraků, nebo na květiny tak, abychom je do-
opravdy vnímali.
Škoda, že tu báseň nejspíš nikdo nečetl. Ani náš
prezident, který má kancelář jen pár kroků
od toho chrámu. Ale on snad ani uvnitř vůbec
nikdy nebyl !

(Praha 1981)



Večer jsem se musel vrátit zpátky do kasáren,
na pokoj, kde spala pohromadě rota mladých,
hladce vyholených chlapů v zelených trenýrkách,
a kde to páchlo pivem a potem.

Po jednom atypickém vycházkovém večeru, kdy
bylo vypito více rumu, než je obvyklé, jsem
po ránu nebyl zrovna v nejlepší kondici. Zvláště
když jsem dostal za úkol natírat gumoasfaltem
pneumatiky vojenských náklaďáků, určených
k zazimování v garáži do té doby, než bude zase
nějaká válka. Gumoasfalt příšerně páchnul
a mně bylo tak zle, že jsem požádal o možnost jít
si lehnout do postele.
Major Zelený mi to milostivě dovolil, ale na konci
cvičení mi to spočítal i za všechny další neochoty
podílet se nadšeně na obraně státu.
„Vaše služba soudruhu, nesplnila očekávání,
které do vás vojenská správa vložila. Bude nutné
vás v nejbližší době znovu předvolat a cvičení
si zopakujete.“

Zanedlouho po mém návratu ze cvičení jsem
obdržel doporučený dopis - předvolání na vo-
jenskou správu. Proti očekávání mi lampasáci

Zelené kabáty, studené ksichty
lampasy na kalhotách

kožené opasky, čepice s kšilty
souhvězdí ze zlata na výložkách

Vybledlé prapory, ostnaté dráty
kámen se proměnil v prach

společné záchody, zkřížené hnáty
život se vytratil, zůstal jen strach...

27
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sdělili, že jsem byl povýšen ze svobodníka
na desátníka.

„Jen tak dál, soudruhu.“ - řekl mi podplukovník
Khaki a propustil mne laskavě domů. A pak jsem
během let ještě několikrát dostal pozvání na vo-
jenskou správu - a vždy šlo o další povýšení tak,
jak to měli zřejmě předem naplánováno.
Z desátníka na četaře, pak na rotného, rotmistra
a nadrotmistra, až jsem to dotáhl na podpra-
porčíka. Aniž bych pro to cokoliv udělal - vlastně
proti své vůli.

Měl jsem kamaráda
vojna mi ho vzala

když mu jednu hvězdu
na rameno dala...

(Hrdly 1981)
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PODIVNÁ DOBA

Podivná doba
liduprázdných uliček

doba temných
průchodů

špinavých popelnic
a otlučených omítek

doba žalujících
nápisů na zdech
doba tajemných

konspirací
a strachu

z nenápadných stínů
doba smělých

i nesmělých protestů
odvážných akordů

a nabroušených strun

Ale také
doba pevnější víry
v pevnější hodnoty

doba jasného vidění
pravdy a zla

doba silnější touhy
změnit svět
k lepšímu

doba vděčnosti
za každé

jasné slovo
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JARO V BEROUNĚ

Do Berouna k dědovi jsme se vraceli moc rádi.
Každým rokem vždycky na jaře koncem května,
kdy už je dostatečně teplo na cyklistické pro-
jížďky, kdy už všechno krásně kvete a voní, a kdy
je tráva na zahradě i po celé Zavadilce plná
šneků.

Naložili jsme kola na vlak a vystoupili jsme v Čer-
nošicích, příjemném městečku nedaleko Prahy.
Nasedli jsme na kola a s Martinou na sedátku
jsme se vydali podél trati ke Kazínu, kde pod
velkou skálou stojí stará trampská osada. Kolem
útulných zahrádek na břehu Berounky jsme
projeli Mokropsy a přes most na protější břeh.
Po dlouhé, příjemné cestě pohodovou krajinou



31

kolem řeky jsme dojeli až do Dobřichovic, kde
jsme se rozhodli pro opalovací přestávku. U spla-
vu vedle mostu se dalo v řece koupat a tak jsme
vydrželi ležet na prudkém slunci docela dlouho.
Martina si čvachtání u břehu nadšeně užívala.
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Bohužel - trochu jsme to přehnali. Helena si
spálila nohy do červena a cestou pak nastaly
problémy. Dojeli jsme přes Řevnice a Zadní
Třebáň až do Srbska, ale pár kilometrů před Be-
rounem už jsme museli pěšky. Heleně bylo hodně
zle, spálené nohy ji nesnesitelně pálily a bylo tu
nebezpečí, že v tom vedru omdlí. V téměř
neobydlené krajině jsem musel rychle sehnat
trochu vody a dobří lidé pak Helenu odvezli
autem do berounské nemocnice. Martina pak
se mnou došla statečně až k dědovi do Berouna
pěšky, neboť jsem musel tlačit i Helenino kolo.

V nemocnici dostala Helena infúzi a ráno ji pustili
domů se zafáčovanými stehny. Naštěstí se z úže-
hu brzy zotavila a tak jsme se mohli opět toulat.
Martina zůstala doma a hrála si s dědou, s Agi-
mem, který už notně vyrostl, a se šneky, kterých
bylo na zahradě spousta.

Toulali jsme se s Helenou po okolí Zavadilky.
Šli jsme pěšky přes zahradu nahoru na Damíl
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a do starých vápencových lomů. Pak dál do Kody
na konvalinky, kde nás v lese zastihla parádní
dlouhotrvající bouřka. Naštěstí jsme narazili
na jakýsi starý bunkr, kde jsme se mohli schovat
a celou dobu pozorovat divoké a mokré běsnění
přírody.

Po příjemně stráveném týdenním pobytu v Be-
rouně jsme se vrátili do Studénky a těšili se
na letní prázdniny.
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VELKÝ VANDR

Tulácká sezóna 1982 se rozbíhá na plné obrátky.
V červenci už to bude deset let, co se s Helenou
společně touláme českou a moravskou krajinou.
Vlastně 10 let od toho prázdninového vandru, kdy
jsme se potkali na břehu Vltavy.

Naše desetileté výročí jsme oslavili na Kmínku.
Oblíbená hospůdka už byla dávno zrušená a tak
jsme si alespoň zapálili táborák před hospodou.
Hořel až do časného rána. Nad ohněm se
opékalo kuře a špekáčky a v chládku pod kaštany
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ležela basa piv a pár lahví vína. Kolem ohně
seděli kromě Bobyho všichni naši kamarádi
ze Studénky. Radim s Lidkou, Pepík s Majkou,
Zdeněk se Sašou, Jarda s Táňou a pár dalších...

Celou noc bylo veselo, popíjelo se, vyprávěly se
historky a vtipy, hrálo se na kytaru a zpívalo.
S Pepíkem jsme si zopakovali spoustu písniček
od Beatles. Se Zdeňkem a Jardou zase songy
Palečka a Janíka a samozřejmě taky Krylovky.

Pár zbytků pro krysy
na misce od guláše

milostný dopisy
s partií mariáše

před cestou dalekou
zpocený boty zujem
a potom po dekou

sníme, když onanujem
Lásko...
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Kolem třetí hodiny ráno jsme nechali oheň
vyhasnout a pomalu se vydali domů. Na cestu
nám svítily chladně modravé, jasné hvězdy.
Přešli jsme koleje a prošli kolem spící Vagónky
a opuštěného Hotelu. Na křižovatce u benzínky
jsme se s Helenou z nějakého důvodu trochu
opozdili. Náhle nás něco podivného - snad nějaký
tichý, tajemný zvuk - přinutilo se ohlédnout. Snad
jen pár metrů za benzínkou, několik metrů
nad zemí letělo pomalu a téměř vodorovně jakési
svítící těleso. Žhavá ohnivá koule velikosti
pštrosího vejce - bezpochyby meteorit - zřetelně
zářila proti tmavé hvězdné obloze a během
několika vteřin zmizela z dohledu. Těleso muselo
spadnout někam do polí mezi Studénkou a Pu-
stějovem, možná doletělo až někam do Kifer.
Byl to nádherný, vzácný okamžik a byli jsme rádi,
že jsme tu chvíli mohli zažít společně. Jenom
škoda, že nám to potom vůbec nikdo nevěřil.

V polovině srpna nasedáme i s Martinou do vlaku
a v úplně prázdném kupé vládne příjemná,
rodinná pohoda. Povídáme si, hrajeme karty
anebo jen koukáme z okna a posloucháme
tranzistorové rádio. V Praze na Smíchově
přestoupíme na osobák a po hodině jízdy kolem
Berounky vystupujeme na nádraží v Berouně,
kde už na nás čeká děda.

(Ve skutečnosti jsme padající meteorit viděli
cestou z podobné akce na Kmínku až mnohem
později – v noci z 10. na 11. července 2004, ale
teď se to docela hodilo do vyprávění…) Takže
zpátky do roku 1982.
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„Ahoj lidi, kde jste tak dlouho?“
„Ahoj tati, tak už nás tu máš zase“ - povídá
Helena a dává tátovi velkou pusu.
„Dědo, já budu u tebe bydlet“ - pošeptala Martina
dědovi cestou domů - „Mamka s taťkou zítra
pojedou na čundr“.
„Já vím. Však si to tady spolu bezvadně
užijeme“...
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Hej nandej na sebe modrý džíny
vlak houká, v kopci je pomalej
tak vstávej z tý udusaný hlíny

a k našemu městu
už se nikdy víckrát nevracej

šlapej dál...

Vstáváme s Helenou ve tři hodiny ráno a za tmy
spěcháme na nádraží s těžkými batohy na zá-
dech. Celá Zavadilka ještě spí a vzduch je nád-
herně svěží. Cestující v nočním vlaku podřimují
a zářivky v kupé ospale poblikávají.

Ještě za tmy vystupujeme v Radotíně, a spíš pod-
le intuice, než podle červené značky, dojdeme
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k Berounce. Přecházíme na druhý břeh přes širo-
ký, pontonový most a jdeme dál kolem jahodo-
vých polí. Svítání nás zastihlo už u Vltavy,
ve Zbraslavi. V půl šesté ráno je to ještě mrtvé
město.

Nastupujeme na vlak, kterému se už od časů
trampské horečky říká posázavský pacifik, a vy-
stupujeme do mlhy v Prosečnici. Není nic krás-
nějšího, než po ránu mlha nad řekou. A tahle
nad Sázavou je jako mlíko. Scházíme dolů k řece
a procházíme ještě neprobuzenými vesničkami.
Jdeme přes Kamenný Újezdec a Kamenný Pří-
voz až na Žampach, kde je u splavu přírodní
koupaliště. Trávíme dopoledne koupáním v řece
a poznáváním okolních lesů.

Po skromném tuláckém obědě se přesouváme
vlakem do Davle - tam, kde se spojuje Vltava
se Sázavou - a v kempu u řeky stavíme stan.
Užíváme si klasického léta a lenošení.

Po večeři a večerní procházce odcházíme spát
do stanu. V noci nad námi bubnuje do plachty
osvěžující déšť a ráno je venku opět hustá bílá
mlha. Rekreanti v campu ještě spí a tak skáčeme
do řeky bez plavek a plaveme proti proudu a zpát-
ky. Po ranní koupeli si na lihovém vařiči vaříme
horký čaj, a zatímco Helena si šla po snídani ještě
zdřímnout, já odcházím fotografovat mlhu mezi
stromy, a rybáře čekající na lodičkách uprostřed
řeky na svou velkou rybu. Vrátil jsem se, když už
slunce začalo příjemně hřát, mlha se postupně
rozplynula a z okolních stanů vylézali rekreanti
a začali hlasitě provádět své tábornické rituály.
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„Padáme odsud“ - řekla Helena, když uviděla
počínající hlučný chaos.
„Tak jo, jdeme dál“ - rychle jsme sbalili stan
a ostatní věci do batohů a vyrazili podél řeky
po úzké cestě proti proudu. Protější břehy Sáza-
vy tvoří tajemný poloostrov a za ním ostrov Kilián,
ale ten už omývají vody Vltavy. Jdeme okolo řady
chat a docela chatařům to místo u vody závidíme.
Snad před každou chatou je přivázaná řetězem
ke stromu pramice nebo kajak. V některých
zahradách leží pod stromy spousta letních jablek,
které nikdo nesbírá. Sluneční paprsky se prodí-
rají mezi větvemi stromů. Tam, kde to cesta dovo-
luje, jdeme bosky, a zatím máme pořád dost sil.

V Petrově přecházíme velký most do Pikovic
a jdeme dál do lesa po značené naučné stezce
nad řekou pod Medníkem. Hned kousek za Piko-
vicemi je nádherné místo s obrovskými balvany
v řece, s romantickými chatami na skalních
stěnách a se studánkou u cesty. Nad tím vším
kraluje vysoká úzká skála podobná komínu,
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na jejímž vrcholku se leskne kovový kříž. Kolem
Sázavy rostou vysoké voňavé borovice, habry,
spousta kapradí, kopytník a kandík psí zub.
Nad vodou poletují konipasi, neboli třasořitky.
Čas od času je slyšet na protějším břehu mezi
stromy projíždějící posázavský pacifik. Jdeme
dál nahoru po kamenném schodišti a ještě dál
až na vyhlídku na skále. Je tu ohniště, zábradlí,
lavičky a nádherný výhled na řeku a její peřeje.
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Mezitím se nebe zatáhlo a začalo trochu pršet.
Vytáhnul jsem z batohu celtu a pomocí provázků
jsem ji uchytil k zábradlí a k větvím okolních
stromů, takže jsme se mohli provizorně schovat
a ještě si pod celtou uvařit čaj z vody, kterou jsme
si předtím nabrali u studánky. Dřepíme v úkrytu,
srkáme horký čaj, díváme se do kaňónu pod námi
a posloucháme bubnování deště. Je to tak krás-
né a voňavé, až je nám do zpěvu.

Po dvou hodinách, když pršet nepřestalo, roz-
hodli jsme se, že půjdeme dál. Přehodili jsme mo-
krou celtu přes sebe a vydali se mokrým lesem
z kopce dolů na Žampach a dál do Kamenného
Přívozu. Rozhodli jsme se, že v tom nejlepším je
třeba přestat a že bude rozumné vrátit se domů.

Tam kde cesta je, kdo to ví
v houštině vrbový

v kořání voda zpívá písničky fajnový
Táhnul jsem večerem, slunce zapadalo

v dálavě za kopce modravý...
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Autobus na Prahu má velké zpoždění. Konečně
je tady. Nastupujeme do poloprázdného vozidla
a sedáme si na zadní sedadlo. Helena je docela
vyčerpaná a téměř okamžitě usíná.

Jedeme hustým lesem nahoru do kopců a déšť
neustává. Utírám na oroseném okně kulatý
průhled a pozoruju umáčenou krajinu. Najednou
se mi něco nezdá. Zavadím pohledem do zpět-
ného zrcátka řidiče a vidím jeho obličej. Řidič
neustále provádí jakési grimasy, jako by ho něco
hrozně bolelo. Oči vytřeštěné na silnici, vyceněné
zuby, trhavé pohyby hlavou, a celým tělem podiv-
ně kroutí. Značně jsem zneklidněl, ale Helenu
jsem raději nevzbudil, aby nebyla nervózní.

Nejhorší to bylo, když jsme sjížděli po ser-
pentinách z kopce dolů a v nesčetných zatáčkách
dostal autobus několikrát nepříjemný smyk.
Asi po půl hodině strašidelné jízdy se konečně
před námi objevilo pražské sídliště. Sotva jsme
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zajeli mezi první paneláky, autobus prudce
zastavil uprostřed široké silnice, přední dveře
zasyčely, otevřely se a řidič vyběhl ven. Pak se
opřel o čelo autobusu a začal močit. Močil velice
dlouho. Potom opět vešel do autobusu, zavřel
za sebou dveře, vyčerpaně si sedl na své sedadlo
a hlavu položil na volant. Zhluboka oddechoval,
ale jinak nejevil další známky života. Mezi cestu-
jícími to vzbudilo patřičný rozruch, ale byla mezi
nimi náhodou taky lékařka, která se mu začala
věnovat. Helena se mezitím probudila a tvářila se
poněkud vyjeveně. Řidič nám pak ještě stačil
otevřít dveře a co se s ním dělo dál, už nevíme.
Ale jako správný kapitán lodi nás přes velké
potíže dovezl do přístavu a až do poslední chvíle
zůstal na kapitánském můstku.

