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6. srpna – den 3.

Střelnice:  
absence bílé vlajky

LUKÁŠ: Poprvé se nám daří vstát za svítání a Janča hlásí zlepšení 
ohledně nártu. Z ošetření mých chodidel se stává téměř chirurgický 
zákrok. Během noci se mi místo levého malíčku vytvořil jeden velký 
puchýř s nehtem. Díky propíchnutí a odšťavení zmenšuji prst na polo-
viční velikost. U ostatních došlo ke zlepšení a začínají tvrdnout. Stačí 
jim jen základní údržba pudrem. Během hodiny posnídáme, sbalíme 
stan a vyrážíme. Janči to opět skvěle šlape! Vylekají ji ale stopy divočá-
ků v blátě. Snažím se jí vysvětlit, že jsou plaší. Sám mám přitom uši na 
pozoru. Každé prasknutí větvičky u mě vyvolá cuknutí.

JANA: Jsme těsně před Popicemi, když slyšíme výstřely. Postupně 
jsou slyšet víc a víc a společně s tím přímo úměrně roste i Lukášova 
nervozita. Mě místo toho trápí množství kančích stop v blátě. Většina 
z nich je evidentně jen pár hodin stará. Opravdu velice nerada bych tu 
na nějakého narazila. Lukášovi jsou kanci ukradení. „Prasátku utečeš, 
ale kulce ne,“ snaží se mě uchlácholit. Ha, chtěla bych ho vidět, jak 
utíká před prasetem. V tu chvíli se něco šustne v křoví. Určitě je to 
divočák, který vycítil můj strach. Ve vteřině plánuju únikovou cestu 
na nedaleký posed, ale dřív, než plán stihnu zrealizovat, tak z  křoví 
vykoukne srnka.

JANA: Brzy se dostáváme ke střelnici, přes niž vede cesta. Lukáš 
odmítá pokračovat. Je tu cedule, která zakazuje průchod v přípa-
dě, že visí prapor.

„Prapor ale nevisí, takže jdeme.“ snažím se ho přesvědčit k po-
stupu.

Několik minut smlouvám, ale bez výsledků. Napadne mě zavo- 
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lat telefonickou podporu. Určitě mu pomůže, když uslyší i někoho 
dalšího, a rozhodne se jít. Volám tátovi. Ani jeho uklidňující slova 
však s mým mužem nehnou. Na pokraji zoufalství mě napadá za-
volat Laďovi. Je to jeho dobrý kamarád, na něj on určitě dá. Navíc 
je to flegmatik, takže z něj jistě vypadne něco na způsob: „Ty vole, 
normálně běž.“

Lukáš mu vysvětluje celou situaci a po chvíli dodá „Že jo, já se 
právě taky bojím.“

Tak tohle je skvělý. Je vidět, že mužská chrabrost má v dnešní 
společnosti stále své místo. To místo je přesně třicet metrů pod 
zemí. Na samém pokraji pláče Lukáše přemlouvám, ať se hne, ale 
nic.

LUKÁŠ: Jde se skvěle, a to až k místu s nápisem „POZOR! – ohro-
žení života. Pokud je vyvěšen prapor, nevstupujte do prostor 
střelnice.“ Marně hledám prapor, ale výstřely slyším zřetelně! Na-
stává patová situace. Janča chce jít. Já argumentuji tím, že pouze 
zapomněli vyvěsit prapor.

Po hodinové diskuzi a dvou nápovědách přítele na telefonu 
vkráčíme do prostoru střelnice. Třesou se mi kolena, potí dlaně. 
Zaslechnu další výstřel a hbitě měním svou výšku na polovic. Jan-
ča jde vzpřímeně a vysmívá se mi. Po 200 metrech míjíme tutéž 
ceduli. „Jsme venku!“ zvolávám vítězně. Po dávce adrenalinu mám 
sil na rozdávání. Cítím se skvěle!

