■ Jsem učitel a fotograf. Letos jsem se rozhodl, že nebudu fotit pouze architekturu, ale začnu fotit i něco jiného. O Velikonocích jsem se
vypravil autobusem fotit židovský hřbitov do Neveklova, ale nejenže
jsem nestihl focení samotné, navíc mi ujel poslední spoj a nezbylo
než stopovat. Řekl jsem si dost a rozhodl se koupit si skútr.

Text a foto: Miroslav Waidinger
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jsem postupoval na Slovensko, abych
mûl slovenskou vlajeãku, tu jsem si
dal na hrazdu, kam jsem si vû‰el vlajeãky v‰ech zemí, které jsem dobyl.
V Terchové jsem vyfotil Kentoyu u Jáno‰íkova pomníku a odtud jsem pokraãoval nahoru do Polska pﬁes Lublin na BûlovûÏ, kde je BûlovûÏsk˘ národní park. Potom na Kaunas, kde
jsem zaãal fotit botanické zahrady.
Dennû jsem ujel nûco pﬁes tﬁi sta kilometrÛ, ráno jsem vstal tﬁeba v pût
na‰eho ãasu, za hodinu jsem zabalil,
umyl se, nasnídal a byl jsem pﬁipraven˘ na cestu, v ‰est jsem vyrazil
a kolem osmé jsem vût‰inou zaparkoval, zapsal pár ﬁádek do deníku
a ‰el spát. Z Kaunasu jsem jel napﬁíã
Litvou na ·iauliai, kde je Hora kﬁíÏÛ,
kﬁesÈanské poutní místo i symbol odporu LitevcÛ vÛãi okupaãnímu sovûtskému reÏimu. Zajel jsem i ke geografickému stﬁedu Litvy a pokraãoval
nahoru na Rigu do Loty‰ska. V Rize
jsem fotil dal‰í botanickou zahradu
a hned ujíÏdûl po Via Baltica smûrem
na Tallinn.

Scéna z románu

v 07:07:17. To jsem pﬁesnû udûlal, vyrazil a kupodivu bylo zrovna na tachometru 3333 kilometrÛ, to mû pﬁekvapilo. Vûci jsem si zabalil den pﬁedtím.
Na srdci Zoomu jsem mûl pﬁidûlan˘
fotobatoh, vzadu na nosiãi kufr, tam
jsem cestou uchovával zásoby jídla
a pár drobností. Pod sedadlem jsem
mûl jen náﬁadí a náhradní díly, které
mi pÛjãila Kentoya. Za sebou na pozici mrtvé tety jsem mûl stan, ta‰ku
s obleãením a spací pytel, dohromady mûlo v‰echno závaÏí 42 kilo a já
mám nûco pﬁes sto, takÏe Kentoya
celou dobu vezla zhruba stopadesátikilovou zátûÏ.
Moje první kilometry míﬁily do Pﬁerova ke kamarádovi, se kter˘m jsem se
chtûl dohodnout na dal‰ím úãelu mé
cesty – fotografování botanick˘ch zahrad, protoÏe z pﬁípadn˘ch fotografií
chceme udûlat pﬁí‰tí rok seriál. Dál
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htûl jsem nûco ãeského
a na‰el jsem na internetu,
Ïe existuje ãeská firma
Kentoya, vypravil jsem se do prodejny,
kde mi prodavaã oznámil, Ïe sám by
si to nekoupil. Byl jsem ale rozhodnut˘, peníze jsem mûl s sebou a jednu
motorku jsem si vybral, zaplatil a odvezl. Nûkolik desítek let jsem na niãem se dvûma koly nejezdil, takÏe
jsem si na motorku zase chvíli zvykal
a líbilo se mi, jak to jede pomaliãku,
Ïe se cestou dá rozhlíÏet. V té dobû uÏ
jsem pomalu plánoval prázdniny a tu
se v Kentoyi vymûnilo osazenstvo a do
prodejny se dostal fanda na v‰echno,
co má kola a motor, pan Janák a ten
mû zaãal masírovat. Îe kdyby se to
upravilo, tak by jela Kentoya lépe, Ïe
by mû uvezla snáz do kopcÛ, protoÏe
s mojí váhou jela taky dvacet. Slovo
dalo slovo, nechal jsem si motor vyla-
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dit a skútr se v˘raznû zmûnil. UvaÏoval
jsem o tom, Ïe pojedu na Slovensko,
ptal jsem se pana Janáka, jestli mû
tam ta motorka, co vypadá, Ïe má
motorek z mixéru, doveze, a ten mi
ﬁekl, Ïe mû Kentoya doveze, kam budu chtít. Zaãal jsem uvaÏovat: na Slovensku jsem byl, v Polsku jsem byl, ale
v Litvû, Loty‰sku, Estonsku nebo Finsku jsem je‰tû nebyl. ¤ekl jsem si tedy, Ïe cílem bude nûjaké jezero, ale
protoÏe Finsko je zemû tisíce jezer, bylo tûÏké vybrat, ke kterému. Cíl ale v˘prava mít musela, nakonec jsem vybral polární kruh, kter˘ je podle mapy
severnû od mûsteãka Rovaniemi. O cíli
cesty bylo rozhodnuto.