Nějak jsme se dostali přes celou Prahu na nádra-
ží - naštěstí už přestalo pršet. Do Berouna jsme
dorazili pořádně utahaní, promočení, hladoví,
ale naprosto spokojení. Martina zrovna hrála
s dědou nějakou slovní hru a když nás uviděla,
běžela k nám a byla moc ráda, že už jsme doma.
Taky Agim nás radostně poslintal a spokojeně
poštěkával. Rozdali jsme drobné dárky, které
jsme koupili v Praze a na půdě jsme rozvěsili
všechny mokré věci, neboť za pár dní nás čeká
ještě jeden čundr. Ale teď se budeme chvíli vě-
novat Martině a dědovi.

Chodíme s Martinou na procházky po Zavadilce
a po zahradě. V parku si hraje spousta dětí, které
jsou pro mne zároveň zajímavými fotografickými
objekty. Zajdeme taky na náměstí do cukrárny.
Doma pak sedíme v křeslech na dvorku,
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povídáme si s dědou a koukáme, co má nového
ve své dílně, kterou si za ta léta u dráhy vybavil
vším potřebným - dokonce si vyrobil z různých
součástek i malý soustruh, sekačku na trávu
a svařovací agregát. Jeho nová přítelkyně paní
Anička není doma a tak se děda může věnovat
jenom nám. Celý den pokuřuje, popíjí levný ver-
mut a k večeru s námi opéká na zahradě buřty.

Vracíme se malým motoráčkem zpátky do Be-
rouna. Jedeme z Rakovníka, kde jsme i s Marti-
nou navštívili její babičku, Vlaďku, Pavlu a strejdu
Mirka. Babí léto už se pomalu kloní k podzimu.
Z vlaku vidíme po ránu modravou páru nad
Berounkou a kolem trati keře s šedomodrými
trnkami a barevným listím. Na větvích se třpytí
orosené pavučiny.

V Městečku u Křivoklátu přistupuje početná parta
vodáků a trampů. S potěšením jsme zjistili, že je
mezi nimi skoro celá skupina Greenhornů, v čele
s Marko Čermákem, Honzou Vyčítalem a Pepou
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Šimkem. Marko nesl pod paží čerstvě nama-
lovaný obraz - asi nějaké zátiší u Berounky, a sa-
mozřejmě banjo. Jakmile se vlak rozjel, vybalili
muzikanti své nástroje a hráli celou cestu
až do Berouna. Vlakové a tulácké písničky,
romantika dálek. Muzika šlape v rytmu dunění
kolejí - prostě Greenhorns. Martina vyjeveně
koukala a vůbec se celou cestu nenudila.

Touhle tratí já jsem jezdil řadu let
jen mašina a koleje byly můj svět

a parta z vlaku, se kterou jsem chodil pít
strojvůdce Mike, výhybka Joe

a brzdař Kid...
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Páteční odpoledne nás zastihlo v Županovicích,
tam kde nás před 10 lety báječná náhoda svedla
dohromady. Vltava je stále tak krásná. Zlaté vlnky
na vodě a zářivě bílé plachetnice - jen místo
malého útulného tábořiště je tu rušný autocamp.
Prošli jsme celé dlouhé pobřeží, projeli se
parníkem proti proudu a zpátky, a k večeru jsme
zašli do hospody na pivo - ale nikdo tam nehrál
ani nezpíval, jen plná hospoda běžných opilců.
Večer jsme si na ohýnku upekli buřty a pak jsme
seděli na břehu, poslouchali, jak vlny naráží
o břeh a čekali, až vyjdou první hvězdy a budou
se odrážet ve vodě jak stříbrné penízky. Spali
jsme tentokrát pod širákem jako za mlada - na
karimatce, ve spacáku a pod celtou. Byla krásná,
bezmračná noc. Usínali jsme s pohledem na ob-
lohu posetou tisícem modrých hvězd a poslou-
chali při tom zvuky nočního ticha.

Ráno vstávám hodně brzy, takže jsem první
člověk, který se toho dne koupe ve Vltavě.
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Pozoruju nádherné svítání z vody a při tom si ří-
kám, jak je na světě krásně.

Když jsem se osušil, vytáhl jsem z batohu foťák
a zatímco Helena ještě tvrdě spala, chodil jsem
po břehu mezi topoly a snažil se zachytit ranní
atmosféru s tajemným oparem nad vodou,
třpytivými vlnkami u břehu, mokrou orosenou
trávou a orosenými okny automobilů ještě stále
spícího autocampu. Za chvíli se začali trousit
rybáři a zaujímat svoje místa na břehu.

Už od rána je čisté nebe. Helena se konečně
probudila, vyspaná do růžova, a tak můžeme
společně strávit ten krásný letní den - poslední
den našeho Velkého vandru - na břehu Velké
řeky. V poledne, po obědě z konzervy, balíme
a odcházíme na autobusovou zastávku. Kousek
od zastávky stojí starší pán v kožené bundě
vedle svého krásného stříbrného motocyklu
zn. Harley - Davison z roku 1946, a kouří drahou
americkou cigaretu. Prý také býval v mládí
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trampem, a dokonce kdysi vlastnil dřevěný srub
v legendárních Svatojánských proudech, které
jsou už dávno zatopené vodou Slapské přehrady.
Takže ahoj Županovice a nashledanou zase
za 10 let! Vracíme se za Martinou a dědou
do Berouna.

Martina si našla v ulici kamarády. Nejraději si hra-
je na dvorku se sousedovic Janinkou, Kájou,
nebo v parku s Petrou a Hankou z dolního konce.

Ještě pár dní a naše dovolená nezadržitelně
končí. V dalších dnech už se nad Berounem
pomalu vznáší duch podzimu. Mlha nad za-
hradou i v ulicích, pahýly stromů, vlhké - ještě
zelené šípky, barevné listí a pocit nostalgie.
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Loučíme se s dědou i s Berounem a slibujeme,
že za rok přijedeme zase. Máváme i s Martinou
po celou dobu, dokud děda nezmizí z dohledu.
S těžkými batohy spěcháme na nádraží, neboť
zítra musíme oba zase do práce. Ale ze všeho
nejdříve půjdeme hned ráno doprovodit Martinu
na její první cestu do školy - do 1. třídy.
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ZELENÁ ŘEKA

Vždycky jsme snili o tom, že si jednou pořídíme
chatu, chalupu, nebo alespoň zahradu někde
u řeky Odry, nejlépe v Klokočůvku pod Spálovem,
v kraji, kde se odjakživa trampovalo a chatařilo.
Voda v Odře je v těchto místech zelená od me-
chem porostlých kamenů, kapradí a zeleného
porostu na březích.





54

Jednou jsme „na Klokočůvky“ vyrazili už v břez-
nu. Šli jsme cestou z nádraží, kolem hospody
Na růžku a dál kolem bývalého mlýna, kde pan
Husárek pěstoval ve stodole žampióny a pak
o tom chtěl psát knihu. Kousek dál stojí u cesty
podivně zvrásněná skála s liščí norou.

„Jé, žáby!“ - zakřičela náhle Martina a divila se,
kde se jich tolik vzalo. Přes silnici skákalo několik
desítek zelených skokanů a ropuch a všechny
směřovaly někam dál do lesa. V té době tam auta
téměř nejezdila, a tak měly žáby docela štěstí.
Bylo to období, kdy prý žáby z celého kraje (nebo
okresu?) pudově doskáčou na určité místo, obvy-
kle do nějaké větší kaluže - a zde pak dochází
k hromadnému rozmnožování. K takovému místu
jsme opravdu došli, když jsme minuli hospodu
u Maria - skály a přešli dva mosty. Na široké louce
mezi kopci, blízko polozbořené staré usedlosti
trčel ze země ještě fungující a neustále kapající
vodovodní kohoutek. Kolem kovové trubky se
v trávě tvořila velká mokřina, kde se každý rok
brzy na jaře žáby shromažďují. Hladina kaluže
byla pokrytá bublinami a vypadalo to, jakoby
voda vařila tím divokým hemžením. Když jsme
na stejné místo přijeli o měsíc nebo o dva později,
hemžila se hluboká kaluž malými, zelenými pulci.

Jaro už prostě bylo znát na každém kroku.
Kousek dál, na březích Odry jsme viděli ještě
obrovské kusy ledu. Ledové kry byly po mrazivé
zimě při prvním jarním tání vyvrženy na břeh a
teď se krásně třpytily v prvních paprscích jarního
slunce. Martina po nich lezla jako po velkých
balvanech.
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Náš sen o chatičce se téměř vyplnil, když nám
jistá paní Pavlíková dlouhou dobu slibovala
přenechat část svojí zahrady - jenže zapomněla,
že za komunistů nemohla nijak disponovat s po-
zemky, o nichž si celý život myslela, že jsou její.

Jednou jsem přijel na Klokočůvky a tahal jsem
informace z místních domorodců. V bývalém
Švamlově mlýně bydlela opuštěná stará paní,
která mi poradila.
„ Zkuste se pane zeptat nahoře ve Spálově v JZD
na tu loučku u řeky, tam za tím křovím, kousek
od zátoky. Tu už nikdo nepoužívá. Možná by vám
ji prodali“ - poradila mi, když jsem zaklepal na její
dveře a zeptal se na pozemky.
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Ten den jsem měl dobrou náladu, i když zrovna
mrholilo. Chodil jsem kolem řeky a po louce
a představoval si, jak by tu bylo krásně, kdy-
bychom tu mohli jezdit na vlastní chatu. Když se
setmělo, šel jsem na nádraží. Náhle jsem z dálky
uslyšel klapot koňských kopyt. Viděl jsem, jak se
k železničnímu přejezdu blíží kůň, zapřažený
do malého žebřiňáku. K mému překvapení na
vozíku nikdo neseděl, jen vedle sedátka byl zastr-
čen bič. Široko daleko nikde nikdo, jen ten kůň,
mokrá silnice a zvonivý klapot kopyt. V poklidném
poklusu přejel železniční přejezd a pokračoval
dál k vesnici. Došel jsem na nádraží s ještě lepší
náladou a čekal, až přijede vlak. Někde z neda-
lekého lesa jsem slyšel jakousi tajemnou hudbu
a zdálo se mi, že zní přímo z nebe. A nebo z mojí
duše?
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Hned v pondělí ráno jsem si vzal v práci volno,
nastartoval pionýra a vyrazil do Spálova. Ten člo-
věk, co měl na starosti všechny lesní i polní
pozemky, se zpočátku tvářil, že to je dost složitá
záležitost a že to asi nepůjde, ale stačila malá
pozornost, a náhle šlo všechno jako po másle.
Ještě ten den jsem měl v kapse smlouvu o do-
časném užívání pozemku č. 1708 a taky povo-
lení, že si na pozemku můžu postavit malou
zahradní chatku. Cena pronájmu 220 čtvereč-
ních metrů - celkem 64 korun za rok - se mi zdála
docela přijatelná.

Projel jsem širokou loukou Zeleného údolí pod
zalesněnými kopečky a zaparkoval jsem
motocykl na svém novém pozemku ohraničeném
z jedné strany zelenou řekou a z druhé vysokým
porostem javorů, lískových ořechů a kapradí.
Na jižním konci stojí zbytek jakési staré kamenné
zídky a na severu dřevěný plot sousední zahrady.
Sedl jsem si do trávy na břehu a díval se na vodu,
třpytící se mezi kameny.
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Když jsem se dostatečně pokochal tím kouskem
země naprosto odříznutým od okolního světa,
šel jsem se představit svým sousedům. Starý pan
Kotala i se svou ženou byli celkem příjemní lidé,
kteří prožili na tomhle břehu řeky celý svůj život.
Dovolili nám používat dřevěný most, který si sami
postavili a který umožňoval přístup k pumpě
s pitnou vodou na protějším břehu. Ten večer
jsem s radostí využil jejich nabídky přespat v ma-
lé dřevěné boudičce vytapetované starými
novinami - kterou kdysi postavili pro své děti.
Nezapomenutelná noc u řeky, která v tom lesním
tichu přímo burácela, jak se prodírala mezi
hladkými kameny. Nejspíš jsem celou noc nespal
a poslouchal noční zvuky přírody. Brzy ráno jsem
pak ochutnal nádherné, chladně orosené svítání,
jaké jsem tu později zažil ještě mnohokrát,
a po snídani jsem vyrazil ranní mlhou do Stu-
dénky. Když jsem se pak doma podělil s Helenou
a Martinou o tu novinu, že budeme mít svou
chatu, svou řeku a svůj kousek lesa, odešel jsem
nevyspaný, unavený, ale šťastný do práce.
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Další dny jsme žili jen naší novou zahradou
a přípravou na stavbu chaty. Ze všeho nejdříve
jsem hned o příštím víkendu poprvé pokosil
voňavou trávu. A zatímco si Martina hrála v řece
na gumovém nafukovacím lehátku, vyrobili jsme
s Helenou dřevěné lavičky a stůl, a taky kamenné
schodiště do vody. Na místě, kde už brzy bude
stát chata, postavili jsme přístřešek z celty,
a na novém ohništi jsme připravili chutný chatař-
ský guláš z konzervy.

Se stavbou chaty mi pomohl táta. Strávili jsme
spolu několik dní - přes den jsme pilně pracovali
a v noci spali ve stanu. Vždycky, když se úplně
setmělo, poletovaly v okolním porostu a kolem
našeho stanu světlušky.
V prvním týdnu jsme postavili základy - betonové
sloupky vsazené hluboko do země a trčící necelý
metr nad zemí pro případ, že by přišla velká voda.
A udělali jsme moc dobře, neboť ještě než dorazil
objednaný materiál na chatu, nastaly velké deště,
takže jsme museli všeho nechat, zavřít stan
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a odjet domů. A pak jsme z obavami sledovali
televizní zprávy o záplavách na Moravě.
V létě osmdesátého pátého roku přišla do údolí
Klokočůvek stoletá voda a sebrala všechno, co jí
stálo v cestě. Naštěstí most u Kotalů to přežil.
Pan Kotala nám stačil ještě zachránit náš stan
a spoustu stavebního dříví, které přesunul do su-
chého úkrytu. Odra se vylila ze břehů a sahala až
těsně pod horní okraj betonových sloupků. Po-
tom se rozlila do prostoru široké louky před naším
pozemkem.

Později, když dorazil vagón s dalším materiálem
do Suchdolu, naložil jsem s pomocí přátel panely,
trámy a prkna na náklaďák a dopravil k Zelené
řece. Voda už dávno opadla, louky se vysušily
a my s tátou jsme mohli pokračovat ve stavbě.
Táta si vždycky věděl rady se všemi stavebními
pracemi a tak jsme natírali, měřili, stavěli a zatlou-
kali jednotlivé prvky stavby, až po několika dnech
náhle celá chata stála hotová před námi.
A tak - díky tátovi - se splnil náš velký sen. Sen
o chatě v Zeleném údolí na břehu Zelené řeky.
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Tam, kde zem duní pod kopyty stád
znám plno vůní, co měl jsem tolik rád

Čpí tam pot koní a voní tymián
kouř obzor cloní, jak dolinou je hnán

rád žiju na ní
v tý pláni zelený…
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Dokončovací práce už jsem prováděl sám bez
tátovy pomoci. Vnější i vnitřní nátěry, pokrytí
střechy a dokonce kadibudku u kamenné zídky
na konci zahrady - to vše bylo na podzim hotovo.
A ještě přibyl jednoduchý komín a malá kamínka
zn. Petra na zimu.

Každé roční období poskytuje úplně jinou
atmosféru našemu pobytu na chatě. Jaro se
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probouzí v tom kraji o něco později, než u nás
doma. Jako první rozkvétají kolem břehu sasan-
ky, devětsil a později sněženky a petrklíče. Řeka
bývá naplněná až po okraj vodou z tajícího ledu,
je kalná, dravá a nebezpečná. O velikonocích
už však bývá obvykle krásně slunečno, voda opa-
dá a už se dá ležet na dřevěných lehátkách, které
jsem vyrobil, abychom mohli pohodlně lenošit.



Počátkem května kolem chaty rozkvétají v trávě
kosatce - bůhví kde se tady vzaly. A když už je
tráva krásně zelená a na stromech vyroste nové
listí, rozkvete naše zahrada i celá louka před za-
hradou tisíci žlutých květů pampelišek.