JANA: Po hodinovém čekání na Godota se zadaří a vydáváme se 
skrze hrůzostrašnou střelnici. Jsme jen pár metrů za cedulí, když 
padne další výstřel. Lukáš se ve vteřině přikrčí k zemi s elegancí 
válečného veterána a přebíhá celé bojové pole až za další ceduli. 
Tam celý bledý a orosený nevěřícně prohlásí: „Jsme venku.“

LUKÁŠ: Spotřeba vody je teď na šesti litrech pro každého. V panice 
z nedostatku této životodárné tekutiny ji doplňujeme ve Strachotíně, 
v místním kempu. U obsluhy hladového okénka škemrám o trochu 
cukru a nakonec dostávám na čtyři tucty sáčků rychlé energie.
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JANA: Ve spalujícím horku se dostáváme až k vodní nádrži Nové 
Hrady. Je fakt hrozný vedro. Cestou po nekonečné hrázi si v hlavě 
sčítám všechna pro a proti. Utopit se pod jezem, nebo se uškvařit 
na slunci. Nejsem ale dobrý počtář, takže se dostáváme až na konec 
hráze. Potom se nám jen zázrakem daří vydrápat až na Dívčí hrady. 
Ty leží v úctyhodné výšce jeden tisíc čtyři sta čtyřicet… stop čili asi 
430 metrů. Všude je tu spousta lidí. Nejvíce si všímám těch, kteří 
přichází s úsměvem. Těm bych nejraději vrazila svou krosnu a poslala 
je znovu dolů.

LUKÁŠ: Pokračujeme dále přes Stolovou horu. S výškou kolem  
450 m n. m. se jeví jako nejvyšší bod široko daleko. Ve veliké dáli se 
mohutně vzpínají Alpy. Nemohu se tohoto výhledu nabažit a neustá-
le se otáčím. I přes spalující slunce a pot v očích je to nádhera. Tento 
výhled už máloco překoná. Brečím dojetím. Před Jančou nemusím na-
štěstí nic skrývat, protože se slzy ztrácejí v litrech potu.

LUKÁŠ: Asi po hodině míjíme tuláka odpočívajícího pod valní-
kem. Má asi dvakrát více věcí než my dva dohromady. Ze zvěda-
vosti zastavujeme pouze na pár slov.

JANA: Potkáváme tuláka, který se s námi hned dává do řeči. Lu-
káš s nadšením malého chlapce hltá každé jeho slovo. Teploty do-
sahují denního maxima, takže se v konverzaci brzo ztrácím, až ji 
nakonec přestávám vnímat úplně.

Po několika dlouhých minutách se proberu z bezvědomí. Deba-
ta stále pokračuje. Je mi do pláče. Vyčerpaná a zoufalá se zmůžu 
jen na tiché: „Už jdeme.“ A tak jsme po půl hodině zase volní.

Propocení se dostáváme až do Mikulova. Oba se zoufale chce-
me osprchovat a míříme proto k evangelické faře. Cesta městem 
je ale poněkud špatně značená. Některé ukazatele musíme hledat. 
U jedné z křižovatek Lukáš lehce znejistí a hledá cestu.

„Támhle je červená.“ hlásím mu pyšně. Tato věta jako by byla 
klíčem k Pandořině skříňce.

„Já jsem ti říkal, že to není na červené,“ vzteká se na mě. Jsem 
v šoku, ale je mi jasný, že ve skutečnosti jen potřebuje sprchu  
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a trochu odpočinku, takže se omlouvám. Místo toho se mi dosta- 
ne dalších výčitek. To já ale tuze nerada, takže otevírám i svou 
Pandořinu skříňku. Stojíme na ulici a štěkáme na sebe jako dva 
vzteklí psi.

LUKÁŠ: Plán je jasný – zastavit se na místní faře a poprosit  
o sprchu. Musíme proto odbočit z cesty, nad čímž se Janča po-
divuje. „Já jsem ti ale říkal, že to není na cestě,“ připomínám 
Janči klidným hlasem. Ta se nadechuje a já začínám tušit, že opět 
nemám pravdu. Atmosféra houstne. Morálka na bodu mrazu.