Cesta začíná
Jako ãas odjezdu jsem si stanovil po
vzoru astrologÛ Karla IV. 17.07.07

KdyÏ jsem pﬁijel do Estonska, dohnala
mû bouﬁka a ubytoval jsem se u jednoho pána, kter˘ vypadal pﬁesnû jako
Ernest Hemingway. KdyÏ jsem se ráno
probudil, lilo, vzal jsem si na sebe pogumovan˘ pracovní odûv Brudra a první, co jsem udûlal, Ïe jsem si v rozkroku pﬁi nasedání roztrhl kalhoty. Bunda
vydrÏela celou cestu a do Tallinnu
jsem jel celou dobu v de‰ti, kter˘ se
v Tallinnu zmûnil na kroupy. Byl jsem
tak promoãen˘, Ïe jsem koÏené rukavice Ïdímal. Helmu jsem mûl jen kokosku, protoÏe na svoji hlavu jsem nesehnal správnou velikost se ‰títkem.
Ale v de‰ti jsou kapky do oãí jak bodliny, aÏ jsem pﬁi‰el na to, Ïe kdyÏ nasadím kapucu pracovního odûvu, zachytí
její ‰títek vût‰inu kapek. Pﬁijel jsem do
pﬁístavu k trajektu a hned jsem zaãal
shánût odjezd, abych se dostal pryã.
Veãer jsem pﬁijel do Helsinek a hned
za mûsto do lesa, abych se nûkde vyspal. To uÏ nepr‰elo a vlastnû aÏ nahoru do Rovaniemi bylo sucho. Jel jsem
se podívat na jednu z nejsevernûj‰ích
botanick˘ch zahrad v Oulu, která je asi
dvû stû kilometrÛ pod polárním kruhem, a dal‰í den do Rovaniemi. Tam
jsem pﬁijel nûkdy pﬁed pÛlnocí a pﬁi-

padal jsem si jako v nûjakém Páralovû
románu. Zatímco nikde jinde ve Finsku nebyli opilí lidé, protoÏe je tam
prohibice, tak v Rovaniemi byli opilí
úplnû v‰ichni. Mûl jsem dojem, jako
bych na nû koukal odnûkud zvenku,
byl to neskuteãn˘ pocit bizarní veselice, jako kdyby si mezi sebou mûnili
obliãeje. Bylo 23:45, na obloze svítilo
sluníãko, na ulici si hrály dûti, to samé
i o pÛl tﬁetí ráno a poﬁád tam chodilo
stejné mnoÏství lidí. Bylo to jak na
Václaváku, na jednu stranu tam byl
obrovsk˘ boom turistÛ, ale na druhou
stranu Rovaniemi fungovalo jako normální mal˘ mûsto, to znamená, Ïe
v ‰est se zavﬁely v‰echny obchody i turistické informace a nebylo otevﬁeno,
pﬁestoÏe tam celou noc proudily davy
lidí. Ale byl jsem koneãnû po jedenácti
dnech v cíli své cesty. JenÏe teì mi to
do‰lo. Nejsem v cíli. Jsem v pÛlce.