Každé prázdniny jsou ve znamení mnoha
pionýrských táborů v okolí i v blízkosti naší chaty.
Jeden bývá v nedaleké zátoce a další na protěj-
ším břehu. Takže už tu není takový klid - ale je to
zase změna. Nejraději mám ovšem srpen - když
už se divoká vegetace zklidní a objevují se
teplejší barvy. Na posečených loukách roste
tmavě rudý krvavec toten, v dozrávajícím obilí
nádherně modré chrpy a na mezích se rozvoní
žluté vratiče. Zasadil jsem před chatou pár
jabloní, ale moc se jim v kamenité půdě na břehu
nedaří.

Zpočátku jsme jezdili na chatu každý víkend
společně, a když se občas Heleně nechtělo,
jezdil jsem jen s Martinou. Po nějakém čase
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Vyrážím na celodenní výlety po okolí, na foto-
grafické výpravy. Dá se jít na různé strany. Můžu
se třeba vrátit přes velkou louku směrem k ná-
draží, přebrodit Zelenou řeku a vyškrábat se
po strmém svahu až na Sluneční skálu s divoce
pokroucenými borovicemi a krásným výhledem
na krajinu s nádražím. Cestou zpátky natrhám
bedly a potom na chatě si je usmažím na sádle.
Nebo se vypravím kolem Spálovského mlýna
do údolí řeky a dál moji oblíbenou indiánskou
stezkou těsně nad řekou, kolem Medvědí skály,
až ke srubu kamaráda Čáry, opravdového zále-
sáka. Kolem Orlí skály se dá dojít až do Kloko-
čova, kde se v dřevěných ohradách pod lesem
pasou koně a krávy.

se Helena na té krásné samotě začala trochu bát
a Martina se bez mámy trochu nudila, nebo se
možná raději učila do školy, takže jsem na chatu
stále častěji jezdil sám.



Jednou - brzy ráno, když ještě nad Klokočovem
byla hustá mlha - stádo splašených koní vyběhlo
mimo ohradu někam cestou k lesu. Až za pár
minut několik chlapů v montérkách běželo za ni-
mi, aby je pochytali.
Cestou zpátky se na travnatém svahu u hřbitova
pásly ovečky. Několik se jich tulilo k sobě, jako by
to byla spokojená rodinka.

Častokrát jsem vyrazil nahoru do Spálova údolím
malého potoka. Ráno a hlavně po dešti je cesta
mokrá, zarostlá kapradím a lopuchy, a les proni-
kavě voní mechem a jehličím. Několikrát jsem
přes cestu viděl přeběhnout ještěrku nebo
žlutozeleného čolka s černými fleky na těle.

Čím blíže k smutnému podzimu, tím jsou ranní
mlhy hustější a voňavější. Někdy už se objevují
i ranní mrazíky a jinovatka. Na stráni pod Spálo-
vem se mi jednou v husté ranní mlze zjevila
stará pohádková babička, sbírající vlhké rudé
šípky.

náhle
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Těsně před Spálovem jsou kolem cesty zbytky
starých dřevěných ohrad, ale koně už tu necho-
vají. Jsou tu jen opuštěné, rozlehlé pastviny.
Ve Spálově si obvykle koupím velký pecen teplé-
ho, voňavého a v celém kraji proslulého Spálov-
ského chleba a před zpáteční cestou se vždy
pořádně nadlábnu. Je marné popisovat chuť
opravdového chleba pečeného jako za starých
časů, když jej dneska už nikdo nemůže opravdu
ochutnat.
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Na zimu jsem si někdy přivezl vlakem ve své
krosně pytel briket, abych si mohl na chatě
pořádně zatopit. Sice dřevo v malých kamínkách
krásně praskalo a vonělo, ale pár briket
naložených do kamen večer vydrží hořet skoro
až do rána, takže můžu spát celou noc. Ráno
stačí znovu přiložit a v kamnech hoří dál. Dám si
štamprli slivovice na zahřátí a na balkóně pozo-
ruju bílou nádheru kolem chaty a kolem řeky.
Ve vrbách těsně nad vodou visí zmrzlé ledové
rampouchy a vzduch je ledově svěží a čistý. Když
napadne hodně sněhu, musím proházet lopatou
cestičky kolem chaty a k záchodu. A pak už je čas
na tiché pozorování přírody, přemýšlení a filo-
sofování.

Večery přicházejí v zimě brzo. Bez televize
a při světle dvou petrolejek se dá dělat spousta
věcí. Třeba skládat písničky při kytaře. Můžu taky
poslouchat rádio na baterky. Po večerech rád čtu
knihy o táboření od M. Vosátka, Dobrodružnou
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stezkou od F. A. Elstnera, Setonovy Dva divochy,
Mayovky, nebo i rodokapsy.

Pozdě v noci, když někdy slyším podivné zvuky
na střeše, nebo kolem chaty - vezmu do jedné
ruky nůž a do druhé sekeru a jdu se podívat ven.
Obejdu chatu - ale nikde nikdo. Jen zvířecí stopy
ve sněhu, jinak naprosté ticho. Vyjdu na louku
před chatou a vidím nebe plné velkých, kovově
modrých a chladných hvězd. A tomu všemu
vévodí nejkrásnější zimní souhvězdí Orion,
a hned vedle nejzářivější hvězda zimní
noční oblohy.

Sírius -

Dál čistím chlév a lovím v ořeší
jenom jako dřív mě žití netěší

když hlídám stáj a slyším vítr dout
prosím, ať jí poví

že mám v srdci troud…
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Uběhlo pár krásných sezón na břehu Zelené
řeky. Několik let po sametové revoluci začali
soudruzi napravovat staré křivdy. Restituenti
a majitelé pozemků se střídali jeden za druhým,
až ten poslední, co koupil pozemek pod naší
chatou a taky všechny pozemky kolem dokola,
mi jednoho dne oznámil, že si nikoho cizího
na svých pozemcích nepřeje.

Dnes už nám chata u Zelené řeky nepatří.
Už dávno zchátrala, občas se stává

útočištěm bezdomovců.
Zůstaly jen vzpomínky

a myšlenka na novou revoluci,
která by dokázala napravit

taky nové křivdy.
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VÍTR Z HOR

Když vítr se zmítá a buší do oken
sníh kolem lítá, m všechno táhne ven

tam do hor sm rem severním
kde ledová je plá

kde tátu s jeho sp ežením
e kryje bílá plá

a ě
ě

ň
ř
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Když to počasí dovolilo, posadili jsme Martinu
na sedátko a vyrazili na kolech po okolní krajině.
Jen jednou jsme to poněkud uspěchali. To když
ještě v březnu, hned po pravidelné každoroční
generálce našich kol, zdálo se už docela teplo
a ve vzduchu voněly nejspíš ještě sněženky.
Nemohli jsme se už dočkat pořádného výletu,
a tak jsme naložili kola do vlaku - směr Oderské
vrchy. Vystoupili jsme v Odrách a s velkým nad-
šením nasedli na kola. Neujeli jsme snad ani půl
kilometru, když se nebe zatáhlo, zvedl se prudký
protivítr a studená chumelenice nás zahnala
zpátky na nádraží. Zima pod horami se připo-
mněla v plné síle, a i když to Martině připadalo
legrační, museli jsme se vrátit domů. Mělo mě to
napadnout dříve. Oderské vrchy bývají v zimě
často zasněžené až do pozdního jara, i když
to nejsou žádné velehory - spíš takové naše
domácí kopečky.
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Alespoň jedenkrát každou zimu si vyšlápnu
z Oder nahoru do Dobešova, nebo do Veselí.
Zasněženým lesem, kolem zamrzlého jezírka
až nahoru, kde na polích musím šlapat hlubokými
závějemi, a než dojdu do vesnice, musím si pár-
krát loknout slivovice z malé placaté láhve,
abych po cestě nezmrznul. Po každém loku se
po těle rozlije vlna tepla a tak nevadí ani ledový
vítr, který mi fouká do obličeje a profukuje vším
oblečením. Pokaždé se těším, že se zahřeju
v nějaké místní útulné hospůdce horkým grogem,
a pokaždé zklamaně zjistím, že tu žádná hos-
poda otevřená není. A tak posvačím někde v zá-
větří a vydám se bílou krajinou z kopce dolů.

Někdy se vracím zpátky do Oder a navštívím své
kamarády Josefa s Mirkou. (Josef je můj spolu-
žák z fotografické lidové konzervatoře a máme si
co povídat hlavně o fotografování. Své fotografie
jsme dokonce několikrát společně vystavovali,
naposledy v roce 1980 v Praze jako členové
skupiny Kolegium). V teple panelákového bytu s
krásným výhledem na zasněžené Oderské vrchy
si rád prohlížím jeho odvážné fotky. Kromě toho
má taky skvělou sbírku těžko dostupných video-
kazet.

Nejbližší opravdové hory na dohled od Studénky
jsou Beskydy. A v Beskydech je vždycky krásně.
Ovšem tenkrát v noci, cestou z Prostřední Bečvy
na Kudlačenu, kam jsem byl svými přáteli pozván
někdy po Silvestru na chatu, měl trochu
na mále. Už nevím proč, ale z autobusu jsem
vystoupil až za tmy. Odvážně jsem vyrazil nahoru
do lesa. Závěje byly poněkud hlubší, než obvykle.

jsem



Bořil jsem se až po břicho a chůze sněhem byla
vyčerpávající. V lese byla naprostá tma, jen ob-
čas krátce vysvitl měsíc a hned se zase schoval
za mraky. Brodil jsem se sněhem dobré dvě ho-
diny a šel jsem spíš podle intuice, než podle zna-
ček, které nebyly vůbec vidět. Mezi stromy kvílela
meluzína a ledový vítr ztěžoval dýchání. Naštěstí
to světýlko, co jsem uviděl kolem půlnoci mezi
stromy ve chvíli, kdy už jsem to chtěl vzdát, byla
opravdu ta správná chata a před kamarády jsem
pak vypadal jako drsný, větrem ošlehaný borec.
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Ale dosti o zimě. V Beskydech je krásně taky
na jaře, nebo v létě - a nejlépe v mém oblíbeném
měsíci srpnu. Zatímco Martina ještě ve Studénce
vyspávala u babičky a dědy, mně a Helenu
už brzy ráno vezla lanovka z Ráztoky na Pustev-
ny. Vlhký ranní vzduch nádherně voněl zetlelým
listím a borůvkami a mlha byla hustá jako sme-
tana. Stromy se zjevovaly a vystupovaly z mlhy
postupně jeden za druhým. Když jsme na hoře
seskočili z lanovky, z mlhy trčely jen bizarní
pahýly suchých pokřivených stromů, tak typic-
kých pro sídlo starého pohanského boha Rade-
gasta, jehož obrovská socha stojí nedaleko.
Mlhou začalo prosvítat chladné ranní slunce,
ale když se později mlha rozpustila, slunce
ozářilo celé Beskydy a my se vydali po široké,
mastňácky vydlážděné cestě směrem k Rad-
hošti.

Ale na Radhošť jsme tentokrát nešli. Za sochou
Radegasta jsme zabočili po žluté značce z kopce
dolů a došli jsme až na Skalíkovu louku. Je to



78

nenápadné zarostlé místo s příjemným koupa-
lištěm, několika chatami a starým hotýlkem.
Do nádrže stále přitéká pramen chladné, ale čisté
vody a kolem dokola je bílou barvou natřené ko-
vové zábradlí. Před dřevěnými kabinami roste
bříza zvláštního tvaru a pod ní leží tlustá paní
v červených šatech. Vedle ní stojí její manžel
v plavkách a jeho holá lebka se leskne na po-
ledním slunci. Kousek dál další plešatý pán sedí
na okraji koupaliště a jeho hlava i záda jsou
pokryté třpytivými kapičkami vody. Dva starší
a poněkud otylejší manželé leží v trávě v jakémsi
neohrabaném objetí. Takové a podobné obrazy
bych rád fotografoval zblízka, ale trochu se ostý-
chám, takže jen opatrně a z dálky.

Celé odpoledne lenošíme, koupáme se, opalu-
jeme a koukáme kolem, jaké je krásné léto.
Musíme tu někdy zajet i s Martinou - bude se jí
tady líbit.
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Večer v pronajaté chatě vidíme z postele přímo
před okny větve smrku i s šiškami. Ptáci zpívají
v korunách lesních velikánů dlouho do noci.

Po nezbytné ranní koupeli v prázdném bazénu,
ranní rozcvičce s fotoaparátem a po čundrácké
snídani vyrážíme dál – z kopce dolů, směrem
na Prostřední Bečvu. Jdeme krásnou cestou,
a tak moc nespěcháme, i když začíná drobně
pršet. Kousek pod lesem na Suché sbíráme
borůvky a lesní jahody. Taky tu rostou rozsáhlá
políčka fialového vřesu.

Déšť notně zesílil. Schováme se pod stromem
a pod celtou dýcháme vůni mokré trávy. Čekáme,
kdy to přejde a vzpomínáme, jak na jiném vandru
nás překvapil podobný déšť nahoře v lese ve
Starých Hamrách. Jenže tenkrát ještě navíc
začínala silná bouřka, a tak jsme poprosili ve ves-
nici o nocleh. Stará babka s dědkem nás ochotně
pustili do své stodoly plné voňavé slámy. Ustlali
jsme si v té silné vůni na celtě a pozorovali až
do půlnoci, jak škvírami mezi prkny blikají modré
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klikyháky blesků. Bouřka byla všude kolem nás.
Vzduch byl plný čerstvého ozónu a i když jsme se
trochu báli, bylo to krásné. Ráno jsme požádali
o trochu pitné vody na čaj - ale poslali nás do po-
toka za chalupou - prý stejně jinou vodu celý život
nepijou. Potůček byl opravdu i po bouřce krásně
čistý.

Zdá se, že déšť nepřestává, spíš naopak a tak
jdeme dál, schoulení pod celtou - až dolů k auto-
busové zastávce u restaurace Zavadilka. Po nez-
bytném grogu a opečené klobáse končíme s tím-
hle čundrem a celí promočení a unavení
odjíždíme domů - a hlavně do sucha.
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Je teplé babí léto a předpověď počasí zní naděj-
ně. Zkusíme zase poslat kola vlakem, tentokrát
do Kopřivnice. Cestou přibíráme ještě kamarád-
ku Miladu a pak už jedeme – i s Martinou na se-
dátku - bočními cestami mezi hezkými kopřiv-
nickými zahradami a vilami a dál až do Štram-
berka, kde musíme pěšky vystoupat strmý kopec.
Mezitím se ranní sychravá mlha rozpustila a
slunce se rozzářilo a svítilo nám na bezsta-
rostnou jízdu z kopce dolů na druhou stranu.
Nechali jsme kola rozjet volně a divoce a teplý vítr
Heleně i Miladě rozevlál jejich dlouhé vlasy.
Martina si lebedila na sedátku a nám všem
bylo z dobré nálady celou cestu až do Frenštátu
do zpěvu.

Po pravé straně na obzoru se vypínalo modravé
panoráma Beskyd. Z Frenštátu jsme po krátké
přestávce pokračovali dál až na Čeladnou, kde
jsme se utábořili na břehu řeky Čeladenky, u jed-
noho z nespočetných splavů. Chladná bystřina
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přímo vyzývala k příjemnému osvěžení. Naská-
kali jsme do vody a nechali na sebe padat zpě-
něnou vodu pod splavem. Děvčata pak odvážně
nastavila téměř celou kůži slunci, takže jsem měl
zase co fotit.

Samozřejmě zbylo i spousta času na nikdy ne-
končící diskuse s Miladou. O přírodě, o životě,
o umění, a hlavně o fotografování - jelikož Milada
absolvovala stejnou fotoškolu jako já. Náš spo-
lečný učitel Bořek Sousedík byl dokonce nějakou
dobu jejím důvěrným přítelem. Martina mezitím
házela žabky do vody a bylo jí jedno, o čem
to mluvíme.

Často jsme Miladu navštěvovali taky u ní doma,
v krásné kopřivnické vilové čtvrti pod Červeným
kamenem, nedaleko zříceniny Šostýna. Někdy
jsme společně vyráželi na fotografické výpravy
do blízkých kopců, a někdy jsme jen tak
posedávali v pohodlných křeslech na útulné

Byl už konec září, ale pořád ještě bylo koupací
a opalovací počasí.



