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„To je nádhera,“ řekl tatínek v křesle, když jsem vedle něj seděl jako chla-
pec na koberci. Dívali jsme se tenkrát na dokumentární pořad o nějakém 
moři. Nebylo to žádné studené nehostinné moře, ale takové to přívětivé, 
kde je ozdravný vzduch, klid, pohoda a spousta zajímavostí na břehu            
i pod hladinou. A možná někde tam jsem si začal spojovat moře s něčím 
krásným. Moje touha vykoupat se v moři už mohla jenom růst. A rostla.
Ve škole jsme se učili o tom, jak život vyšel z moře, což bylo doloženo 
krásným obrazem, na kterém nějaká ryba s nohama leze z vody na břeh. 
Jako všechny obrazy Zdeňka Buriana vyzařující dobrodružství si mě            
i tento koupil. V moři bude určitě ještě jeden svět. Obrovská úžasná zá-
sobárna života, kterou je třeba prozkoumat stejně jako tajnou chodbu na 
hrad.
Někteří kamarádi, kteří se s rodiči dostali na jugoslávské pobřeží, mi pak 
vyprávěli své zážitky a já si mohl tu masu vody malovat ještě růžovějšími 
barvami. Naše rodina však dala moudře přednost stavbě chajdy, a tak 
mě koupání v moři v dětství minulo. Nevadí. Časem jsem dospěl, nabyl 
zážitky z různých škol, z vojny (to přímo moře zážitků), z cestování po 
hradech i po kopcích, ale jeden zážitek pořád nějak chyběl. Ono koupání 
v moři.
Společenské změny po roce 1989 přinesly i možnost většího cestování. 
Kdo měl dost peněz, mohl začít poznávat svět v  celé jeho velikosti, 
chráněn službami civilizace. To ovšem opět nějak nebyl můj případ. Žil 
jsem na venkově, pilně pracoval v zemědělství, splácel byt, takže na zájezd 
k moři to stále nějak nevypadalo.
Když to nevypadalo delší dobu a život ubíhal, začal jsem přemýšlet             
o dalších možnostech. Jak to dělám, když se chci vykoupat u nás 
v pískovně? Sednu na kolo a dojedu se vykoupat. Co je na tom k řešení? 
Dobrá, ale ta cesta to by byl asi sakra rozdíl. Kolik kilometrů můžou tak 
ujet za den ti závodníci při Závodu míru nebo při Tour de France? Jenže 
to jsou samozřejmě závodníci, ne zemědělci. No což, tak by to třeba trva-
lo o něco déle. A co tak asi mají za kola? Na pískovnu mi starý Favorit 



bohatě stačí. No, když jezdí tolik let na pískovnu, tak tohle by bylo vlastně 
to samé, akorát hodně pískoven za sebou. V podstatě zas tak velký rozdíl 
v tom není. Ta myšlenka mě už neopustila.     
Dovolenou jsem si vyřídil na konec září. To je taková ta doba, kdy už 
není tolik lidí na cestách, ale ještě nehrozí to ošklivé podzimní počasí. 
Večer před výjezdem jsem si pak vzal svého miláčka Favorita do bytu 
(mimochodem favorit skutečně znamená oblíbenec, miláček), abych na 
něj naložil cestovní potřeby. Předně stan RONDO, zapůjčený kamarádem 
Pavlem, poslední výstřelek techniky. Měl tvar polokoule a uvnitř nebyly 
žádné hliníkové trubky. Zato měl asi třicet částí a stavěl se přibližně čtvrt 
hodiny. Dále spací pytel JEŠTĚD, stejně moderní, tak i složitý a pro jistotu 
kus použité černé silážní plachty, kterou jsem den před tím důkladně umyl 
hadicí, aby smrděla méně. Všechny obvyklé věci, které jsem byl zvyklý 
brát s sebou na táboření, včetně ešusu, náhradního oblečení a pláštěnky. 