Hádanka a Vltava
Ve Finsku jsem pﬁespával vÏdycky nûkde v lese a za polárním kruhem jsem
se moc nezdrÏel, protoÏe kolem silnice jsou skoro v‰ude ra‰elini‰tû a já se
bál, abych se ráno neprobudil o metr
níÏ. Dal‰í den jsem pokraãoval dolÛ na
jih, ve Finsku se ãlovûk cítí neuvûﬁitelnû bezpeãnû a je tam vynikající znaãení, takÏe se nedá zabloudit. Celou cestu jsem jel podle turistické GPS a podle mapy.
Zpátky jsem se snaÏil jet jinudy, stejnou cestou jsem jel jen z Rovaniemi
do Helsinek, jinudy se ani moc jet nedá, v‰echno ostatní by bylo v˘raznû
del‰í a to s malou motorkou nejde.
Cesta ubíhala rychle i díky tomu, Ïe
jsem na jednom parkovi‰ti potkal Bulhary, kteﬁí mi uÏ po dvaceti vteﬁinách
zaãali nabízet zlato, tak jsem bleskovû
vyrazil, zvlá‰È kdyÏ jsem je‰tû zaslechl,
jak vykﬁikují, jak je to hezká motorka.
Dal‰ích dvû stû kilometrÛ jsem se je‰tû ohlíÏel, jestli za mnou nejedou.
Krátce nato zaãalo asi ‰est set kilometrÛ pﬁed Helsinkami pr‰et, a to jsem
netu‰il, Ïe mû ãekají tﬁi dny skoro nepﬁetrÏitého de‰tû. K Helsinkám se pojí
i jedna zajímavá pﬁíhoda, v mûstû
jsem náhodou zastavil pﬁed pivnicí,
která nesla název Hádanka a za v˘lohou mûla ãeské nápisy. Fotografoval
jsem jako o Ïivot, poznamenal jsem si
souﬁadnice do GPS, protoÏe nûco takového uÏ víckrát neuvidím, a zhruba

po ãtyﬁech stech metrech jsem u hlavního nádraÏí narazil na kavárnu Vltava.
Pro jistotu jsem se koukl do mapy,
jestli jsem je‰tû ve Finsku. Pr‰elo je‰tû
v Tallinnu, kde jsem potﬁeboval vyfotit
botanickou zahradu, kterou jsem
pﬁedtím odkládal na lep‰í poãastí. Tady jsem na‰el pod tallinnskou televizní vûÏí prodejnu motorek, protoÏe
jsem potﬁeboval kvÛli servisnímu intervalu vymûnit olej. Pán, co stál za
pultem, mû bez váhání oslovil „Ahoj
chlape, jak se má‰?“ Ptal jsem se,
jestli mluví ãesky, a on Ïe ne, ale Ïe
to je to jediné, co si pamatuje, a jinak umí uÏ jen „tlaãenku s cibulí
a otcem“. Byli to lidi, kteﬁí jezdí do
âeska na závody veteránÛ, a v garáÏi
mi ukazoval svoje ãezety a stadiony.
Pomohl mi vymûnit olej a druh˘ den
jsem jel po severním pobﬁeÏí Estonska do Narvy – jak jinak neÏ v de‰ti –
protoÏe jsem chtûl vidût ruskou hranici. A právû pﬁed Narvou pﬁestalo
pr‰et. Je‰tû v Tallinnu jsem se dozvûdûl, Ïe nemá cenu spát ve volné pﬁírodû, protoÏe pﬁijedou Rusové,
v‰echno mi vezmou a zabijou mû
(oni tûbja ubjut), tak jsem ‰el spát
do kempu.

Radiátor záchranou
Mûl jsem v‰echno promoãené, ale paní v kempu mûla automatickou praãku, tak jsem si obleãení vymáchal, vyÏdímal a usu‰il na olejovém radiátoru
a ráno vyráÏel v suchu a v pohodû.
V Narvû jsem se jel podívat na pevnosti, protoÏe mûsto je ﬁekou rozdûleno na Ivangorod a Narvu, celé mûsto
kdysi patﬁilo Estonsku, ale protoÏe
jsou poblíÏ Rusové, tak uÏ je ãást jejich. Vyfotil jsem si tam pomník Lenina
a je‰tû jeden s pûticípou hvûzdou,
protoÏe se tam dodnes nic nezmûnilo.
Z Narvy jsem jel k âudskému jezeru,
které jsem chtûl urãitû vidût, protoÏe
je to ãtvrté nejvût‰í jezero v Evropû.
Dál jsem jel do univerzitního mûsteãka Tartu, kde je moc krásná botanická
zahrada a kde jsem strávil velice pﬁíjemné odpoledne s ﬁeditelem, kter˘ je
nad‰enec, s jak˘m byla radost si popovídat. Z Tartu pﬁes Rezekne a Daugavpils na Vilnius. V Loty‰sku a v Litvû
mají zásadní problémy se znaãením
objíÏdûk, jejichÏ znaãení konãí uprostﬁed mûsta, a ani místní mnohdy netu‰í, jak se dostat dál. Kolem Jelgavy,
Daugavpilsu i Vilniusu jsem díky nim
najel navíc asi sto padesát kilometrÛ.
V Daugavpils navíc místní silniãáﬁi je‰tû ke v‰emu jako by netu‰ili, Ïe kousek odtud je nûjaká Litva. Ve Vilniusu
jsem pﬁijel do botanické zahrady, která
mûla otvírací dobu do pûti. Vrátn˘ mi
nabízel, aÈ si ji projedu na motorce,
abych to mûl rychleji. Byl tam souãasnû se mnou je‰tû jeden finsk˘ botanik,
ten od nich chtûl vidût nûjakou kytku,
ale v zahradû nevûdûli, kde ji mají, neumûli se s ním domluvit a je‰tû ho vyhazovali, Ïe se bude zavírat. Pﬁitom
tam ten den mûli aÏ do devíti do veãera nûjakou svatbu, kvÛli které mûli
otevﬁeno. On se rozãiloval, Ïe to nezaÏil, ale já jsem v socialismu Ïil, takÏe
mi to nepﬁi‰lo. Koneãnû jsem se dostal do Polska, tam jsem hnal skútr na
Var‰avu a pﬁes Lublin dolÛ na Krakov,
kde jsem fotil poslední botanickou zahradu a dále na Slovensko a do Pﬁerova ke kamarádovi. Po noclehu pod pevnou stﬁechou jsem se vydal do Hradce Králové dát si u kamaráda z Fomy
kafe a hurá domÛ. No domÛ. Nejdﬁíve