83

zahrádce za domem. A zatímco se Martina
houpala v síti mezi jabloněmi, vedli jsme s Mila-
dou a Helenou dlouhé rozhovory na rozličná
témata, za které by se nemusel stydět žádný
zkušený filosof.
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Občas jsem z různých důvodů musel o víkendu
vyrazit do hor sám.
„Co třeba na Bystřičku?“ - řekl jsem si jednou
v sobotu hodně brzy ráno a po snídani jsem ještě
za tmy vyrazil na nádraží. Vystoupil jsem v Brňo-
vě za Valašským Meziříčím a vydal se ranní
mlhou nahoru do lesa. Zastavil jsem se až v ma-
lém údolíčku hluboko v lese, když jsem mezi
stromy zahlédl jakési zvíře. Schovaný za vyso-
kým smrkem, pozoroval jsem pak dlouhé minuty
rezavou lišku s dlouhým huňatým ocasem, jak se
prochází po paloučku a nejspíš si hledá nějakou
snídani. Mezitím mezi stromy začaly prosvítat
první sluneční paprsky a vytvářely mezi vlhkými
větvemi v mlze ostré světelné pruhy. V listoví
stromů se zatřpytila stříbrná ranní rosa. Kvůli
takovému okamžiku - uprostřed hlubokého,
voňavého a tichého lesa - stojí člověku za to,
aby si občas trochu přivstal, a aby to zkoušel zas
a zas, a stále znova.
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Mnohakilometrová cesta přes valašské kopečky
mne docela zmohla a tak jsem byl rád, když jsem
v odpoledním vedru dorazil k přehradě. Shodil
jsem batoh na zem, vytáhl celtu a plavky,
a za chvíli už jsem se ráchal v příjemně chladné
vodě. V té době už jsem nosil plnovous a mokré
vlasy mi visely až k ramenům. Kousek ode mne
malý klučina přiškrceným polohlasem zašeptal
mladé mamince.
„Hele mami, Sandokan” - a ukazoval na mne.
Sebevědomě jsem se nadechl, zatáhl jsem
břicho a vyšel jsem důstojně z vody na břeh.

Po noci, strávené na tábořišti pod stanem, jsem
hned ráno vyrazil dál proti proudu. Vydatně jsem
posnídal v hospodě na horním konci přehrady,
která kupodivu fungovala už od rána, a pak jsem
šel zase dál. Za vesnicí jsem odbočil na kame-
nitou lesní cestu a kolem ledové bystřiny jsem
pokračoval směrem ke Stančíkovu. Tak se totiž
jmenuje i podle turistické mapy oblast na Valaš-
sku poblíž Malé Bystřice. Byl jsem zvědav,
v jakém stavu je chalupa, ve které kdysi vyrůstal
můj táta a kterou jsme kdysi navštívili z Helenou
na naší svatební cestě. Podle mých informací
už to místo mělo být opuštěné kvůli nebez-
pečným sesuvům půdy, ke kterým došlo před ně-
kolika lety.

Po delším hledání jsem objevil v zarostlém koutě
poněkud nakloněnou chaloupku bez oken, s po-
praskanými stěnami. Jakýsi pán poblíž chalupy
zaléval malé políčko brambor a podezíravě mne
pozoroval. Později vyšlo najevo, že to je hodně
vzdálený příbuzný a chalupu používá jako
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víkendový přístřešek. Dojíždí odněkud od Vse-
tína, pěstuje zeleninu a živoří tady beze všech
civilizačních zbytečností jako partyzán. Pobyt
ve zdevastované chalupě už byl ale docela
nebezpečný.

Do těch končin jsem se později vypravil ještě
jednou - snad za dalších deset let. Žádnou chalu-
pu jsem tady už nenašel - jen spousta starých
prken a trámů se válí ve vysoké trávě. Všechno
kolem je zarostlé křovím a kopřivami. Kousek dál
ještě stojí malá stodola a za ní na paloučku s po-
sečenou trávu vidím útulnou lavičku vyrobenou
ze dřeva bílé břízy a hladké kameny kolem
ohniště. Jako by se na to místo stále někdo rád
vracel. Chvíli jsem poseděl, popřemýšlel - a pak
se vydal zase zpátky mezi lidi.

A od t ch dob už sedmkrát
p ešel Št drej den

ten ve er chodím pozd spát
a k ránu mívám sen

že až se strom sejde sníh
a ledy za nou tát

zas jako tenkrát ve dve ích
m j táta bude stát
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SÁM NA CESTĚ

Kamarád Boby mne často dokázal inspirovat
svými nápady. Jednou v zimě mne navštívil,
zrovna když jsem byl zavřený ve fotokomoře
a dělal zrovna umění.
„Tak jsem včera přijel z čundru“ - povídá Boby
a v příšeří červené lampy se mu leskly oči
nadšením.
„Nekecej - teď v únoru? As kým jsi byl“?
„Budeš se divit, ale úplně sám. To ti je nádhe-
ra !!“ - a začal vášnivě popisovat svůj pobyt někde
hluboko v lesích nad Ostravicí, kde strávil den
a noc o samotě. V tichu přírody se toulal jen tak
bez cíle, kam ho nohy nesly a na noc si musel
odhrabat mezi smrčky sníh, aby mohl přespat
pod širákem - jen na karimatce a ve spacáku.
Byla mu určitě pořádná zima, ale byl nadšen
z absolutní svobody, a z možnosti důkladně
si vyčistit a utřídit myšlenky v hlavě.

Sedím na pátým patníku
a nade mnou bez blatníku jede Velkej vůz

noc má dnes oči svítící
nad opuštěnou silnicí mý blues
Proč toulám se jen sem a tam

a proč si pokoj nedám
snad z toulavého telete já boty mám

proč od tebe dál utíkám
ve víně pravdu hledám

a když jsem tady, proč ty zase tam...
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Někdy to jinak nešlo, a tak jsem se často vydával
na cesty sám. Poznával jsem nejen nové krajiny,
ale rád jsem se taky vracel na místa, která jsme
kdysi protoulali s Helenou. Miluju cesty kolem
Berounky, kde se cítím jako doma.

Někde pod Tetínskou skálou, cestou směrem na
Srbsko, jsem jednou objevil hustě zarostlý vstup
do dávno zaniklé trampské osady Údolí děsu.
Staré, dřevěné chatky ještě z doby nejstarší
trampské historie, stojící střídavě na obou
březích nevelkého potoka, vypadaly zcela
opuštěné. Tmavé a zarostlé místo působilo
trochu strašidelně. Prošel jsem celým údolím
až nahoru a divil jsem se, proč už ty romantické
chaty nikdo neužívá. Asi proto, že tu není
zavedená elektřina.

Úplně nahoře nad údolím stála ošklivá zděná
budova, a jakýsi člověk s odznakem ochránce
přírody mi vynadal, jak jsem si mohl dovolit
vstoupit do zakázané oblasti. Potupně vyhnán
z Údolí děsu šel jsem dál se smíšenými pocity,
údolím Berounky kolem šedých skal. V Srbsku
jsem si dal v hospodě za mostem pivo a po žluté
značce šel dál, na horu do lesa.

Kubrychtova bouda - bývala lesní hospoda
pro trampy a chataře - už byla dávno navždy
zavřená, jelikož její majitelé už dávno opustili
tento svět. Všude kolem ticho a smutno, jen
za oknem někdo vylepil zažloutlou stránku z jaké-
hosi časopisu, kde byla popsána historie této
romantické dřevěnice. Poseděl jsem chvíli
na zchátralých lavičkách před hospodou a vzpo-
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mínal jsem, jak bývala hospůdka plná trampů,
plná zpěvu a dobré nálady.

Pak jsem šel zase dál. Kolem lesních vodopádů,
které však v tu dobu byly vyschlé, a nahoru lesem
směrem na Karlštejn. Nedaleko Mořiny jsem
dlouhým tunelem vešel do prostoru Velké
Ameriky - vápencového lomu s průzračným
jezírkem na dně. Scenérie Velké Ameriky oprav-
du připomíná kaňon z jakéhosi amerického wes-
ternu. V celém tom romantickém prostoru jsem
byl úplně sám. Nedalo mi to, abych se v tak čisté
vodě nevykoupal.



Opatrně jsem vlezl do chladné vody a když jsem
zjistil, že koupání je tady bezpečné, oddal jsem
se radovánkám ve vodě. Pak jsem si ve vodě lehl
na záda a nechal se uprostřed jezera houpat vo-
dou, pozoroval modrou oblohu s bílými mráčky
a okolní strmé skály kolem jezera. Měl jsem
co dělat, abych na vodě neusnul.

Když už jsem téměř dosáhl nirvány, plaval jsem
zpátky ke břehu. V místě, kde jsem chtěl vylézt
na břeh, stálá přede mnou mladá, úplně nahá
bruneta. A o kus dál postávala další. Rozhlédl
jsem se kolem a zjistil jsem, že tohle krásné místo
je vlastně nudistická pláž. Prošel jsem kolem
dívky, slušně jsem pozdravil a trochu se zastyděl,
že mám plavky. Sbalil jsem si své věci a mezi
naháči prošel ven z lomu.

Příjemnou krajinou jsem došel až k Dubu sedmi
bratří, přečetl si legendu o historii toho stromu
a po svačině šel dál. Nahoře jsem se pokochal
nádhernými výhledy do krajiny a viděl jsem,
že vysoko na nebi krouží draví ptáci - neklamný
znak bezvadného počasí. Došel jsem až k hradu
Karlštejn, který je krásný, ale kde už bylo na můj
vkus příliš mnoho lidí.

Prošel jsem městečkem, v té době ještě relativně
poklidným, až k Berounce, přešel velký most
k nádraží a v klidné vilové čtvrti vyhledal dům,
který si tu postavili naši kamarádi ze starých
časů. Přišli mi otevřít oba dva společně.
„Ahoj Rudo, co tu děláš a kde máš Helenu?“ -
volají na uvítanou.
„Ahoj Miluš, ahoj Číčo! Tak jak si tady žijete ?“

91
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Seděli jsme dlouho do noci, povídali si a vzpo-
mínali na společně strávené čundry před léty,
popíjeli lahváče a kafe - prostě pohoda. Kamarádi
se moc nezměnili, jen Číča poněkud zešedivěl,
možná z té spousty práce na stavbě. Ale spo-
lečně postavili krásný, prostorný dům, kde se dá
z obýváku vykročit přímo na terasu, nebo na za-
hradu k ohništi pod kaštanem. V hale u vchodu
zbudovali velký kamenný krb a před vstupem
do domu stála na zemi velká bronzová busta
V. I. Lenina s placatou čepicí na hlavě. Aby ne-
vznikl mylný dojem - šlo samozřejmě o recesi.

Příští ráno a dopoledne mi Číča se synem
Přemyslem ukázali ve stráni nad Berounkou
nová krásná místa, která jsem ještě neznal.
Zatím Miluš s dcerou Alicí připravovali společně
oběd. Po obědě jsem se rozloučili a já vyrazil
na další cestu.
„Tak ahoj, a zase za rok, nebo za dva!“
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Toulal jsem se celé odpoledne kolem Berounky.
Navštívil jsem i místo, kde se kdysi natáčel
bezvadný western Limonádový Joe a kde se
v malém údolí mezi skálami povaluje spousta
velkých balvanů. O kus dál stojí ve skále klášter
Svatý Jan pod skálou, s jeskyní a legendou
o poustevníku Ivanovi. Nakonec jsem došel
skoro za tmy až do Berouna. Stačil jsem ještě
vyjít nahoru na Zavadilku a podívat se na ulici a
dům, kde jsme s Helenou a jejím tátou kdysi
strávili tři krásné roky.

Koncem osmdesátých let už děda přebýval
někde v železničářském nebi a v domě už bydlel
někdo cizí, kdo útulný malý domeček přestavěl
na ošklivou betonovou krychli. Se zvláštním
pocitem jsem pak za tmy procházel ztichlými
ulicemi Zavadilky. Zastavil jsem se na mostě nad
tratí a dlouho pozoroval světla vlaků projíž-



dějících nádražím. Na nebi se rozzářily jasné
hvězdy a nad Tetínem svítil zvláštní, šišatý a té-
měř rudý měsíc. Sešel jsem pomalu k nádraží
a nastoupil do nočního vlaku.

Můj vlak houká z dálky
duní krajinou blues

Můj vlak už houká z dálky
duní krajinou blues

po nebi táhnou mraky
nad hlavou mám Velký vůz
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U jednoho z mnoha dalších rybníků jsem se za-
stavil, abych se vykoupal a posvačil. Na
protějším břehu se koupali a dováděli dva mladí
milenci bez plavek. Měli opravdovou radost ze ži-
vota a dávali to hlasitě najevo.

Rybníky okolo Třeboně jsou mnohem větší a taky
krásné, ale v tom vedru jsem raději navštívil
několik útulných hospůdek přímo v Třeboni,
a ochutnal některá ze zdejších, v té době ještě

Vystoupil jsem z vlaku někde v Jižních Čechách
a jak jinak - velmi brzy ráno, ještě před svítáním.
Na kraji jakési malebné vesničky ležel v mlze
zelený rybník, jehož břehy byly porostlé ostrými
travinami a rákosím. Mezi stvoly byly nataženy
desítky stříbrných, neporušených pavučin,
posázených drobnými diamanty třpytivé ranní
rosy.
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neglobalizovaných piv. A všechna piva byla skvě-
lá - ať už třeboňské, nebo budějické. Když člověk
dorazí do hospůdky, vysušený vedrem a trpící
tou správnou žízní, a když před něj postaví
tmavého Samsona, nebo třeboňské čtrnácti-
stupňové, dobře vychlazené pivo s hustou pě-
nou, to jsou pak ty správné prázdniny !!

Po důkladném občerstvení jsem se přesunul
autobusem na Lipenskou přehradu a pak se
vydal i se stanem na zádech po proudu Vltavy.
Během cesty kolem Čertových proudů a Čertovy
stěny jsem konečně dopsal text k jedné z mých
dosud nedokončených písní. Vltava v těch
místech byla čistá a prodírala se mezi velkými
balvany.

Nad řekou modravý dým
mlha nad údolím

uprostřed divokých skal
královna tuláků
a tuláckej král...
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Přespal jsem v campu poblíž Českého Krumlova
a hned z rána jsem si to nádherné město
na Vltavě důkladně prohlédl. Pohled ze břehu
Vltavy na vysokou věž Krumlovského zámku
je nezapomenutelný. Prohlédl jsem si taky
rozsáhlý park s otáčivým jevištěm divadla a nav-
štívil několik galerií. V zapadlé uličce jsem z ote-
vřeného okna hospody slyšel krásné cikánské
písně za doprovodu tahací harmoniky.
Kolem poledne jsem se vrátil do campu, sbalil
stan a vyrazil dál. Kus za Krumlovem z obrov-
ského betonového potrubí vtékala do Vltavy
jakási podivná břečka. Byl to odpad z nedaleké
papírny. Dál už Vltava nepříjemně páchla a za-
rostlé břehy byly plné nepříjemného hmyzu.
Raději jsem sešel z plánované trasy a šel jsem
oklikou po lesní cestě.

Na malé mýtince hluboko v lese jsem uviděl stát
červené auto. Čím jsem přicházel blíž, tím
zřetelněji jsem viděl, jak z předního otevřeného
okýnka trčí ženská noha v černé punčoše s vel-
kými oky, v lesklé červené botě s jehlovým pod-
patkem. Zevnitř auta se ozývaly tlumené vzdechy
a když jsem procházel kolem, viděl jsem, že ta
žena pod mužem měla zavřené oči a obličej rudý
a zpocený. Bez pozdravu jsem pokračoval dál,
lesní pěšinou až k Dívčímu kameni.

Sešel jsem znovu k Vltavě. Tady už byla voda
zase skoro čistá, ale chodník kolem řeky byl
zarostlý kopřivami a lopuším. Až k večeru jsem
došel k jezu u Rybáka. Postavil jsem si stan na
malém paloučku a zapálil malý ohýnek proti
komárům. Poslouchal jsem zvuky padající vody,
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křik racků nad jezem, pozoroval hvězdy a me-
ditoval - nejspíš o životě. Měl jsem na to v té sa-
motě spoustu času a absolutní klid.

V dalších dnech jsem vltavskou krajinu
procestoval částečně pěšky kolem řeky,
částečně vlakem nebo autobusem. Přes velkou
přehradu, plnou zelených řas, jsem se přepravil
parníkem až na Orlík. Nad hladinou se vznášel
zvláštní modravý opar. Prošel jsem se po nádvoří
zámku, vykoupal se v zálivu pod vysokými
kamennými hradbami a osvěžen nastoupil
do autobusu.