Tak. Jenže to už brašny na milém Favoritu pomalu praskaly ve švech, 
a to v nich byla teprve půlka zamýšlených věcí. Chvíli jenom sedím 
na zemi a koukám. „Při dlouhé jízdě na kole hlavně nesmíš mít nic na 
zádech,“ zní mi v uších strejdova rada, když vytahuji ze skříně velkou 
krosnu. Výborně, tam se toho vejde. Je to radost mít najednou tolik 
prostoru. Na mapě jsem zjistil, že nejbližší cesta k  Jaderskému moři 
vede přes Alpy. Právě přes ty, které mají na všech fotkách zasněžené 
vrcholy. Palčáky s  kožíškem a kulich se tudíž budou určitě hodit. Ještě 
nářadí na opravy, klíč na centrování kol, náhradní duši, lepící soupra-
vu... Jídlo! Přece v cizině zbytečně neutratím za potraviny, když je mohu 
mít z Jednoty. Byl jsem připraven. Jedna igelitová taška paštik, druhá 
rohlíků. Otvírák se dá k  těm paštikám. Dvě cyklistické láhve na vodu. 
Hned do nich tu vodu napustím. Cestou je pak budu doplňovat. A je to! 
Pak že to nepůjde! Pěkně si to připravím ke dveřím, abych mohl brzy 
ráno vyrazit. A jé je! Krosnu sice zvednu, ale daleko bych s ní jít nechtěl. 
Je těžká. Kolo sice tlačím, ale jízda by byla namáhavá. Je toho moc. Je po 
deváté večer. Opět chvíli jenom sedím na zemi a koukám. Pak pokorně 
vyndám všechny věci ven, abych je rozdělil na hodně a méně potřebné. 
Jde to špatně. Takový otvírák na konzervy, to se to vrací, konzerva jde 
dobře otevřít i nožem. Jenže u  pláštěnky je skoro jistota, že jí budete 
potřebovat. Po hodině přitvrzuji. Jako při úklidu. Je třeba postupovat 
razantně. V  zájmu cíle nesmím mít slitování. Při každém hodnotícím 

kolečku bych měl něco vyřadit. Ha! Klíč na centrování kol. Za patnáct let 
jízd na pískovnu mi drát ještě nepraskl. Proč bych měl centrovat kolo 
nebo měnit drát příští dva týdny. Klíč jde tedy zpět do domácí skříňky 
s nářadím. No, dobrých třicet gramů, proč ne. Pár hodnotících koleček 
a výsledek se dostavil. Kolo i krosna jsou přiměřeně těžké pro zamýšlenou 
cestu. Může se jít v klidu spát. Jako většina lidí před cestou jsem v klidu 
nespal. Skoro každou hodinu jsem sledoval budík, abych nezaspal. Jeho 
pípání bylo přímo vysvobozením.
Je zajímavé, že obava z čehokoli se koná pouze do začátku věci samot-
né. Jakmile obávaná věc nastane, je naše mysl zaměstnána činností a na 
nepříjemný duševní tlak už nezbude místo. Příroda je moudrá.  
Vyjel jsem ještě za tmy. Asi po dvou kilometrech potkávám náhodou 
kamarádku Petru. Jde do práce na ranní směnu. Diví se, co tam dělám. 
„Jedu se vykoupat v Jaderském moři,“ vysvětluji bez nároku na pocho-
pení. Když stále nechápe, ukážu rukou do směru, kde si myslím, že je 
Jaderské moře. Stále nic. Když mi popřeje šťastnou cestu, je o konečném 
výsledku cesty definitivně rozhodnuto. Neprší. Jede se dobře. V Českých 
Budějovicích je už plné denní světlo.
Přišel polední žár. A nejen to. První drát přetíženého kola mi praskl už ve 
stoupání u Kaplice. V těch místech bylo dosud viditelné opojení z tržní 
ekonomiky, nabídky a poptávky. Na odstavných místech stoupavých ser-
pentin byli nabízeni k odkoupení sádroví Laurel a Hardy u pouličního 
osvětlení, čápi, trpaslíci se vším možným zahradním nářadím, veverka 
s  huňatým ocáskem a spousta dalšího zboží. No, to jsem si pomohl. 
V  brašně sice mám kleště, ale těmi to moc nejde. Tudy cesta nevede. 
Neuvážených třicet gramů centrovacího klíče. Člověk není nikdy dost 
chytrý. S šišatým kolem jedu jako na velbloudu.
Do rakouského města Linz jsem dojel ještě před zavírací dobou. Nepama-
tuji si, kolik šilinků mě stál klíč na centrování kola, ale určitě si pamatuji, 
že to byl nejhorší kup za poslední léta. Co hůř, byl to přesně ten samý, co je 
doma ve skříňce. Na cestách se zkrátka musí ledacos přestát. Rakousko na 
mě zapůsobilo klidným dojmem. Linzem protéká řeka Dunaj. Na mostě 
jsem slezl z kola, jelikož jsem si vzpomněl na vyprávění paní bytné z dob, 
kdy jsem chodil v  Budějovicích do školy a  bydlel takzvaně na privátu. 