jsem se musel zajet pochlubit do Kentoyi, kde zrovna byl u pana Janáka,
takﬁka duchovního otce mé cesty,
marketingov˘ ﬁeditel pan Rohan. Po
nezbytn˘ch gratulacích a fotografování
rychle do mûkké domácí postele.

Kentoya vydržela
Cesta mi zabrala 23 dnÛ a najel jsem
pﬁi ní 7 500 kilometrÛ, moÏná nûco
navíc, ale nevím to pﬁesnû, protoÏe
mi po cestû prasklo lanko tachometru, a neÏ jsem si koupil nové, tak to
podle GPS mohlo b˘t kolem 200 kilometrÛ.
Jediná oprava, která mû po cestû potkala, byla v˘mûna lanka náhonu tachometru a po ‰esti tisících zaãal odcházet ﬁemen variátoru, coÏ se projevilo pﬁesnû u geologického stﬁedu Evropy, dvacet ‰est kilometrÛ severnû
od Vilniusu. Spotﬁeba pﬁi cestû vy‰la
pﬁesnû na 2,5 litru na 100 kilometrÛ,
tedy kolem 75 haléﬁÛ na kilometr.
Cestou tam jsem se snaÏil spát
v kempech, protoÏe jsem se pﬁeci jen
bál. AÏ jsem se dostal do Finska, tam
to bylo aÏ neuvûﬁiteln˘. Ráno jsem zastavil u obchodního domu nebo pumpy, ‰el jsem si dát kafe, sprchu, za tﬁi
ãtvrtû hodiny jsem se vrátil ke skútru,
na kterém leÏel fotobatoh, na nûm
volnû GPS a okolo stáli ãtyﬁi lidé, kteﬁí
se mû chtûli zeptat, odkud a kam jedu. Zkrátka nikdo na nic nesáhl, pﬁestoÏe i klíãky byly v zapalování, Teì uÏ
se jen bojím, Ïe je nechám jednou
v zapalování i tady a motorku uÏ nikdy neuvidím.
KdyÏ jsem odjíÏdûl z Prahy a ﬁidiãi vidûli ãeskou vlajeãku, tak na mû dûlali
rÛzn˘ gesta, jak to PraÏáci umûjí. Praha je ostatnû jediné mûsto na celé
dlouhé cestû, kde „ﬁidiãi“ pouÏívají
auta vesmûs jako zbraÀ. V‰ude jinde
je kulturní úroveÀ ﬁidiãÛ na nesrovnatelnû vy‰‰í úrovni. Na Moravû uÏ gesta
nikdo nedûlal, na Slovensku na mû
zaãínaly mávat dûti, v Polsku i dospûlí,
pak uÏ i troubili, a kdyÏ jsem nûkde
zastavil, tak se rychle se‰lo pomûrnû
dost lidí, zvlá‰È kdyÏ jsem zastavil tam,
kde byli motorkáﬁi. S nimi bylo vÏdycky hezk˘ setkání, protoÏe dokázali
ocenit, na ãem jedu a jak daleko. ■
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