Přesunul jsem se dál na sever, krajinou plnou
borovicových lesů kolem další přehrady na Sla-
pech a vystoupil v jakési vesnici vysoko nad Vlta-
vou. Blížil se už večer a bylo potřeba si najít
vhodné místo k táboření. Namířil jsem si to lesem
směrem ke Štěchovicím. Doufal jsem, že tam
dorazím ještě za světla, ale trochu jsem asi za-
bloudil, a když jsem pak scházel z kopce dolů
do osady mezi zahradami, domky a chatami, byla
už docela tma. Vhodné místo k táboření už se
hledalo špatně, a tak, když jsem v jedné zahradě
uviděl jakousi společnost kolem táboráku, zamířil
jsem k nim a zeptal se, kde by se dal v okolí
postavit stan. Chataři byli moc příjemní lidé
a dovolili mi tábořit u nich na zahradě. Dokonce
mne pozvali i k táboráku. Byli to většinou starší
osadníci, bývalí trampové a pamětníci zlatých
trampských začátků, kdy byla založena nedaleko
Štěchovic nad Svatojánskými proudy osada
Ztracenka. Když zjistili, že hraju na kytaru, někdo
ji přinesl od sousedů a musel jsem jim hrát dlouho
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do noci. Hrál jsem, jak nejlíp jsem dovedl, a za to
jsem dostal kromě pochvaly „umí“ taky pár
opečených buřtů.

Když se všichni rozešli do svých postelí, zalezl
jsem do stanu. Byla nádherná hvězdnatá noc
a tak jsem vystrčil hlavu ze stanu ven, pod hlavu
jsem si dal batoh a vleže pozoroval tisíce
stříbrných hvězd na nebi. Byly mnohem větší,
než obvykle, a každou chvíli přeletěl oblohou
zářivý meteorit. V posvátném tichu jsem pak
s hlavou venku v trávě bezstarostně usnul.

Hned časně z rána jsem zabalil ještě vlhký stan
a všechny věci do batohu. V trávě pod jabloněmi
se povalovala spousta spadaných jablek, tak
jsem si jich pár posbíral na cestu a bez rozloučení
opustil zahradu. Dole u řeky jsem posnídal a pak
se vydal podle mapy na místa, kde byly kdysi
legendární Svatojánské proudy a trampská osa-
da Ztracenka. Svatojánské proudy už jsem sa-
mozřejmě vidět nemohl, neboť leží hluboko pod
hladinou Slapské přehrady, ale i tak je to krásná
krajina. Ani Ztracenku jsem vlastně neviděl,
jelikož značená cesta vedla mimo osadu a ne-
odvážil jsem se trapně vnucovat a okukovat.
Ale byl jsem docela blízko.

Až ztichnou bílé skály
nad velkou peřejí
den zhasne tmou

Tam kde jsme spolu stáli
tam srdce zaletí

se vzpomínkou…
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Opravdovou trampskou osadu jsem přesto viděl.
To když jsem další den procházel nedaleko Davle
údolím Záhořanského potoka, objevily se přede
mnou dřevěné sruby a chaty malebně
rozmístěné po celém lese. Bylo vidět, že tahle
osada stále funguje - všude bylo živo. Chataři
hráli volejbal, postávali a posedávali po sku-
pinkách v živých rozhovorech a dokonce jsem
zaslechl i zpěv a zvonivý zvuk kytar. Prošel jsem
po cestě kolem celé osady a docela jsem těm
lidem záviděl.



Ten večer u Sázavy, v mém oblíbeném campu
v Davli, už se mi začalo trochu stýskat po Heleně
a Martině. Všiml jsem si, že skoro v každém stanu
přebývala nějaká dvojice. Každou chvíli prošli
kolem milenci ruku v ruce a další dvojice se pro-
jížděly po řece v lodičkách, nebo na lehátkách.
Ti dva, co měli stan jen kousek od toho mého, byli
trochu zvláštní. Celý den jen tak postávali, nebo
posedávali před svým stanem, a zdálo se mi,
že spolu vůbec nekomunikují. Beze slova koukali
na vodu a nikam nechodili. Zato večer, jakmile se
úplně setmělo, zalezli spolu do stanu a začali
spolu intenzivně komunikovat. A jelikož si ve sta-
nu zapálili svíčku, mohl každý náhodný kolem-
jdoucí vidět podle stínohry na stěnách stanu, že
je komunikace docela baví. Vylezl jsem ze stanu
a šel se projít nočním campem kolem řeky. Byla
temná, dusná a bezhvězdná noc. Rozhodl jsem
se, že hned zítra pojedu domů.

Brzy ráno jsem s těžkým batohem na zádech
vyrazil na nádraží. Kolem zahrad, kde ranní
mlhou a skrz větve jabloní začínalo prosvítat
slunce a svými teplými paprsky ozářilo studené
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krůpěje ranní rosy v trávě. Kolem Sázavy se
u břehu houpaly lodičky přivázané řetězem
a v mlze nad vodou se zjevovali uprostřed řeky
první rybáři na starých dřevěných pramicích.

Když jsem v Čerčanech přestupoval z jednoho
vlaku do druhého, davy lidí už proudily po
nástupišti. Náhle mne něco zaujalo. V proudu lidí
postupujících z jednoho nástupiště na jiné, krá-
čela krásná žena středního věku přímo proti mně.
Vypadala elegantně, spíš jako cizinka, možná
Francouzka. Na sobě měla červené, letní šaty
zvláštního střihu. Visely jen na jednom rameni
a přikrývaly jen jedno její ňadro. To druhé - mimo-
chodem krásně opálené - bylo zcela obnažené.
Žena šla sebevědomě a bezstarostně. Zdálo se,
že spěchající spoluobčané si toho vůbec nevšimli
a já dodnes nevím, jestli se mi to jenom nezdálo.
Odvážná krasavice mne minula, zmizela v davu,
a já nastoupil do vlaku, který směřoval nejkratší
cestou k domovu.

Sedím na pátým patníku
je k ránu, obloha se rozednívá

Velkej vůz nocí odjíždí
a já jsem tady zase zbyl tak plonk...
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ČESKÁ KANADA

Rybníky v České Kanadě jsou docela jiného rázu
než rybníky na Moravě, v okolí Studénky. Na roz-
díl od našich zarostlých a bahnitých, jsou ty jiho-
české krásně čisté, často s příjemným pevným
vstupem do vody. U jednoho takového - jménem
Zvůle - jsme s Helenou postavili stan a užívali si
tak trochu mastňáckou dovolenou. Chodili jsme
na procházky po okolí, lenošili na břehu a nebo
jsem vesloval na vypůjčené pramici, zatímco se
Helena na přídi vyhřívala v příjemně teplých
paprscích srpnového slunce.
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Krajina České Kanady je pohodová, mírně
zvlněná, s krásnými vlhkými jehličnatými lesy
plnými hub a borůvek. Lesy se střídají se ze-
lenými palouky porostlými barevným lučním
kvítím a na mnoha místech leží obrovské bludné
balvany. Při jedné takové vycházce jsme došli
malebným úvozem lemovaným bílými břízami,
přes Radíkov až do městečka Český Rudolec.

Seděli jsme a odpočívali u jakéhosi pomníku
na náměstí (nebo na návsi?), když k nám přišel
mladík asi tak stejně starý jako my a dal se s námi
do řeči. Pozval nás k sobě na zahradu, kde měl
postavené velké, šedivé indiánské tee-pee,
pomalované barevnými obrázky. Vešli jsme
dovnitř.
V překvapivě velkém prostoru byl příjemný chlá-
dek, přestože venku bylo skoro tropické vedro.
Posadili jsme se kolem ohniště a Knížátko - což
byla jeho trampská přezdívka - nám předvedl,
jak dokáže po indiánském způsobu zapálit oheň
pomocí malého luku a dřívka. Netrvalo dlouho,
a v tee-pee krásně zavonělo hořící dřevo. Plame-
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ny začaly olizovat vnitřek už napůl vyhořelého
špalku, modravý dým stoupal vzhůru a odcházel
důmyslně vymyšlenými chlopněmi na vrcholku
tee-pee. Knížátko byl opravdový skaut a za-
stánce woodcraftu - lesní moudrosti. Zřejmě byl
ozdobou mnoha trampských potlachů, na které
prý byl často zván, aby po indiánsku zapaloval
obřadní ohně.

Zase vidím za soumraku
na pozadí šedejch mraků

mlčenlivej zástup kamarádů
siluety hor a stromů

starejch opuštěnejch lomů
blíží se s duněním vodopádů
táhnou krajinou strží a tůní

muži z Shakespearových sonetů
postavy divnejch tvarů a vůní
přízraky červenejch baretů...
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K večeru jsme se vrátili do svého obyčejného
stanu a zapálili si obyčejný oheň běžnými zápal-
kami. A normálně obyčejně jsme si povídali
a koukali, jak se na hladině rybníka odráží oby-
čejný, bleděmodrý půlměsíc.

Z vesničky Kaproun jsme se úzkou pěšinkou
vyšlapanou v obilí dostali k vlakovému nádraží
hluboko v lese. Byla to vlastně jen vysoká
železná tyč, na které visela modrá cedule s bílým
nápisem KAPROUN. Vede tudy úzkokolejná
železniční trať, po které jezdí malý vláček s ma-
lými vagóny takovou rychlostí, že se dá v něk-
terých místech seskočit, jít chvíli pěšky podél
vlaku a zase naskočit zpátky. Dojeli jsme až
na konečnou stanici v Nové Bystřici v blízkosti
rakouské hranice. Jakmile jsme vystoupili,
okamžitě nás zastavila pohraniční hlídka a zkon-
trolovala nám vše, od občanského průkazu,
až po pytlíky se svačinou. Jako podezřelé
individua jsme byli upozorněni, kam všude
nesmíme chodit. Raději jsme se prvním vlakem
vrátili kousek zpátky doAlbeře.
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Prošli jsme po břehu obrovského rybníka Osika,
a kolem zchátralého, rozmláceného kostela
v Klášteře se vydali hlubokým lesem až do Sta-
rého Města pod Landštejnem. Tam nás ovšem
čekala další policejní buzerace (psal se rok 1984)
a tak jsme se raději vrátili k našemu stanu na bře-
hu rybníka Zvůle. Večer jsme si přisedli k partě
čundráků, co se tu dnes utábořili, a na zapůj-
čenou kytaru jsem si u táboráku s chutí zahrál pár
protestsongů od Hutky, Merty a Karla Kryla.

Z rozmlácenýho kostela
v krabici s kusem mýdla
přinesl jsem si anděla
polámali mu křídla...
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MARE ADRIATICO

Měl jsem velké štěstí, že pršelo. Už v noci, když
zájezdový autobus přijížděl k pobřeží Jader-
ského moře a v dálce bylo vidět světlo italského
nočního Terstu, déšť bubnoval na střechu
autobusu a rekreanti se začali pomalu probouzet
z nepohodlného spánku. Než jsme zaparkovali
u hotelu v Umagu, déšť ustal. Jakmile jsem se
ubytoval, šel jsem se konečně podívat -

na moře.

To štěstí spočívalo v tom, že moje první se-
známení s mořem proběhlo zcela bez dalších lidí.
Krátce po dešti bylo pobřeží úplně pusté, bez re-
kreantů. Moře bylo divoce rozbouřené a vlny na-
rážely na kamenité pobřeží, na kmeny exotických
stromů a na zídku z bílých kamenů.
Pohled na širé moře je něco úžasného, alespoň
pro toho, kdo moře nikdy předtím neviděl. Je to
něco hodně podstatného, opravdového a důle-
žitého. Stál jsem na kamenech, nechal na sebe
cákat zpěněný příboj a díval jsem se, jak se tuny
slané vody pohupují a omývají břehy světa.

poprvé
v životě -
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Nad vodou kroužili rackové a kormoráni, a s kři-
kem se prudce vrhali do vln a lovili ryby. Když se
dešťové mraky rozplynuly, nebe zmodralo a slun-
ce ozářilo zvláštní, úplně jinou krajinu s vysokými
tújemi a řídkými borovými lesíky. Moře se zklid-
nilo, zprůzračnělo a nabralo barvu nebe. Slu-
nečné počasí už zůstalo po celých dalších deset
dní mého pobytu v Jugoslávii.
Jaderské moře - mare adriatico - je typické svou
nádherně modrou a čistou vodou.



Můj spolubydlící Slovák Lubo byl mírně řečeno
zvláštní člověk. Přivezl si jenom jeden malý kufřík
a v něm pouze ručník a dlouhý nůž. Netajil se tím,
že se hodlá nějak dostat do Terstu a zůstat v Itálii.
Když pak po dvě noci nespal na své posteli,
doufal jsem, že se mu to podařilo a celý pokoj
zůstane jen pro mne. Jenže pak se objevil - a už
o tom nechtěl mluvit.

Samozřejmě, že jsem si dostatečně užil koupání
i lenošení na slunci. Plavání ve slané vodě
je skvělé, voda je hustá a nese i těžká těla snad-
něji, než sladká voda. A co teprve koupání při zá-
padu slunce, když se rudě - oranžové odstíny
oblohy odrážejí na mořské hladině. Vlny konej-
šivě pohupují s plavci, kteří se odvažují plavat
nebezpečně daleko od břehu. Na obzoru pomalu
plují štíhlé bílé plachetnice.
Přesto i tady, na rekreačním zájezdu, se probou-
zely moje tulácké sklony. Toulal jsem se kolem
pobřeží, po pláži Slella Maris, kde se prakticky
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stíraly rozdíly mezi obyčejnou a vyhrazenou
nudistickou pláží, kolem Zambratije až do Savud-
rie, kde se na skále tyčil vysoký maják. Zkusil
jsem taky cestovat stopem - i když to je obtížnější
vzhledem k jazykové bariéře. Dojel jsem tak přes
Kaldonii až do města růží - do Portorože, kde
jsem si připadal jako někde v západním Las
Vegas. Prošel jsem kolem několika honosných
přepychových hotelů a kasín a došel jsem pěšky
až do Piranu, který mi zase připomínal Benátky.
Přístav s desítkami malých lodí, kotvících upro-
střed města. Vysoko na skále stojí starobylý hrad
s dlouhými kamennými hradbami. Obešel jsem
skálu a na samotě pod hradbami jsem se vy-
koupal v moři. Bezva osvěžení. Vystoupal jsem
pak na hradby, odkud byl nádherný výhled
na moře.

Piran leží prakticky kousek od italských hranic,
a tak jsem na západní straně viděl hraniční město
Terst, a na jihu a východě obrovský modrý pruh
moře až k obzoru. Podle mapy bych snad mohl
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vidět až na druhý italský břeh někam do Benátek,
ale modravý opar nad mořem tomu zřejmě bránil.
Po moři křižovaly velké i malé lodě a lehké bílé
plachetnice. Pro kluka ze socialistického Česko-
slovenska to byl v osmdesátém osmém roce
skvělý zážitek a téměř slavnostní pocit. Vyčkal
jsem na hradbách až do západu slunce a pak
sešel dolů do města.

Měl jsem spustu času, než mi pojede autobus
zpátky do Umagu, a tak jsem si zašel do kina
na film Venezianka a po kině se procházel osvět-
leným nočním Piranem. Na autobusovém nádra-
ží se mnou zkusil komunikovat jakýsi mírně opilý,
mladý Jugoslávec. Zkoušel to na mne nejdříve
anglicky, pak německy i španělsky, a když u mne
neuspěl, tak dokonce i rusky. Strašně jsem se
zastyděl a rozhodl jsem se, že hned po návratu
domů se přihlásím do kursu angličtiny.

Pokud jsem se zrovna nekoupal, tak jsem
samozřejmě fotil, kudy jsem chodil. Svého Niko-
na jsem nosil neustále na krku, což se mi jednou
málem nevyplatilo. Chodil jsem po tržišti v Katoru
a zašel jsem si prohlédnout jakýsi bazar uvnitř
velkého plátěného stanu. V tom mě obstoupilo
několik osob tmavší pleti a chtěli po mně, abych
jim prodal svůj fotoaparát, dokonce mi ho začali
tahat a stahovat z krku. Měl jsem co dělat, abych
se vymanil z jejich dotěrnosti a vyběhl jsem
z bazaru ven. Naštěstí mi venku už dali pokoj
a tak jsem mohl pokračovat a dál fotografovat
velké lodě u přístavu, uličky italského stylu, děti
v zahradách, plachetnice na obzoru, i opálené
rekreantky nahoře bez.
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Autobus vyrazil na zpáteční cestu k večeru.
Pobytový zájezd skončil a všichni rekreanti se
s nostalgií ohlíželi dozadu na poslední západ
slunce nad mořem.