Byla prý tenkrát v březnu 1938 s manželem na motorce v Linzi, a  mo-
torka se nějak porouchala. Dali jí do servisu. Než proběhne oprava, 



procházeli se právě po tomto břehu Dunaje. Dva lidé u masy vody, to 
má vždycky třídu. Viděli také parník se vztyčenou černou vlajkou, který 
houkal sirénou. Podivná záležitost. Když prý přišli k mechanikovi do ser-
visu, manžel vytáhl peněženku a ptal se, kolik bude stát oprava. „Nic mi 
neplaťte, sedněte na to a jeďte rychle domů. Do Rakouska vjíždí německá 
armáda!“ Tohle vše mi proběhlo hlavou, když jsem se díval směrem po 
proudu.
Linz má spoustu náměstí. Když jsem jedním z nich chtěl protlačit kolo, 
nasměroval mě velice slušně nějaký tamní policista na jednu stranu. Byl 
jsem udiven. Jak může přikazovat a zároveň se takto opatrně chovat. Pro-
cházeje stranou náměstí viděl jsem hodně výstředních mladých lidí, kteří 
toužili po podpisu jakéhosi řečníka, který mi byl povědomý z pořadů rak-
ouské televize, ale neznal jsem ho jménem. U prvního velkoplošného 
plakátu za Linzem jsem měl jasno. Tím řečníkem byl politik Jörg Haider.
Pomalu přicházela noc. Kemp v Linzi byl velice čistý upravený a na konci 
sezony opuštěný. Pár karavanů, ale stan jen jeden, moje RONDO. V ten 
den mi přišel nedoceněný vynález sprchy. Teplá sprcha je neprávem 
opomíjený vynález. Ne kvůli hygieně, ale kvůli psychické úlevě, 
kterou přináší. Systém sprch tam byl nastaven úsporně. Světlo se po 
určité době samo zhaslo, a možné ho bylo obnovit zase jen u vstupních 
dveří. Po zmačknutí sprchového tlačítka tekla voda jen po určitou 
dobu a pak přestala. Pěkně jsem si rozsvítil, došel vykachlíčkovaným 
labyrintem ke své sprše a tlačítkem pustil sprchu. Ááá, nádhera. Dobově 
ekologické mýdlo od tety začalo dělat pěnu. Požiteček. Po pár vteřinách 
zhaslo světlo. Sprcha tekla, ale potmě. Po stěně labyrintu jsem se dostal až 
k vypínači u dveří a v krásném světle doklusal ke své sprše. Ááá, to je nád-
hera. V momentě namydlení přestala téct voda. Žádný problém, zmačknu 
tlačítko. Začala téct voda a zhaslo světlo. Už mě to šetření štve.
 V kempu se platilo až po odebrání služby. Druhý den tedy od pěti do 
šesti ráno čekám sbalený na příchod správce. Je to přívětivý člověk a má 
s sebou velkého hlídacího přívětivého psa. Rázem jsem psův oblíbenec. 
Po deseti minutách stále nechce pochopit, že ho už musím přestat drbat 
a jet dál.
Netušil jsem, jak jednoduché je dojet na kole k  pohoří Alp. Prostě je-
dete rovinou a najednou je tu kopec. To je všechno. Přespat jsem chtěl 
ještě dole. K večeru jsem tedy v jedné obci svou „zajateckou němčinou“ 

poprosil paní s naplněnou nákupní taškou, zdali by mi neporadila cestu 
k nejbližšímu kempu. Byla ochotná. „Ja, ja, cvaj kilometer,“ ukazuje rukou 
ve směru mojí jízdy. No dva kilometry, to je pohoda. Ujedu asi dva a půl 
a hledám. V přesvědčení, že jsem už blízko, jsem se otázal mladšího pána 
stojícího v blátě za ohradou. Má roztrhané pracovní oblečení a promaštěný 
klobouk. Ochotně mi radí, zklidňujíce přitom nejspíše maminku, která 
takovýmto věcem nerozumí. K  mému rozčarování ukazuje ve stejném 
směru jako paní s taškou a také vysvětluje, že kemp je „cvaj kilometer“. Je 
to s podivem jak špatně se odhadují dva kilometry. Dojedu až na konec 
dlouhé vesnice. Na silničním můstku tam cvičí usedlejší pán s mladší 
paní po boku. Tááák, babu na tebe, však ty zhubneš, myslím si v duchu 
a ptám se na kempink. Na odpověď „cvaj kilometer“ jsem už zvyklý, 
pouze směr ukazování mě zarazí. Je opačný.
