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Slovo pana předsedy

NAZDAR Ušáci,

tak nám skončil rok 2013. A kupodivu začal rok 2014.
Máme za sebou další úspěšný sportovní rok. Asi jste si už i sami všimli, že
je nás rok od roku víc a víc, až dokonce musíme uvažovat o nákupu většího
oddílového stanu (cirkus Berousek prodává jedno starší šapitó, už se moc
těším, až budeme na závody jezdit o 2 dny dřív, abychom to stihli postavit).
Náš progresivně (rozuměj pokrokově) stárnoucí oddíl vyrovnávající svůj
věkový průměr registrací už i dvouletých závodníků je více vidět nejen na
shromaždišti, ale i ve výsledkových listinách.
O největší úspěch se postaralo naše zlaté družstvo na MČR družstev v Jablonci nad Nisou (viz
úvodní foto). Doufejme, že všichni budeme letos pokračovat v jejich stopách. Zlatá medaile
se dá překonat už jen dvěma zlatými medailemi.
Čeká nás teplý, srážkově vyrovnaný rok s teplejším létem a studeným podzimem. Obzvlášť na
podzim se musíme dobře přichystat, na začátku října nás čeká naše jediné letošní pořádání,
letos prozměnu MTBO víkend.
Pak už jen takové ty podružné věci jako třeba nové (staronové) dresy, snad už i oddílové
oblečky a loupání v kloubech před každou bouřkou.
Komu je to málo, může se už dopředu těšit na rok 2015, kdy budeme v červnu společně s SSP
a ONO pořádat MČR KT (a možná nějaký doprovodný závod ve sprintu) na Eduardu v
Krušných horách.
Tož trénujte, ale hlavně ať vás to baví.

Střihejte!
Radim

Oddílové příspěvky na rok 2014

OB - 1100 Kč (500 Kč základ + 600 Kč OB)
MTBO - 1300 Kč (500 Kč základ + 800 Kč MTBO)
LOB - 800 Kč (500 Kč základ + 300 Kč LOB)
OB+MTBO - 1800 Kč (500 Kč základ + 600 Kč OB + 700 Kč MTBO)
OB+LOB - 1300 Kč (500 Kč základ + 600 Kč OB + 200 Kč LOB)
LOB+MTBO - 1500 Kč (500 Kč základ + 300 Kč LOB + 700 Kč MTBO)
OB+MTBO+LOB - 2000 Kč (500 Kč základ + 600 Kč OB + 700 Kč MTBO + 200 Kč LOB)

studenti a dorost - každá disciplína o 100 Kč méně
děti 0-10 let - celkem 300 Kč
děti 10-14 let - celkem 500 Kč

pouze základ 500 Kč (startovné si hradíte sami)

pro závodníky kterým vadí placení sezóny LOBu když pak nikam nejedou možnost zaplatit 100 Kč za
registraci, startovné si pak hradí sami

Příspěvky je nutno zaplatit do 31.1.2014
Číslo účtu: 867820001/5500
VS: vaše registrační číslo + kód disciplíny, kterou platíte, kde 1 je OB, 2 je LOB a 3 je MTBO



LOB 2013
Další poměrně vydařená zima. Odjely se skoro všechny závody, pravda většinou trochu z ruky (Vrbno
pod Pradědem nebo Holzhau v Německu). Dokonce se jel i jeden LOB na Ladronce v Praze.
Jen se zdá, že Ušák s přibývajícím věkem už moc ven do zimy neleze. Moc nás letos LOBy nejezdilo.