V noci mě probudil chladný vzduch, proudící
otevřeným okýnkem autobusu. Projížděli jsme
oblastí Julských Alp a měsíc v úplňku ozařoval
jejich ostré vrcholky, zabodnuté do těžkých
oblaků. Svěží čerstvý vzduch s vůní sněhu se dý-
chal příjemně, a s potěšením jsem si uvědomil,
že za těch pár dnů u moře mi zcela zmizela moje
senná rýma, kterou jsem vždy v tomto období
trpěl. Spokojeně jsem usnul a probudil se až
při zbytečně důkladné hraniční kontrole.
Byl jsem zase doma - v Československu.
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MARE ADRIATICO PODRUHÉ

První, co nás cestou zaujalo, byla krajina kolem
Plitvických jezer. Škoda, že jsme tudy projížděli
v noci a měli tu jen krátkou zastávku. Rádi by-
chom si lépe prohlédli místa, kde se natáčely
některé filmy o Vinnetouovi a Old Shatter-
handovi. Když jsme pak znovu nastoupili do auto-
busu, koukali jsme s Martinou z okna, jestli neza-
hlédneme mezi stromy stříbrné jezero, nebo indi-
ány na koních. Ale viděli jsme jen jasné hvězdy
a měsíc plující nad horami.

Zatímco se Helena pokoušela znovu usnout,
autobus musel po krátké chvíli znovu zastavit.
V modravém svitu měsíce a v záři reflektorů jsme
před autobusem spatřili na silnici velké stádo
bílých a černých horských ovcí. Čekalo se dobrou
půlhodinu, než všechny ovečky přešly na druhou
stranu. Martina by nejraději vystoupila a šla si je
pohladit, ale samozřejmě jsme jí to nedovolili.

Krajina kolem Splitu mne osobně trochu zkla-
mala. Na rozdíl od minulého pobytu na zeleném
Istrijském poloostrově zde byly jen suché skály,
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neúrodná políčka, staveniště a skládky. Naštěstí
o kus dál na Makarské v Dolní Brele už to bylo
mnohem lepší, zvláště po prvním koupání a opa-
lování. Moře bylo samozřejmě nádherné, a Mar-
tina byla nadšená, když viděla v azurově čisté
vodě spoustu drobných mořských živočichů.
Kolem nás projížděli mladí opálení Italové na mo-
torovém člunu a stále povykovali a něco pokři-
kovali - samozřejmě italsky. Helena si zatím vy-
hřívala své mladé kosti na horkém jižním slunci.
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Uvítací slavnostní večeře - “Dalmatinska večera”
s aperitivem, hudbou, hořícím desertem, vínem
a svíčkami Martinu jednoznačně nadchla. Helena
už byla unavená, a tak šla brzy spát, ale my
s Martinou jsme ještě seděli dál a bavili se
pozorováním tancujících rekreantů. Nakonec
jsme si dali výbornou zmrzlinu a šli jsme taky
do postele.

Po několika dnech už mě koupání v moři a opa-
lování moc nebavilo, a tak jsem zanechal holky
na pláži, a pro změnu jsem zkoušel cestovat
stopem. Do Zadvarje mě hned po ránu zavezl
sympatický kněz z Bašky Vody. Nedaleko
Zadvarje jsem prošel jedním z mnoha kaňónů
kolem řeky Cetiny, který připomínal scenérii
z amerických westernů. Cestou z kopce dolů
jsem spatřill na cestě mrtvého psa. A v příkopu
kolem cesty se pomalu procházely malé želvy.
Došel jsem až do Omiše, kde bílé zdi domů byly
počmárány nevzhlednými graffiti, a pak jsem
se opět stopem dostal až do Splitu.
Tohle přístavní město je krásné, ale jen centrum
kolem starého Diokleciánova paláce. Obrovské
trhy kolem starých zdí působí exoticky.Ale časem
člověk zjistí, že je zboží všude stále stejné, i když
jiné než u nás - hlavně samé zbytečné cetky.
Akorát zdejší ovoce a zelenina, čistá a kvalitní,
předčí tu naši.

Odpoledne jsem se parníkem projel na nedaleký
ostrov Hvar do Stari Gradu, kde jsem se vykoupal
poblíž přístavu, a hned první lodí jsem se vrátil
zpátky do Splitu. Moře je krásné, velkolepé
a bleděmodré - stejně jako nebe, hory i okolní
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ostrovy. Lodě na obzoru jsou bílé a je to tak po
celém Jadranu. Přímo ve Splitu v přístavu je ale
voda dost špinavá a páchne.

Vrátil jsem se do hotelu autobusem a ještě
k večeru jsme se šli všichni tři projít po pobřeží.
Martina házela do vody ploché kamínky a pozo-
rovala při tom vzdálené parníky na obzoru a velké
oranžové slunce, které se pomalu nořilo do vody.
Došli jsme k místu, které bylo úplně klidné, jakoby
člověkem neporušené - na samotu, kde se z mo-
ře tyčily obrovské balvany. Až do tmy jsme po-
slouchali šplouchání vody mezi kameny a taky
cikády - což jsou vlastně poněkud větší cvrčci.

Je neděle a venku prší. Trávíme celé dopoledne
na pokoji. Helena si léčí svoje spálené nohy
a s Martinou hrajeme karty a různé slovní hry.
Anebo si čteme. Z terasy hotelu můžeme pozo-
rovat moře, které je trochu rozbouřené a neklid-
né. Po obědě přestalo pršet, a tak jsme si vyjeli
autobusem do Makarské. Odtud jsme se rozhodli
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přeplout trajektem na ostrov Brač - do Sumartinu,
malého přístavu s přívětivými domorodci. Byl
jsem už otrlý mořeplavec, ale pro Martinu to byl
úplně nový a skvělý zážitek. Taky Helena
se tvářila spokojeně.

V přístavu jsme si dali limonádu a zmrzlinu,
prozkoumali pobřeží ostrova s šedivým, kamen-
ným kostelíkem a čekali na zpáteční loď. Na ka-
menité pobřeží dorážely velké vlny a pohupovaly
s lodičkami přivázanými u břehu, jako by to byly
krabičky od sirek.

Po návratu do hotelu nám předali v recepci dopis
od Vládi ze Švédska. Helenin nevlastní otec
a emigrant vložil do dopisu stodolarovou ban-
kovku, což bylo tenkrát pro turisty z východního
bloku nebývalé jmění. Okamžitě jsme se sebrali
a všichni jeli stopem do nejbližšího města,
kde jsme za ty peníze koupili walkmena a kazetu
s Paulem McCartneyem. Všichni tři jsme z toho
bakelitového přístroje měli bláznivou dětinskou
radost a celý večer jsme se pak v posteli přeta-
hovali o sluchátka.

Poslední den ráno jsem se naposledy vypravil
na fotografické toulky po okolí. Krajina na Makar-
ské riviéře je poněkud šedivá, prašná a kamenitá.
Je tu velice málo svěží zeleně. Na kamenité cestě
mezi chudobnými šedivými domky jsem potkal
osla - zvíře stejně šedivé, jako okolní kamenné
zdi. Okusoval bodláky kolem zdi a řídkou suchou
trávu. Čekal jsem, jestli uslyším typické “í-á”,
ale osel sveřepě mlčel, jen se mi dlouze podíval
do očí a zase pokračoval ve skromné hostině.
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Vyšel jsem až nahoru nad vesnici. Na severu,
hned za Jadranskou magistrálou se vypínalo
vysoké, strmé pohoří s vrcholky až v mracích,
a pod sebou jsem viděl rozsáhlé území Makarské
riviéry. Cizokrajnému panoramatu vévodil čistě
bílý kostelík a samozřejmě nekonečné azurově
modré jaderské moře, které na obzoru téměř
splývalo s podobně modrou oblohou bez jedi-
ného mráčku.
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Helena s Martinou už na mne netrpělivě čekaly,
abychom se mohli jít naposledy vykoupat.
Po snídani jsme ještě zajeli autobusem do Ma-
karské, a když jsme nakoupili dárky, vydali jsme
se pěšky podél pobřeží. Museli jsme projít v těsné
blízkosti už zaplněné nudistické pláže, což Mar-
tinu trochu přivedlo do rozpaků, ale nedala to
na sobě znát. Šli jsme dál po širokém chodníku
a po schůdkách, vysekaných přímo do skály těs-
ně nad mořem, až na naši oblíbenou pláž Donja
Luka. Tady jsme strávili zbytek naší dovolené
a na poslední chvíli se snažili užívat moře, jak to
jen šlo.

Pozdě odpoledne jsme však museli pohodovou
pláž opustit, abychom si zabalili své věci, a moře
se s námi loučilo divokým vlnobitím mezi vyso-
kými balvany. Za zvuků jugoslávských písniček,
které někdo v autobuse pustil hlasitě z rádia,
odjížděli jsme domů a oknem jsme se dívali,
jak velká rudá sluneční koule pomalu zapadá
za jakýsi vzdálený, pohádkově tajemný ostrov
daleko na moři.
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BUBYHO SMĚS

Stalo se módou sezóny
do nepravostí rázně tepat

kaiserok této fazóny
mně ale vážně nikdy nepad

mně totiž osud nadělil několik dobrých
kamarádů

a tak mi ušlo, že jsem žil
někdy i potmě nebo v chladu...

Dohrál jsem tuhle moudrou píseň z repertoáru
slavné semaforské dvojice a šel si načepovat
pivo z bečky. Zábava byla v plném proudu.
Společnost, do které nás uvedl náš soused Pepa,
jemuž nikdo neřekl jinak, než Brácho - sestávala
z mnoha inteligentních a vzdělaných lidí. Každý
z nich měl více nebo méně podivnou přezdívku.
Byl tu Basa s Marjánkou, Keďa, Ánri, Táta - což
byl vlastně brácha Bráchy, Jáchym, Vlasťa, Jaro,
Lenka, Šimsa, Kviťoch, Slávek, Pája, Fafo, Fifa,
Ivoš, Pavel, TBC, Šerpa, Ivanka, Charlie Q,
a mnoho dalších. Každý z nich měl svůj vlastní
způsob, jak projevovat dobrou vůli, slušnost
a opravdovost vůči svým kamarádům. Tahle
společnost existuje dodnes a má dokonce
i jméno - Bubyho směs. Vznikla kdysi dávno,
za hluboké totality někde v okruhu vysoko-
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školských studentů. Od té doby se neustále
přirozeně rozrůstá a prochází zákonitým vývo-
jem. Na pravidelné akce se sjíždějí pozvaní lidé
z celé České i Slovenské republiky a my byli taky
pravidelně zváni našimi sousedy. Na některé
akce jsme jezdili všichni společně a někdy jsem
jel sám.

Třeba Vlasťa pořádal svoji Vlasťovku někde
u České Třebové, Táta míval svoji Třešňovou
portu na chalupě u Pržna a Brácha nás každý rok
zval do Litic na Bráchovy pivní radovánky, spo-
jené s pravidelným festivalem politické písně.
Součástí všech akcí byly kromě turistiky a spor-
tovních činností především kulturní produkce,
třeba divadlo, muzika, nebo různé výstavy. Do-
konce jsme jednou natáčeli vlastní originální film
na osmimilimetrovou kameru podle mého
originálního scénáře.
V neposlední řadě důležitým prvkem, který spo-
joval tuto společnost, byla neskrývaná nechuť
k normalizovanému totalitnímu režimu, panu-



jícímu v této zemi. Byla to jakási undergroundová
oáza svobody s puncem ilegality, - a bylo téměř
zázrakem, že během mnohaleté existence
Bubyho směsi nikdy nedošlo k žádnému zásahu
vyšší moci a skoro všechny akce proběhly téměř
bez problémů.
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Bůh ví, který ročník Bráchova festivalu politické
písně začíná. V nevelké místnosti sedí asi šede-
sát slušných lidí namačkaných těsně vedle sebe.
Brácha u dveří zhasíná světlo a v naprosté tmě
utichly všechny hovory. Svou kytaru mám vždy
připravenou a do naprostého ticha začínám hrát
pískané sólo úvodní znělky tohoto festivalu.

Krylova píseň navodila tu správnou spikleneckou
atmosféru a už Brácha rozsvěcuje a zahajuje
festival s humorem sobě vlastním. Na pódiu se
střídají různá vystoupení, hudební i divadelní,
většinou originálně vtipné, s mnoha narážkami
na momentální stav společnosti. I přes obvyklou
trému před publikem jsem jako vždycky vystoupil
také a zahrál několik vlastních protestsongů.

Po mém vystoupení následovalo další číslo
programu. Jako vždy Vlasťa s několika kamárady
připravil velkou divadelní legraci s vynalézavými
kostými. Pozadu nezůstal ani Brácha s veršova-
ným divadlem. Jeho verše byly amatérsky for-
málně nedokonalé, ale obsahem a myšlenkami
úderně působivé. Další představení bylo zase
jemné a poetické. Lenka předvedla úžasnou

Zní hlasy soudních znalců a padlých andělů
řvou ústa slavných starců z reklamních panelů

a jaro karty míchá pro záda shrbená
a přetěžko se dýchá a svítí červená...

V poslední době se musím pořád ptát
proč je tolik věcí, kterých se musím bát

stroj času nás žene stále vpřed
chtělo by to ubrat plyn - a pokud možno hned...
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Po demokratickém hlasování publika obdržel
autor nejlepšího vystoupení diplom a putovní,
ozdobený, kýčovitě „zlatý“ pivní půlitr. Myslím,
že toho roku jsem to byl zrovna já.

A už následuje volná zábava prakticky až
do rána. Kdo má nějaký nástroj, přidává se
k celonočnímu jam-session. Hraje se uvnitř sálu,
a taky na dlouhé chodbě rekreační budovy,
i venku před budovou, kde se čepuje pivo.
Přidávám se postupně ke všem skupinkám.

taneční kreaci, spojenou s výstavou vlastních
abstraktních obrázků. Basa s Mariánkou spolu
zazpívali při kytaře pár vlastních písniček.
A nakonec Charlie Q přichystal poslechovou dis-
kotéku. Na stařičkém gramofónu pouštěl vzácné
kousky ze své unikátní vinylové sbírky. V té době
málokdo vlastnil takové skvosty, jako LP desku
Vladimíra Merty, natočenou ve Francii, nebo
z Německa propašované nové desky Karla Kryla.
A taky spoustu vzácných nahrávek starých
černošských bluesových muzikantů.
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Kolem Táty se hrajou převážně lidové, nebo staré
trampské a folkové písně. Svižnou country
si střihnu s partou kolem velkého kontrabasu,
na který hraje kdo jiný, než Basa. Kdo má chuť,
může si na chodbě bláznivě zatancovat - třeba
i rokenrol. A venku na lavičce vedle pípy zpíváme
spolu se Slávkem všechna smutná i veselá blues,
co známe.
Společné zpívání a společné reptání proti režimu
spojuje lidi ze všech koutů republiky a vědomí
sounáležitosti a existence spřízněných duší do-
káže způsobit, že je život v totalitě vlastně
i docela krásný.

Nemám rád společné ubytovny a hromadné spa-
ní bez soukromí. Proto bývám raději celou noc
vzhůru a k ránu se rozloučím s těmi, co ještě
neodešli spát a vydávám se na cestu domů.
Cesta temným lesem v ranním dešti a voňavá
Orlice, kolem které vede cesta k nádraží,
mi vždycky stojí za to, abych vydržel až do rána.
Vyspím se až ve vlaku a pak doma.

Jednou jsme to s Helenou udělali obráceně.
Dorazili jsme do Litic v sobotu brzy ráno, kdy
všichni ještě vyspávali po páteční prozpívané
noci. V prázdné místnosti, kde se obvykle hrává
stolní tenis, natáhli jsme mezi stěnami prádelní
šňůru a pomocí dřevěných kolíčků na prádlo jsme
rozvěsili několik desítek mých fotografických

Šel jsem tak jednou světem a potkal stádo krav
kouknu se pořádně a vidím lidskej dav

a v čele stáda šlape starý vůl
na očích černé brýle a v ruce bílou hůl...
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Jakýmsi guru celé Buby-
ho směsi byl Táta. Jeho
Třešňová porta mívala
trochu jinou atmosféru,
než Bráchovka. Nebyla
tak načichlá politickou an-
gažovaností. Na půdě
chalupy, mezi silnými
dřevěnými trámy se hrálo
spíš v duchu trampské
a folkové poetiky. Už ne-
vím, kdo z přítomných
tenkrát vystoupil s hou-
slemi a překvapivě zahrál
obtížný Montyho čardáš.

zvětšenin. Na dveře jsme přilepili předem připra-
vený plakát a malé překvapení pro přátele bylo
připraveno. Výstava fotografií pak měla velký
úspěch, jenže v tom podzimním ranním vlhku
všechny vystavené fotografie navlhly a domů
jsem si pak přivezl pokroucené zvětšeniny.

