
S KENTOYOU ZA POLÁRNÍ KRUH 

Učitel a fotograf Miroslav Waidinger se letos rozhodl , že nebude fotit pouze 
architekturu, ale za čne fotit i n ěco jiného. O Velikonocích se vypravil 
autobusem fotit židovský h řbitov do Neveklova, ale nejenže málem nestihl 
focení samotné, navíc mu ujel poslední spoj a nezby lo než stopovat. Řekl si 
dost a rozhodl se koupit si skútr. 

Chtěl něco českého a našel na internetu, že existuje česká firma Kentoya, 
vypravil se tedy do prodejny, kde mu však prodava č oznámil, že sám by si to 
nekoupil. Byl ale už rozhodnutý, peníze m ěl s sebou a jednu motorku si vybral, 
zaplatil a odvezl. N ěkolik desítek let na ni čem se dv ěma koly nejezdil, takže si 
na motorku zase chvíli zvykal a líbilo se mu, jak t o jede pomali čku, že se cestou 
dá rozhlížet. V té dob ě už pomalu plánoval prázdniny a tu se v Kentoyi 
vym ěnilo osazenstvo a do prodejny se dostal fanda na vš echno, co má kola a 
motor, pan Janák a ten ho za čal masírovat. Že kdyby se to upravilo, tak by jela 
Kentoya lépe, že by ho uvezla snáz do kopc ů, protože s jeho váhou jela taky 
dvacet. Slovo dalo slovo, nechal si motor vyladit a  skútr se výrazn ě změnil. 
Uvažoval o tom, že pojede na Slovensko, ptal se pan a Janáka, jestli ho tam ta 
motorka, co vypadá, že má motorek z mixéru, doveze a ten mu řekl, že ho 
Kentoya doveze, kam bude chtít. Za čal uvažovat: na Slovensku jsem byl, v 
Polsku jsem byl, ale v Litv ě, Lotyšsku, Estonsku nebo Finsku jsem ješt ě nebyl. 
Řekl si tedy, že cílem bude n ějaké jezero, ale protože Finsko je zem ě tisíce 
jezer, bylo t ěžké vybrat, které. Cíl ale výprava mít musela, nako nec vybral 
polární kruh, který je podle mapy severn ě od m ěstečka Rovaniemi. O cíli cesty 
bylo rozhodnuto.  

 