Správce malého opuštěného kempu mi dal vyplnit celkem složitý formulář. 
No, pořádek musí být, to je správné. Zatímco jsem stavěl RONDO, četl si 
ho. Když si přečetl, že pracuji jako místopředseda představenstva nějaké 
firmy, začal mě nejspíše považovat za výstředního milionáře. Nabídky 
se jen hrnuly. S vrozenou diplomacií jsem mu vysvětlil, že ještě nevím, 
ke kterému jeho známému hoteliérovi půjdu na snídani a že se vše ještě 
uvidí.
Brzo ráno byly záchody ještě zamčené. V  duchu jsem se omluvil 
Rakousku, všechny nabídky místních hotelů na křídovém papíře ho-
dil do popelnice a pokračoval v cestě. Kdo si myslí, že Alpy jsou na 
cestě problém, tak se plete. Stačí asi půl dne tlačit kolo do kopce 
a jste v  horském sedle. Na sníh a vítr jsem byl připraven. Palčáky 
s kožíškem a kulich. Klidně mohlo sněžit a foukat víc.
Dolů to byl požiteček. Pozvolna přestalo padat, nemusel jsem šlapat. Zato 
došly paštičky, rohlíky a  voda. Ten večer jsem nemohl najít žádný 
kemp. Nabízela se voda z  řeky, ale po dvou letech školní mikrobi-
ologie jsem se bál. Ulevila mi až benzínová pumpa s plnými regály 
limonád. Když západní svět, tak Coca-Cola. A když Coca-Cola, tak 
ve velkém stylu. Dva litry a s višňovou příchutí. Byl to učiněný nek-
tar. Ještě před setměním jsem je měl v sobě. Zbýval už jen ten nocleh. 
Člověk v cizí zemi a sám se přirozeně bojí. I já jsem se bál. Sedláků, 
policie, chuligánů a nevím už ani čeho všeho. Není kemp, bude po-
rost. Asi kilometr před zamýšleným místem noclehu jsem vypnul 



světlo na kole. V naprosté tmě jsem uhnul z cesty, zatlačil kolo do vz-
rostlé kukuřice a vyndal silážní plachtu. Smrádek, ale teplíčko. Ještě 
pro všechny případy nůž do ruky a může se spát. Dodnes závidím 
každému, kdo s  kofeinem v  krvi dokáže usnout. Hodina, dvě, tři. 
Ani noc, ani ráno, jen problém. Na tu probdělou noc jen tak nezapo-
menu. První náznak denního světla byl vysvobozením.
Alpy jsou krásné hory. Na italské území jsem vjížděl zapadlou celnicí. 
Bylo kolem poledne a byl tam absolutní klid. Ani jinde přítomné sluníčko 
nerušilo v tomto zarostlém údolí zaběhlý pořádek. Na celnici byla jen malá 
posádka uniformovaných mužů, jejichž stav by se nechal asi nejpřesněji 
vystihnout slangovým výrazem vojáků Československé lidové armády. 
„Bohovski veget“. Po chvilce čekání před závorou vyšel jeden s pořádným 
knírem. Zatímco si prohlížel můj pas, já jsem si prohlížel jeho tetování 
na předloktí. Už nevím, co tam měl. Prosluněné Alpy byly i na druhé 
straně hranice stejně krásné. Mám štěstí, k večeru narazím na kemp. Je 
po sezoně, a tak jsme tam jen dva hosté. Já a nějaké auto. Nepřestávám 
velebit vynález sprchy.
Protože se v recepci báli, že jim druhý den nezaplatím, vzali si k sobě můj 
pas. Ráno tedy nastalo obvyklé čekání na správce, který se dostavil až 
v šest a ubral mi tak hodinu ze dne, kdy jsem se měl koupat v moři. Ještě 
rozespalý pustil televizi, kde začaly dokola běžet horoskopy pro jednotlivá 
znamení na tento den. Zaplatil jsem kemp a sledoval obrázky zvěrokruhu 
s italským textem. Když přišel na obrazovku můj beran, ukázal jsem jed-
nou rukou na sebe a druhou na berana. Okamžitě pochopil a pečlivě si 
text přečetl. „OK“, řekl mi s úsměvem, čímž bylo o výsledku dnešního dne 
rozhodnuto. Dneska to bude. Dnešek bude slavný den.  