Svoje vlastní vystoupení jsem nazval: 5x o lásce.
I tentokrát jsem měl se svými písněmi docela
úspěch a Tátu potěšilo, že jsem se pro změnu
vyhnul politické angažovanosti a zvolil jiné téma.

Pozdě k ránu jsme spolu vedli dlouhou, téměř
filosofickou debatu o našich přístupech k životu.
Táta je celoživotní optimista s velkými životními
ideály, které se snaží uskutečňovat všemi pro-
středky. I společnost Bubyho směsi byla výsled-
kem jeho postupně uskutečňovaného ideálu.



O pár let později dokázal uskutečnit svůj opravdu
velký sen. Postavil si vlastními silami pevnou,
ocelovou, motorovou plachetnici, se kterou pod-
niknul dobrodružnou sedmiletou plavbu kolem
světa. Jeho touha po tom, aby spatřil Vanikoro,
jakýsi ostrov někde v Pacifiku, - byla tak silná,
že opustil svou rodinu na dlouhých sedm let, a jak
se pak ukázalo, - vlastně navždy. Ale to bylo
až mnohem později. Teď ještě seděl u velkého
táboráku, na kterém se opékalo jehně, a měl ko-
lem sebe svou ženu Zdenku, své dvě dcery
a spoustu opravdových přátel.

Ptáte se, proč jsem za sto let
se ani jednou nezachmuřil
přestože kolem vadnul květ

a vichr někdy krutě zuřil
mně totiž osud nadělil

několik dobrých kamarádů
a tak mi ušlo, že jsem žil

někdy i po tmě nebo v chladu...
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VŠECH VANDRÁKŮ MÚZA

Přišla k nám znenadání
hubená až hrůza

a řekla, že je múza
všech vandráků z Čech

To nebyl hřích
po nocích, když po kytaře sáhla

tak nám chleba kradla
a čmárala po zdech...

Je přesně půlnoc a návštěvníci Folkových
prázdnin v Telči prožívají jeden z vrcholů každo-
ročního festivalu. Stovky spřízněných duší na ná-
dvoří Telčského zámku ani nedýchají, když zpívá
Žalman svoji nejnovější píseň. Je úplná tma, jen
jediný reflektor ozařuje zpěváka na pódiu a hud-
ba se dostává v tom tichu až někam hluboko
pod kůži. Při pohledu nahoru jsou vidět v mě-
síčním světle bílé věžičky zámku a přímo nad hla-
vami diváků září kovově jasné hvězdy. Nevšední
zážitek je pak odměněn dlouhotrvajícím
potleskem.
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A přichází - opět za mohutného potlesku - folková
legenda Jarek Nohavica. Dokáže předat
poselství své dokonalé poezie takovým způso-
bem, že to člověka až mrazí. Své překrásné
písně zpívá příjemným hlasem a mezi písněmi
mluví vtipně, inteligentně a nadmíru odvážně.
Ve společnosti trampů, tuláků, vandráků a mla-
dých intelektuálů na nádvoří krásného zámku
probíhá tichá revoluce a předávané myšlenky
dodávají sílu a odvahu k následné revoltě v dal-
ších všedních dnech. Touha po celospole-
čenských změnách je mezi těmito lidmi
opravdová a Nohavica zde hraje roli folkového
barda a uznávaného vůdce revoltující části
národa.

Když mě brali za vojáka
stříhali mě dohola

vypadal jsem jako blbec
jak ti všichni dokola...
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S Jarkem jsem se setkal hned příští odpoledne,
když jsem zašel s několika novými přáteli na pivo
do restaurace na renesančním náměstí. Noha-
vica seděl u vedlejšího stolu a na jeho kytaru
zrovna hrál zajímavé kreace Vlasta Redl. Seděl
tam s nimi taky Karel Plíhal, který však byl
poněkud zmožený pivem a s hlavou na stole tvr-
dě vyspával. Redla hraní asi moc nebavilo a tak
vrátil kytaru Jarkovi. Odvážil jsem se poprosit
slavného písničkáře, zda by mi na chvíli svou
kytaru nepůjčil. Jarek se usmál a ochotně mi ji
podal.

Na tak skvělou kytaru jsem ještě nikdy nehrál.
Na pohled vypadala, jakoby ji našel někde
na půdě - stará a otlučená - ale zvuk měla nád-
herný. Basové struny krásně zvonily a duněly,
když jsem rozjel staré Mišíkovo a Mertovo
Špejchar Morning Blues.

Nohavica u vedlejšího stolu uznale pokývl hla-
vou, a tak jsem zahrál ještě pár bluesových písní
a pak jsem kytaru vrátil.
„To bylo fajne“ - povídá Jarek s úsměvem, a pak
jsme oba zvedli půlitry a připili si na zdraví.

Mojí přátelé mě taky pochválili, a tak jsem jim
vyprávěl, jak jsem nedávno absolvoval třídenní

Noc už končí a nad Špejcharem svítá
a mně začíná bejt do zpěvu

Noc už končí a nad Špejcharem svítá
a mně začíná bejt do zpěvu
to je ta pravá ranní chvíle
na moje osamělý blues...
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kytarový kurz v saloonu Amigos někde v Českém
Ráji, pod vedením Vladimíra Merty, a jak mě ten-
krát tvrdě zkritizoval známý kritik Jan Rejžek,
který byl hostem tohoto kurzu.

Každý hudební festival má svoji specifickou
atmosféru. Ve folklorní Strážnici jsme si párkrát
dali sraz s Číčou a Miluš. Přespávali jsme u jakési
jejich známé paní na dvorku porostlém
hroznovým vínem a popínavými růžemi a popíjeli
jsme bílé víno z jejího sklípku.
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Ve Strážnickém parku v několika areálech
probíhal program převážně cimbálových slovác-
kých kapel a tanečníků. Cimbálovky hrály také
mimo program v různých koutech parku. Úplně
nejlepší byl soubor Olšava z Uherského Brodu.
Muzikanti hráli pod platany s takovým nasaze-
ním, až hudba zněla celým tělem. Jejich táhlé ví-
cehlasy se nesly nad celým parkem jako nádher-
ný slavnostní chorál. Po třech dnech poslouchání
živé hudby jsme odjížděli autobusem na nádraží
a ve zvuku motoru jsem zcela zřetelně slyšel zvu-
ky cimbálu a klarinetu. Slovácké blues mi znělo
v hlavě ještě celou cestu vlakem až do Studénky.

Později se do Strážnice jezdilo už ne na folklorní,
ale na folkový a country festival Slunovrat. Pama-
tuji si, jak Michal Tučný dokázal rozparádit tisíce
diváků natlačených v areálu stadionu. Lidé po-
stupně vstávali a sedali do rytmu skvělé country
a hledištěm se tak valily pravé mexické vlny, stej-
né jako při fotbalovém mistrovství světa v Mexiku.
Podobně při jiném vystoupení Honza Nedvěd
dokázal přinutit celé hlediště, aby se všichni chytli
za ruce a celý dav vnímal jeho naivní, ale nád-
herné písně o lásce, dobru a přírodě, jakoby jed-
ním tělem. A to tělo se pomalu pohupovalo
v rytmu rozechvělých strun jeho kytary.

Na dlani jednu z tvých řas
do tmy se koukám

hraju si písničky tvý, co jsem ti psal
je skoro půlnoc a z kostela zvon

mi noc připomíná
půjdu se mejt a pozhasínám

co bude dál...
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Na Moravské folkové léto jsme vyrazili společně
s Helenou na motocyklu. Nedaleko od Příbora,
v areálu Hukvaldské obory dole pod hradem,
přímo ve stráni byly postaveny lavice a dřevěné
pódium. Pod starými kaštany, které kdysi dávno
fotografoval Josef Sudek, seděly desítky pří-
vrženců kvalitní muziky. Dole na pódiu se střídaly
folkové kapely s písničkáři a bluesmany. Pepa
Štrajchl, Zuzana Navarová s Nerezem, Pavel
Dobeš. Dokonce jakýsi známý bluesový kytarista
ze zahraničí, na jehož jméno si už nevzpomínám.

Během jeho vystoupení se náhle zatáhlo nebe,
jen na západě zůstalo rudé od zapadajícího
slunce. Ke kytaristovi se přidávají další muzikanti
- housle a saxofon. Najednou se zvedá vítr
a nad okolními lesy začíná bouřka. Vytahujeme
deštníky a pořadatelé odkudsi přinášejí velkou
igelitovou plachtu. Čtyři chlapi ji roztahují nad mu-
zikanty, kteří statečně pokračují v produkci.
Začíná pršet a vítr zesiluje. Objevují se první
blesky a do hřmění nebeských sil duní skvělé
bluesové rytmy. Saxofon kvílí a blues se zaře-
zává až do morku kostí. Plachta nad muzikanty
pleská ve větru do rytmu a celá scenérie připo-
míná jakousi apokalypsu. Stádo daňků, které má
na Hukvaldech v oboře svůj domov, zděšeně
prchá hluboko do lesů a snad taky proto už se
s dalším ročníkem Moravského folkového léta
nejspíš nedá počítat. Diváci se pomalu zvedají
a každý se snaží najít nějaký suchý koutek
pod kaštany - ale žádný už neexistuje. Všechno
je mokré a promáčené. A zatímco se nad obzo-
rem rozléhá kvílení saxofonu a dunění kytary,
spěcháme s Helenou na parkoviště, roztláčíme
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pionýra, protože v tom vlhku nejde nastartovat,
a jedeme přikrytí celtou v dešti domů. Těšíme se,
až se doma usušíme a vlezeme do suché
postele. V uších nám celou cestu zní apoka-
lyptické blues.

Taky u nás ve Studénce máme hudební festival.
Jmenuje se Folkový výprodej a každý rok posled-
ní listopadovou sobotu se v sále místního kul-
turního domu předvádějí amatéři ze Studénky
a okolí. Vlastně předváděli. Neboť už krátce
po sametové revoluci změnili snaživí novo-
kapitalisté tento kulturní stánek ve skladiště alko-
holu, a tak se musel Folkový výprodej přestě-
hovat do jiného baráku. Kupodivu folková muzika
ve Studénce to naštěstí přežila.

Vraťte nám
vraťte nám tu všech vandráků múzu

má roztrhanou blůzu

hmm hmm hmm hmm...
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PANENKA NA ZDI

Na temné, vlhké a oprýskané zdi
visí panenka s porcelánovou hlavou

a smutnýma očima
pozoruje svět kolem sebe
Její čas už dávno pominul

V domě nejsou žádné děti - bydlí tu
jen slavný fotograf, pro kterého je často

velkou inspirací
Ze zdi pomalu opadává omítka

jen kytice na obrázku
který jí dělá tichou společnost

je stále svěží
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Vyjímečnosti fotografií Jana Saudka jsem si všiml
už někdy v polovině 60. let minulého století, když
jsem je spatřil - ještě černobílé - v časopise
Repertoár malé scény. Saudkovy fotografie
už tenkrát měly v sobě jakýsi vnitřní náboj, který
u mne vyvolával blíže nepopsatelné pocity. Pak
jsem o něm dlouhá léta neslyšel. Až později,
v době, kdy už jsem sám taky fotografoval,
náhodou jsem s Helenou narazil na jeho výstavu
v Praze na Národní třídě.
Navštívili jsme už spoustu fotografických výstav,
ale to, co jsme mohli spatřit na této výstavě,
mne i Helenu zasáhlo jako něco naprosto vyjí-
mečného. Fotografie byly kolorovány na způsob
starých secesních fotografií a nádherně plastické
světlo příjemně modelovalo postavy na obra-
zech. Snad největší účinek měly naprosto přiro-
zené, zvláštní výrazy a mimika osob, přestože
všechny fotografie byly aranžované. Od té doby
jsem viděl mnoho napodobenin - formálně doko-
nalých - ale žádné z nich neměly v sobě tu duši,
kterou mají obrázky Jana Saudka.

Fotografie mne zasáhly tak silně, že jsem se roz-
hodl s Janem Saudkem setkat osobně. Podařilo
se mi sehnat jeho adresu a tak mi jednou přišel
dopis s krásně vymalovanou obálkou a s pozvá-
ním na návštěvu.

Cestou z velkého vandru kolem Sázavy jsem do-
jel až do Prahy, a v domluvený den jsem vyhledal
jeho vilu v Bráníku. V největším poledním vedru
jsem musel vyjít po asfaltové silnici do vysokého
kopce a celý zpocený a zaprášený jsem zazvonil
u branky zahrady, bohatě porostlé vysokými
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okrasnými rostlinami. Jan Saudek mě přivítal
a pozval dál.
„Přece se nebudete zouvat“ - řekl, když jsem si
chtěl sundat u dveří botasky. A když viděl, jak
jsem po cestě zaprášený a zpocený, zeptal se:
„Nechcete si dát nejdříve sprchu, pane Rudo?“
Využil jsem nabídnuté možnosti a v rozlehlé
koupelně obložené střídavě luxusními kachlič-
kami a zrcadly, důkladně jsem se osvěžil. Když
jsem se osušil a oblékl, vešel jsem do prostor-
ného obývacího pokoje, jehož celou zadní polo-
vinu tvořil vlastně jeho ateliér, kde vznikaly
ty úžasné fotografie. Celá jedna stěna tvořila
pozadí pro většinu Saudkových fotoobrazů. Byla
upravená jako stará, popraskaná a popsaná
skvrnitá zeď, před kterou se krásně vyjímají těla
jeho modelů.
Ještě než jsme začali vést dlouhý rozhovor o jeho
fotkách, zavolal na svou služku, ve které jsem
poznal jednu z jeho kyprých modelek a poprosil ji,
aby nám připravila nějaký chléb s máslem.
Služka po chvíli přivezla pojízdný stoleček,
bohatě obložený různými saláty, šunkou, uhe-
rákem, pečivem i ovocem.

Jan Saudek byl velice příjemný, vstřícný a po-
hodový hostitel. Ochotně odpovídal na všechny
moje otázky. Ukazoval mi své nejnovější
fotografie - v té době měl zrovna rozpracován
svůj nápad zobrazit své modely a modelky v po-
době dvouhlavých karet. Ukázal mi také, jak
jednoduše používá světlo - prostě jen jeden
reflektor se silnější žárovkou namíří do bílého
stropu a odrazem tak vzniká jeho typicky
příjemné plastické osvětlení scény. Fotografuje
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převážně starou českou dvouokou zrcadlovkou
Flexaret, i když vlastní i mnohem dražší německý
Rolleiflex. Dovolil mi taky, abych si vyfotografoval
panenku, která visela na té jeho slavné zdi,
a kterou použil jako rekvizitu na několika svých
fotografiích.

V té době se u nás ještě žádná jeho kniha nedala
koupit. Domluvili jsme se, že mi vymění moji
docela vzácnou knihu americké fotografky Diany
Arbusové za jeho monografií, vydanou v Itálii.
Na konec mi ještě daroval pohlednici se svou
dosti odvážnou fotografií a dokonce mne odvezl
jedním ze svých dvou luxusních automobilů
někam k nádraží. Ještě celý další rok jsme si pak
spolu občas dopisovali a vždycky jsem se těšil
na jeho výtvarně zpracované obálky i dopisy.
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Uběhlo dvacet dlouhých let. Jan Saudek se stal
slavným i u nás a jeho fotografie jsou vidět v časo-
pisech, na výstavách i ve filmech. Vydal spoustu
knih, které si může každý koupit i u nás. Bylo mi
trochu líto, když jsem se mu jednou připomenul
na vernisáži jeho výstavy v Ostravě, ale on už
mne nepoznal a vůbec si na mne nepamatoval.

Dnes je Jan Saudek celebrita, často vystupující
v televizi, kde plní roli jakéhosi estrádního šaška
a mediální hvězdy. Vím dobře, že to není jeho
skutečný obraz, snad jen image, která mu
pomáhá zvyšovat cenu jeho fotografií.Avím také,
že i nadále pouze jeho fotografie jsou to pod-
statné, opravdové a důležité, co nám zanechává
český fotograf Jan Saudek.