LUKÁŠ: U fary nikdo neotvírá ani na třetí zvonění. Musíme jít na-
koupit, nebo nám zavřou. Cestou k obchodu míjíme poutnickou oázu, 
koupaliště. Stojíme před těžkým rozhodnutím. Riskovat zavření ob-
chodu, nebo si dopřát sprchu. Jídlo má navrch.

Naštěstí zjišťujeme, že obchod zavírá až za dvě hodiny. Vracíme se 
ke koupališti s prosíkem o sprchu. Paní chce nejdříve zaplatit vstupné. 
Když už jsme na odchodu, zželí se jí nás. „Tak přijďte dvě minuty po 
sedmé. Teď padejte, ať se mi tu neuvaříte.“ Jdeme se tedy vařit za roh 
a přicházíme za čtvrt hodiny, přesně v 19.02. Dvě minuty je sice ofi- 
ciálně zavřeno, ale v areálu se přesto pár těl, zbitých sluncem, pomalu 
souká k odchodu. „Máte na to deset minut!“ zavelí dáma.

JANA: Běžím k dámským sprchám. Do rohu vrhám krosnou  
a přitom si sundávám boty. Postupně odhazuji všechno obleče-
ní, beru mýdlo a pouštím vodu. Je tak ledová, že na pár vteřin 
zamrznu. Hned potom si všimnu, že všechna voda mi cáká na 
krosnu v rohu. Z úsporných důvodů to nijak neřeším a snažím 
se vše stihnout ve stanoveném časovém limitu. Mydlím se. Jsem 
opravdu blízko světovému rekordu. Mýdlo nemydlí. Panikařím. 
Zrychluji proto tempo, až se mi nakonec daří vykouzlit pár mý-
dlových bublin. Vedlejším produktem je sice rozedřená kůže, ale 
ta se určitě brzy zahojí. Pár zbylých mýdlových bublin oplachuji 
ledovou vodou a rychlostí blesku se znovu oblékám. Celá roz- 
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něžnělá potom vycházím ze sprch. Mám radost, že jsem to stihla  
a že jsem čistá. Chystám se proto velkoryse poděkovat paní po-
kladní, ta mě ale vyhazuje se slovy „Běž, ať tě nikdo nevidí.“ Před 
koupalištěm hledám Lukáše. Nikde tu není. Nemohlo mu to přeci 
trvat déle než mě. Určitě se utopil. Vtom ale z koupaliště vyjde 
i Lukáš.

„Jančo, nebudeš věřit co se mi stalo“.

LUKÁŠ: Přibíhám do sprchy a v hlavě odpočítávám sekundy. 
Svléknut jsem rychlostí Houdiniho. Kropím své tělo studenou vo-
dou. Sprcha teče tři sekundy a poté přestane. Zřejmě vychozené 
tlačítko. Rychle přeskakuji ke druhé sprše. Stejný problém – tři 
sekundy a konec. Zkouším proto tlačítko držet zmáčknuté, ale 
voda v této poloze neteče. Po odzkoušení i třetí sprchy se s pro-
blémem smiřuji a každé tři sekundy boxuji do tlačítka. Po namo-
čení těla beru propocené věci a snažím se je vyprat. Sprcha má ale 
takový rozptyl, že volím raději umyvadlo. Kousek mýdla mi však 
padá do odtoku. Zkouším ho vydloubnout. Mýdlo se ale prostě jen 
sklouzne po stěně umyvadla a zaujímá výchozí pozici. Po třetím 
pokusu nechávám mýdlo na pospas osudu a volím to erární, te-
kuté. Zápasím s časem. Tekutým mýdlem mydlím i sebe a zjišťuji, 
že nejsem zdaleka tak opálen, jak jsem si myslel. Ždímu sebe, věci 
a společně s krosnou opouštím útroby mikulovského koupaliště. 
Cestou ven se snažím poděkovat milé, ale rázné paní u vstupu, ta 
mě ale vyžene ven. S překvapením zjišťuji, že Janča už čeká venku 
osprchovaná. Přivítá mě s úsměvem.