Ještě za chládku sjíždím překrásným vápencovým kaňonem, kde 
uprostřed širokého suchého koryta řeky teče průzračný modrý potůček. 
Koryto je tu nejspíše plné vody jen na jaře, když v Alpách taje sníh, no to 
bych chtěl vidět. Do kaňonu postupně začne svítit sluníčko. Tak krásnou 
podmanivou kombinaci bílých vápencových skal, modré vody a slunce 
jsem naposledy viděl ve filmu Vinnetou. Jen ta hudba schází.
Ve městě Udine jsem si dal zmrzlinu. Prodavač chtěl evidentně končit 
a potřeboval se v této pozdní sezoně denní várky zbavit. Objednal jsem si 
tu nejmenší porci a dostal daleko větší, než byla ta největší. Sedl jsem si 
na kamenné schody kostela a lízal tu z kornoutu i tu nakapanou na ruku. 

Zaujal mě tam pomalovaný parkující autobus plný razantních mladíků 
s velkým síťovaným pytlem fotbalových míčů. Asi se odněkud vraceli. Až 
za patnáct let po té zjistím, že Udinese Calcio je slavný klub, hrající velký 
fotbal.   
 Jedu dál ulicemi Udine. Hlavou se mi míhá děj knihy Čestmíra Jeřábka: 
Svět hoří. Vypráví v  ní své zážitky z  italské fronty první světové války. 
Mimo jiné také to, jak rabovali obchod v Udine. Jedu a koukám do výloh. 
Třeba to je zrovna tento. Ten ne, tam to bylo uzenářství. No to je jedno, 
k moři to mám už jen desítky kilometrů, takže šlapat, šlapat, šlapat.
S  blížícím se cílem se mi ulevuje. Už také tolik nechvátám, zajedu si 
něco koupit do malé samoobsluhy. Uctivě pozdravím a jdu s košíkem 
k regálům. Za kasou seděla asi dvacetiletá dívka, která si mě prohlédla 
s náznakem mírně pohrdavého úsměvu. Co se jí na mě nezdá, zákazník 
jako zákazník, ne? Cesta zpátky bude daleká, musím šetřit peníze, koupím 
si jednu hrušku, ták, už je v košíku, zrovna taková pěkná. Jelikož jsem byl 
v obchodě sám, šlo to rychle. Když se přidrzlé pokladní vrátily oční bulvy 
zpět dolů na svoje místo, z  jejího pohledu jsem jasně vyrozuměl: „Tak 
tobě asi nemá cenu nic vysvětlovat.“ Pak chňapla hrušku a šla s ní zpět k 
zadnímu regálu. Že bych si vzal natlučenou? Kupodivu jí nevyměnila za 
kvalitnější, ale pouze dala na váhu, něco zmačkla a přilepila papírek. Jo 
ták, tak to potom jo, takhle to tu dělají. Po zaplacení jsem uctivě pozdravil 
a odcházel. „Čau! Čau!“ zaznělo pak za mnou spolu s takovým tím gestem 
ruky „No dobrý, dobrý, tak už běž.“ To už přehnala. Pár vteřin přemýšlím. 
Pak se otočím a vyhrknu: „Čau! Bambino!“ Jen se smála.
Podzimní měkké slunce přispívá k dobré náladě. Všechno je hezké. Stro-
my, tráva, obílené domy městeček, vápencové skály. Ale co je tohle? Ob-
rovský pomník. Obrovský. Široké kamenné schody vedoucí jakoby do 
nebe mají zapůsobit na návštěvníka svou velikostí, což se daří. Jsou na 
nich jména vojáků, kteří tu někde padli na jatkách rakousko-italské fronty 
v první světové válce. Zastavím. Spočítám deset, pak odhadnu sto, pak 
tisíc, hrůza, nechce se mi to ani odhadovat. Co asi dělal a v jaké rodině žil 
ten, co je přímo přede mnou? Je mi divně.