Československo, má vlast (Jan Saudek, 1968)
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SAMETOVÝ LISTOPAD

Slavný revoluční rok 1989 začal pro mne už
v létě, když v pražském Mánesu proběhla oprav-
du revoluční výstava ke 150. výročí vzniku
fotografie. Paní Mrázková zorganizovala tuto
akci opravdu na světové úrovni, a tak jsem mohl
spatřit všechno, co bylo důležité v celé historii
oboru fotografie a co jsem dosud mohl vidět jen
v málo dostupných zahraničních časopisech
a knihách. Mohl jsem studovat zblízka originální
fotografie Diany Arbusové, Edwarda Westona,
Alfreda Stieglitze, H.C. Bressona, Brassaie,
Edwarda Steichena, Margarety Cameronové,
Man Raye, Manuela Alvareze Brava, Suzan
Friedmanové a Harry Callahana, ale taky našeho
Josefa Sudka, Františka Drtikola, Jana Saudka,
Bohdana Holomíčka, Josefa Koudelky, Tarase
Kuščinského a spousty dalších.

A potom později se děly velké věci. Bylo to dávno
po návštěvě Gorbačova v Praze a po tom, kdy už
to dávno prasklo v okolních zemích. S velkými
nadějemi se všeobecně očekával nějaký zlom
i u nás a podle zpráv na Svobodné Evropě už se
k tomu opravdu schylovalo. Naše Martina z toho
ještě neměla rozum, ale my s Helenou jsme
pozorně sledovali další vývoj událostí.
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A přichází slavný 17. listopad a dochází k pří-
mému střetu studentů a slušných lidí se silami
totalitního režimu. Televize začíná - zpočátku
opatrně - vysílat reportáže z Národní třídy
a z následných manifestací na Letenské pláni.
Pohled na ty tisíce lidí, kteří si přejí změnu
k lepšímu, nás naplňují velkou nadějí, a sedíme
u televize od rána do večera.
A už brzy probíhá revoluce v celém národě.
Většina lidí už má komunistů po krk a zdá se, že ty
emoce jsou opravdu upřímné. V naší konstrukční
kanceláři sepisujeme petici na podporu pro-
hlášení pražských studentů a umělců a spolu
se Zdenkou a Standou obcházíme naše kolegy
a sbíráme podpisy. Většina konstruktérů
podepsala s radostí, jen někteří se ještě kroutili
a vymlouvali - nebyli si jistí, jestli se to ještě
nezvrtne. Naši šéfové samozřejmě petici odmítli,
ale nebylo jim to nic platné. Na velkém shro-
máždění vagonářů na posuvně hřímal velký sva-
zák soudruh Typovský, ať zbytečně neblbneme,
že tohle nám nemůže projít.
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Petici jsme odeslali - už nevím kam - a začalo
období neustálého schůzování. Dokonce jsem
musel odmítat různé funkce, které mi vnucovali.
Revoluce se pak vyvíjela svou vlastní cestou,
a do jejího čela se postupně protlačili lidé různých
kvalit. Naštěstí to podstatné - návrat svobody
a široké pole možností pro každého - to tady
zůstalo, alespoň v prvních letech po revoluci.
Dočkali jsme se velkého koncertu Karla Kryla
v Ostravě, a později taky v Praze na velké
slavnosti Odchodu posledního ruského vojáka
z naší země.

Z té velkolepé oslavy nezapomenu na efektní
ohně a plameny, které jakoby tekly po stěnách
okolních domů, a na obrovský ohňostroj spojený
s laserovou show a barevnými vodotrysky Křiží-
kovy fontány, stříkající podle krásné hudby.

Trochu mne sice překvapily jeho
náznaky určité skepse k poslednímu vývoji,
ale časem jsem musel uznat, že byl Karel svým
poznáním jako vždy o něco v předstihu.
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Už krátce po této vzrušující sametové revoluci
jsem využil možnosti zajet si vlakem do Vídně
a prakticky posoudit alespoň některé viditelné
rozdíly mezi kapitalismem a socialismem. Ob-
chody plné zboží mne zase až tak nebraly, zvlášť
když jsem měl prázdné kapsy. Šokoval mne snad
jen obchod s rámečky na obrazy a fotografie,
kde nabízeli snad tisíce různých typů - tak to se mi
docela líbilo. Taky jsem viděl, jak to asi bude brzy
vypadat i u nás. Nudné a jednotvárné propagan-
distické plakáty a politické transparenty nahradí
křiklavě barevné všudypřítomné reklamní cedule
a bilboardy, a budou se násilím vtírat do životního
prostředí a do našich životů.

Následky ranného kapitalismu, který jsme si do-
brovolně zvolili, nedaly na sebe dlouho čekat.
Brzy jsme přišli o pronajatý pozemek a o naši
chatu na břehu řeky Odry. Ve špinavém konku-
renčním boji změnila studénecká Vagónka něko-
likrát svého majitele, až nakonec byla prodána
američanům, kteří po krátké době odešli do Ru-
munska za levnější pracovní silou a továrna,
kde po desetiletí mělo dostatek práce tisíce lidí,
náhle zpustla a celá Studénka s ní. Bylo zrušeno
kino, koupaliště i kulturní dům, ze kterého se stalo
skladiště alkoholu.

Několik kamarádů z naší bývalé konstrukce
se však i nadále občas schází na myslivecké
chatě v Pustějově, kde hasíme žízeň, opékáme
buřty nebo sele na ohni, vzpomínáme na veselé
historky z doby totality a ujišťujeme se, že ta na-
bytá svoboda je skvělá věc.
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Seděl jsem v otevřeném okně chaty, bušil
do strun kytary a zpíval v té nejlepší formě
a v nejlepší náladě. Kamarádi venku pod oknem
tancovali v trávě, rozjařeně zpívali se mnou
a hulákali do tiché měsíční noci. V euforii
veselosti vyskočil seriózní inženýr Milan na stůl
pod balkónem a předváděl divoké taneční kreace
mezi půlitry piva a lahvemi slivovice.

Whisky, to je moje gusto
bez whisky mám v hlavě pusto

kdyby ji můj táta pil
byl by tady mnohem dýl

když se nese ve skle whisky
tak má barman dobrý zisky

život se dá zkrátka žít
jen když je co, jen když je co

jen když je co pít...
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Jednou ročně na podzim se scházíme - my kama-
rádi, bývalí vagonáři a staří jezevci - jak nás kdosi
nazval - v Klokočůvkách na chatě rekreačního
střediska bývalé Vagónky.
Obvykle už bývá chladno, a tak sedíme, samí
chlapi, namačkáni kolem velkých kamen, na plot-
ně se vaří velký hrnec s uzenými žebry a bečka
s pivem se chladí na balkóně. Během noci
probíráme a diskutujeme všechno možné a zaži-
jeme spoustu legrace. Hodně času věnujeme
taky společnému zpívání při kytaře. Když dojdou
uzená žebra a k ránu je zase hlad, opékáme
salám přímo v kamnech na černém uhlí. A v so-
botu ráno obvykle vyrážíme na celodenní výšlap
do Oderských vrchů. Někdy, když to teplé babí
léto dovolí, se jen tak válíme v trávě na slunečné
stráni pod hřbitovem.
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Využili jsme toho, že se Michalu Kocábovi podaři-
lo vystěhovat všechny ruské vojenské posádky
a tak byly zpřístupněny také lesy ve vojenském
prostoru na Libavě, pár kilometrů od Klokočůvek.
Cestou kolem Odry jsem se chvíli zdržel foto-
grafováním, a tak jsem jako poslední šel
po úzké pěšince, vedoucí nahoru po skalnatém
úbočí. Asi v polovině skály jsem se musel
zastavit, neboť další úsek chodníku se mi zdál
poněkud nebezpečný. Rozhodl jsem se, že se
vrátím, přebrodím Odru a půjdu po druhém bře-
hu, jenže když jsem se obrátil, zdálo se mi,
že je to ještě nebezpečnější. Trochu jsem zpani-
kařil a zůstal nerozhodně stát na skále. Hluboko
pode mnou tekla řeka a v blízkosti nebylo nic,
čeho bych se mohl chytit. Po delší době se na-
štěstí pro mne vrátil kamarád Ivoš a vlastním
příkladem mi ukázal, že i člověk se může po ska-
lách pohybovat lehce jako kamzík - a tak jsem
překonal strach a sešel jsem bez problémů dolů
k řece.

Šli jsme dál, až jsme došli na místo, kde se
Něčínský potok vlévá do Odry. Našli jsme si
vhodný brod a zatímco se všichni vyzuli a bosky
přebrodili na druhou stranu, já k všeobecnému
veselí jsem předvedl, jak my trampové překo-
náváme takovou vodu v botách. Velkými skoky
po kamenitém dnu, tak rychle, aby se voda
nestačila nabrat do bot, jsem se dostal v několika
vteřinách na druhý břeh a tu trochu vody, co se
do bot přece jen dostala, jsem prostě vylil.

Procházeli jsme nádherným zachovalým lesem
přes bývalé zakázané území. Neporušená
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příroda nám byla odměnou za tu dlouhou, nároč-
nou cestu. Až později hluboko v lesích jsme
teprve nacházeli známky přítomnosti ruských
vojáků. Kolem malé přehrady byly hluboké stopy
po tankových pásech, jak tankisté cvičili jízdu
pod vodou. O kus dál jsme pak objevili velké sme-
tiště s hromadou starých hader a nepotřebných
krámů. Okolní vysoké smrky a jedle byly
neznámými ruskými vtipálky zvlášť originálním
způsobem označkovány. Na každý strom vylezl
nějaký rusák a vysoko nahoře hřebíkem připevnil
pár starých, vysokých vojenských bot. Když pak
lezl dolů, ulámal za sebou všechny větve tak, aby
už nikdo nemohl vylézt nahoru, a aby tak na ruská
vojska v naší zemi zůstala co nejdéle alespoň
nějaká památka.

Běž domů Ivane, čeká tě Nataša
běž domů Ivane

tady tě holky nemilujou
Běž domů Ivane, čeká tě Nataša

běž domů Ivane
a už se nevracej...



PÁNSKÁ JÍZDA

Probouzíme se s Radimem a Mirkem pod celtami
na břehu Dunaje, každý z nás zabalen ve spa-
cáku a vatovaném teplém kabátě, a tráva kolem
nás je pokrytá bílým ranním mrazíkem. Není se
co divit - je už začátek října.
Lepší místo ke spaní jsme nenašli, jelikož jsme
dorazili k Dunaji včera večer až za tmy. Nad poci-
tem zimy a nepohodlím ovšem zvítězilo vědomí
absolutní svobody. Voňavý, horký čaj s rumem
ke snídani odehnal i poslední zbytky ranního
chladu.

Po snídani jsme projeli Mirkovým autem okolo
mohutného vodního díla Gabčíkovo - Nagymaros
a kolem desítky slepých ramen Dunaje, až jsme
u jednoho z nich našli příhodné místo k tábořeni.
U břehu byla připoutaná široká, nízká loď - spíš
jakýsi ponton, nebo přístavní můstek. Odtud jsme
mohli krásně vstupovat do malého kajaku, který
jsme si přivezli na střeše auta. Na břehu stála
ještě další velká loď. Byla postavena na svém
boku, takže její dno tvořilo užitečnou zástěnu
a úkryt před větrem. Kousek opodál v lese stála
opuštěná maringotka, pod kterou by se dalo
schovat v případě deštivého počasí. Mirek,
skutečný příležitostný námořník s kapitánskými
zkouškami, spolu s Radimem vyjížděli občas
na vodu, aby ulovili pár ryb, zatímco já se toulal
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po okolí a staral se o to, aby nevyhasnul oheň,
abychom si mohli ulovené ryby ihned opékat.

Jednou jsem vyjel na lodi s Radimem i já.
Objížděli jsme různé ostrůvky a zátočiny, pozo-
rovali kormorány a dávali jsme velký pozor, aby-
chom nezabloudili v desítkách slepých ramen
řeky, a nebo abychom se nezapletli do různých
pahýlů a pokroucených větví, které místy trčely
z vody. Dojeli jsme až k vysoké hrázi, a když jsme
zakotvili a vylezli nahoru, uviděli jsme široký hlav-
ní proud Dunaje. Nekonečné tuny vody se divoce
valily stále vpřed a v dálce na druhé straně jsme
viděli maďarské břehy.

Když jsme se vrátili, Mirek už nás čekal s upeče-
nými rybami a s lahví rumu. Pomalu se stmívalo
a tak přišla moje chvíle, neboť mojí hlavní funkcí
na této výpravě bylo hrát a zpívat u táboráku
dlouho do noci, dokud se nesní všechny ryby,
co kluci ulovili a dokud se nevypije všechen rum,
co jsme si přivezli.
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Lodní zvon zvoní, není čas se ptát
kdy se zas vrátím a jak mám tě rád
lodní zvon zvoní, tak napít mi dej
láhví od whisky pak mi zamávej...

Cestou zpátky domů jsme s Radimem vystoupili
v Brně a Mirek s lodí na střeše už pokračoval
do Studénky sám.
Pár kilometrů od Brna bydlí v Židlochovicích náš
dávný přítel Jára. Zastihli jsme ho - a samozřej-
mě taky překvapili - zrovna když zpracovával
ve svém sklípku velkou úrodu bílého vína. Nedalo
se nic dělat, museli jsme se taky zapojit do práce.
Tedy hlavně Radim, neboť já měl s sebou svoji
kytaru a tak jsem musel Járovi přehrát všechny
jeho oblíbené písně od Beatles. A když jsem
viděl, jak se chlapci lopotí, jak chodí kolem velké
kamenné nádoby plné sladkých hroznů, a jak
ztěžka tlačí před sebou dřevěné páky lisu, změnil
jsem repertoár a zahrál pár starých černošských
blues, která si otroci kdysi zpívali na plantážích.
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Naše pánská jízda pak skončila kolem půlnoci
ochutnávkou domácího vína z Járových loňských
zásob. Moravským sklípkem znělo tiché cinkání
skleniček, tichý přátelský rozhovor a tiché písně
Simona a Garfunkela.

Old friends, old friends...
can you imagine us years from today

sharing a park bench quietly
how terribly strange to be seventy

Old friends...
memory brushes the same years
silently sharing the same fears...

Staří kamarádi...
umíte si nás představit, jak za pár let
společně tiše sdílíme lavičku v parku
jak hrozně divné je mít sedmdesát

Staří kamarádi...
vzpomínky se dotýkají těch samých let

potichu sdílejí tentýž strach...
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V povídkách byly použity úryvky textů písní

těchto autorů a interpretů :

Greenhorns (Jan Vyčítal)

Hoboes (Wabi Ryvola, Miki Ryvola)

Karel Kryl

Spirituál kvintet (Ivo Fišer)

Jiří Suchý

Žalman Lohonka, Jaromír Nohavica

Honza Nedvěd

Ivan Wünch, V. Hála, Jaromír Vomáčka

Simon a Garfunkel

Ruda Stančík

Jenda Korda



OBSAH

Stará kolonie.....................................................7

Pohled z okna..................................................21

Vojákem proti své vůli.....................................23

Jaro v Berouně................................................30

Velký vandr......................................................34

Zelená řeka.....................................................52

Vítr z hor..........................................................74

Sám na cestě...................................................88

Česká Kanada...............................................103

Mare Adriatico...............................................108

.................................114

Bubyho směs.................................................121

Všech vandráků múza...................................129

Panenka na zdi.............................................136

Sametový listopad.........................................141

Pánská jízda..................................................149

Podivná doba..................................................29

Mare Adriatico podruhé

155



RUDA STANČÍK

NA CESTÁCH

fotografie a obálka: Ruda Stančík

na str. 11 a 12 použity fotografie
z archivu Josefa Hradila

na str. 132 nahoře fotografie
z archivu Vladimíra Merty

na str. 140 fotografie Jana Saudka
na str. 152 obraz Old friends (olej, staniol)

z ateliéru Rudy Stančíka

typografie a grafická úprava: studio RS

vytiskl a vydal
Tribun EU s.r.o., Brno

Knihovnicka.cz
2010

další knihy a fotografie
na webových stránkách autora:

www.galerie-rs.com

knihovnicka.cz





RUDA STANČÍK

narozen v roce 1950

bydlí ve Studénce

co nevidět důchodce

žije jako fotograf

muzikant

textař a spisovatel

to vše stále jako amatér

tulák po české krajině
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