„Ty jsi neprala?“ ptám se.
„Měla jsem strach, že to nestihnu…“ Atmosféra se sprchou 

značně zlepšila.

JANA: Naprosto spokojeni procházíme uličkami supermarketu. Po-
slední nákup v Čechách. Nerozvážně bereme vše, co nám padne do 
oka. U kasy pak naše honička končí. Vozík přetéká. Máme tortilly, 
čokolády, sýr, tyčinky, oříšky, bagety, banány, hroznový cukr, … Čes-
ká klasika, jako je salát Rumcajs, sýrová pomazánka a bramborový 
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salát, samozřejmě nesmí chybět. Kdo ví, kdy na podobné delikatesy 
opět narazíme. Mýdlo a dětské čisticí ubrousky jsou taktéž samo-
zřejmostí!

Před obchodem ještě doplňujeme vodu a vše zakoupené precizně 
skládáme do krosen. Zvedám batoh, ale zaseknu se. Zkouším to po-
druhé. Nejde to! Hledám, kde se mohla zachytit, ale bez výsledku. I při 
třetím pokusu mne krosna opět táhne k zemi. Nakonec mi s ní musí 
pomoci Lukáš. Zdá se, že s množstvím zásob jsme to jaksi přehnali.

Jsme těsně za Mikulovem, na dlouhé, rovné polní cestě. Není tu žád-
né místo, kde bychom se mohli schovat. Od rakouských hranic nás dělí 
jenom kilometr. Protože je dnes přecházet nechceme, tak se snažíme 
najít místo pro stan. Obhlížíme přilehlé louky ale jediné, co nachází-
me, je jen spousta kančích stop. Dostáváme se až k malé strouze, kde 
množství stop ještě o něco víc roste. Právě tohle místo přijde Lukášovi 
ideální na stavění stanu. Tady v jámě lvové. Tedy kančí. Nemáme však 
moc na výběr, takže nakonec stan stavíme. Lukáš občůrává místo, prý 
„aby je to odstrašilo“. Jo, jsem si jistá, že jestli to viděli, tak je to od-
strašilo dostatečně.

24	km	–	73	km														460	Kč

7. srpna – den 4.

Za hranicemi  
je to samé prase

JANA: Noc jsme kupodivu přežili. Hořák už syčí a Lukáš připravuje 
ranní kávu. No vlastně spíš ranní nápoj. Jedná se o instantní kávu 3v1. 
Doufala jsem, že sušené mléko a cukr tu nepříliš dobrou chuť přehluší, 
ale nestalo se tak. Usrkáváme kofeinovou břečku a přemýšlíme nad 
tím, co nám dnešní den přinese. Slupnu pár tabletek hroznového cuk-
ru a můžeme začít balit.
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Potom, co jsme si vychutnali překrásný východ slunce, se vydává-
me na cestu. Brzy překračujeme rakouské hranice. V první vesnici na-
vštěvujeme malý kostelík. Nejvíce Lukášovi udělá radost, když zjistí, 
že tady je i razítko. Credencial si tedy může orazítkovat sám. Nalézáme 
i elektrické zásuvky, tolik potřebné k dobití našich komunikačních 
zařízení. Největší radost nám ale dělá inzerát, který nabízí ubytování 
poutníkům. I se snídaní za dvě eura. To je skvělá zpráva. Znamená to, 
že odteď už pro nás ubytování určitě nebude problém.

Těsně za Falkensteinem nalézáme stále větší množství kančích stop. 
Lehce mě to zneklidňuje, ale nedávám na sobě nic znát. Nenápadně se 
ohlížím za každým šustnutím a přitom přemýšlím, na které stromy by 
se dalo vyšplhat.