Kdybych při dalším šlapání nekoukal za zatáčkou stále na silnici a podíval 
se rovně, mohl jsem spatřit moře už o deset vteřin dříve. Okamžitě jsem 
ho poznal. Nemělo na obzoru kopce. Tak, a je to. Budu u cíle. Bolí mě celé 
tělo, ale ten pocit za to stojí. Ještě tak tři kilometry. Ještě dva. Pobřeží se 



začíná dost lišit od mých představ. Jako bych najednou projížděl nějakou 
průmyslovou zónou. Vysněná představa pobřežního klidného života je ta 
tam. Továrny, ploty, zákazy. Stojím u jednoho z plotů, půl kilometru od 
moře a nemůžu se v něm vykoupat. Dobrá, no tak popojedu. Ani po půl 
hodině však nenacházím přístup. Sice jsem u moře, ale v podstatě u něj 
nejsem. Alespoň je tu kemp. Jenže smůla. Kempy se tu zavírají dvacátého 
osmého a dnes je třicátého. Přemlouvání a ukazování na zbylé karavany 
nepomohlo, protože správce už byl po sezoně naštvaný na všechny tu-
risty, a nechtěl nic slyšet byť jen o jedné noci. Pak mi někdo od karavanu 
ukázal směrem do kopce, z čehož jsem pochopil, že tam bude ještě nějaký 
jiný kemp.
Když jsem dotlačil kolo až k cedulce s ceníkem za stanování, zjistil jsem, 
že je to jen velký dům se zahradou. Brána byla otevřená, takže jsem 
viděl slehlou trávu po stanech. Chvíli jsem chodil okolo domu, různě 
klepal i zvonil. Vyšel starší vyšší šlachovitý pán. Prosebně jsem ho začal 
přemlouvat naučenými italskými frázemi na jednu noc. „Úno siňor, 
úno note“. Při tom „siňor“ jsem ukazoval na sebe a při „note“ jsem si 
nakloněnou hlavu přikládal na složené ruce. Pokýval hlavou a pak lámaně 
řekl: „Ty jsi Čech?“ To mě zarazilo. Když jsem řekl, že ano, pán pokračoval: 
„Západočech nebo Východočech?“ „No já jsem Jihočech. Vy mluvíte 
česky?“ Pán si začal opisovat informace z mého pasu a vysvětlil mi, že 
jeho babička byla Slovinka a že mluví slovinsky. Pak, že musí k doktorovi 
a peníze si ode mne vezme jeho dcera. V umývárně už neteče teplá voda 
a je odemčený jen jeden záchod, takže za poloviční cenu. Nemohlo se mi 
zdát nic lepšího. V klidu jsem postavil stan a s peněženkou v ruce začal 
shánět dceru. Když jsem se na ní dozvonil, skoro jsem se lekl. Vykoukla 
na mě v županu a v silné vrstvě pleťové masky. Jak uviděla peněženku, 
přichvátla. Když mi takto maskovaná pak napálila plnou cenu a bez 
lístku, ani jsem nemukl. Dodnes nevím, jak vypadala.
Tak, a nyní už mi zbývá jenom to, proč jsem tady. Sejít za zahradou dolů 
a splnit si sen. Kolo se do stanu nevejde, a tak ho vedu s sebou. Na kame-
nitém pobřeží je klid. Svléknu se do trenek a stojím metr od vln. Nebude 
to škoda? Zrušit sen? Usměji se sám sobě. Nebude. Od toho přece sny 
jsou, aby se uskutečňovaly. Vzdoruju mírným vlnám, už stojím po pás ve 
vodě. Pro jistotu si jí líznu. V pořádku, koupu se v moři. Jeden sen přestal 
existovat.

S pocitem úlevy se již oblečený procházím po kamenitém břehu. Dvě 
dámy na  lehátkách užívají večer v  ovzduší příboje. Nedělají nic, ani 
nemluví, jen tam jsou. Když je míjím s fotoaparátem v ruce, poprosím je 
o foto. Ukážu jim, kde se mačká, popojdu a zvednu kolo nad hlavu. Cvak-
nutí spouště je pěkným a jasným zakončením mého nejslavnějšího dne.
Domů jsem dojel v pořádku. Další dny na zpáteční cestě byly určitě také 
zajímavé, vyžadovaly si velký výkon, byly určitě slavné, ale už ne tak, jako 
ten jeden. Den, kdy jsem se vykoupal v moři.