JANA: Opět se něco šustne. Je to skutečně prase. Utíká, co mu 
nožičky stačí. Za ním další a další. Celkem jich je asi sedm, a než 
se stihnu vzpamatovat, tak jsou všechna pryč. Jsem docela ráda, 
že nemám tak rychlé reflexy. Lukáš by mě z toho smrku býval už 
nikdy nesundal.

LUKÁŠ: Když Janča zahlédne prchající divočáky, neváhá se jim 
pořádně vysmát.  „Srábotkové!“ ulevuje si po třech dnech strachu. 
Smějeme se, až se za břicho popadáme. Já Janči, Janča divočákům.

LUKÁŠ: Místo odpočinku, tedy alespoň prozatímního, nalézáme  
u sklípku mezi vinicemi. Překládáme nápis „pro poutníky“ a jdeme dov-
nitř. Je zde voda, víno, minerálky, kasička, návštěvní kniha, a hlavně 
chládek. Je super schladit se a napít se studené vody. Na venkovní lavič-
ce poobědváme tortilly s rajčetem, sýrem a semínky. Je to skutečný gur-
mánský zážitek. Především kvůli stolu, protože nemusíme jíst na zemi.

LUKÁŠ: Po obědové siestě se probouzím jako první. Toho využí-
vám k žertu a schovávám naše krosny do sklepa. Poté vyděšeně  
budím Janču „Kde máme krosny?!“ Ta má nechápavý výraz a mís- 





28

 
to paniky, že jsme přišli o věci, kouká nepřítomně před sebe. Vtip se 
míjí účinkem, neboť propuknu ve smích a tajemství je prozrazeno.

JANA: Lukáš mě probouzí. Pokaždé se té jeho holé lebky trochu 
leknu. Kouká na mě a snaží se mě přesvědčit, že nám někdo ukradl 
krosny. Nechápu, jak si může myslet, že mu na to skočím. Jedna 
věc mi ale vrtá hlavou daleko víc. Jak se mohl opovážit mě vzbu-
dit? Nezmůžu se ani na slovo a jen nevěřícně koukám před sebe.

LUKÁŠ: „Schlafenplatz“ opouštíme po třech hodinách, jakmile opad-
ne největší vedro. Za celou dobu ani živáčka. Puchýře na chodidlech už 
mě pálí jako čert! Našlapuji nakřivo, z čehož mě ještě začíná bolet levé 
lýtko. I přes bolestivou chůzi ve stylu „fakír Rádži Tamil“ pokračujeme. 
Najednou se Janča kácí k zemi.

Už to s ní škráblo a jsme v hajzlu, myslím si. S elegancí akrobata ale 
vyskakuje opět na nohy.

„Zase se mi vyvrtl kotník,“ hlásí stroze. Po pěti minutách už jde, jako 
by se nic nestalo. Cestou míjíme lékárnu, kde doplňuji antipuchýřo-
vou výbavu.

JANA: Je krátce po šestnácté hodině a my přicházíme ke koupališ-
ti, kde si konečně můžeme přeprat naše oblečení. Po několika dnech 
úmorných veder je to skutečně víc než potřeba. Jen v podprsence  
a podvlíkačkách dlouho obcházím celý areál až se mi konečně daří na-
jít koryta s tekoucí vodou. Jsou sice v těsné blízkosti kavárny, takže 
všichni zákazníci sem mají perfektní výhled, ale nemám na vybranou. 
Postupně si zde přepírám všechno svoje oblečení, spodní prádlo ne-
vyjímaje. Lehce mě znepokojují pohledy hostů, ale snažím se je igno-
rovat. Většina z nich naštěstí dělá totéž. Docela se mi uleví, když už je 
to za mnou. Zase budu na chvíli člověkem… čistým člověkem. Vlastně 
docela špinavým člověkem, ale v čistém oblečení… alespoň do zítra.

LUKÁŠ: Janča se vrací s tak slastným výrazem ve tváři, že mám pode-
zření, že ji někdo přefikl. Když si ale vezmu na sebe své přeprané tričko, 
její pocity chápu. Je to slast!