Český pohár, žebříček A a žebříček B v LOB 2013

  4 DE  EKP 7850 Ondrácková Veronika E
  8 HE  EKP 7414 Ondrácek Radim   E
10 H21A  EKP 8112 Hnik Petr  B
  - D45  EKP 6150 Bochenková Jana
  - D55  EKP 5750 Šedivá Miroslava
  - H55  EKP 5500 Šedivý Jiří
  - H55  EKP 5601 Bochenek Milan
  - H55  EKP 5600 Adrián Petr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendář závodů LOB 2014 

1.-2.2. klasická trať, M ČR sprint, M ČR štafet STH Studenec
9.2. M ČR klasická trať, krátká trať, noční sprint SZP Vysoké nad Jizerou
15.2. krátká trať, M ČR dvoučlenných týmů OSN Nové Město n.M.
15.-16.3. klasika, M ČR krátká, noční sprint VPM Pernink
--------------------------------------------------------------------------------
 Ostatní
19.-23.1. Zimní olympiáda dětí a mládeže Nové Město n.M.
18.-19.1. Skirogaining Orlické hory
26.1. Bedřichovská pětihodinovka Jizerské hory
16.2. Ski Adventure Nové Město n.M.



OB 2013
Po předchozích letech, kdy jsme se tak nějak namlsali, byla letošní sezóna taková nemastná
neslaná. Obyčejné terény, obyčejné mapy. Snad to v roce 2014 někdo vylepší...



Český pohár veteránů 2013
   pořadí  pořadí pořadí    Registrační           Jméno Kategorie   počet   body
    ČPV  absol. kategorie číslo  závodů

15 37 4  EKP5750 Šedivá, Miroslava D55 10 176
60 142 10  EKP6150 Bochenková, Jana D50 8 121
73 179 12  EKP5650 Fantová, Libuše D55 8 107

156 395 22  EKP6252 Pecková, Ivana D50 6 61
158 397 31  EKP6850 Koucká, Ivana D45 7 61
193 504 39  EKP7051 Klapalová, Pavla D40 4 48
370 930 81  EKP7351 Náměstková, Veronika D40 3 17

40 75 7  EKP5500 Šedivý, Jiří H55 9 150
148 243 24  EKP6301 Koucký, Roman H50 7 90
174 290 25  EKP6800 Pecka, Jan H45 9 76
184 306 29  EKP5800 Fanta, Miroslav H55 7 72
303 489 46  EKP5601 Bochenek, Milan H55 7 50
326 528 48  EKP5600 Adrián, Petr H55 7 46
379 615 46  EKP5212 Borák, Stanislav H60 7 38
537 893 96  EKP7103 Bolehovský, Petr H40 1 18
565 938 54  EKP7500 Poborský, Petr H35 1 16
576 962 97  EKP6701 Janeček, Jura H45 2 15





Kalendář hlavních závodů v OB 2014

Hlavní domácí závody:
23. 3. Český pohár štafet PHK
12. 4. Žebříček B-Morava - klasická trať LCE
13. 4. Český pohár štafet LCE
26. 4. Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB UOL
27. 4. Český pohár štafet UOL
  8. 5.         Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu ZBM
10. 5. Žebříček B-Čechy - klasická trať SJH
10. 5. Žebříček B-Morava - klasická trať KSU
11. 5. Žebříček B-Čechy - krátká trať SJH
11. 5. Žebříček B-Morava - krátká trať KSU
17. 5. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - klasická trať TUR
18. 5. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy - krátká trať TUR
24. 5. Český pohár štafet (B) LPU
24. 5. Sprint cup, žebříček A - sprint KUO
25. 5. Český pohár štafet (B) LPU
  7. 6. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať TBM
  7. 6. Žebříček B-Čechy - klasická trať CHA
  8. 6. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať TBM
  8. 6. Žebříček B-Čechy - krátká trať CHA
11. 6. Přebor škol TUV
21. – 22. 6. Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati ASU
  6. 9. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - klasická trať OOL
  6. 9. Žebříček B-Čechy - klasická trať CHT
  7. 9. Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava - krátká trať OOL
  7. 9. Žebříček B-Čechy - krátká trať CHT
13. 9. Český pohár štafet (B) SHK
13. 9. Sprint cup, žebříček A - sprint LTU
14. 9. Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových štafet SHK
27. – 28. 9. Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati BOR
11. 10. Mistrovství ČR štafet VPM
12. 10. Mistrovství ČR družstev a oblastních výběrů žactva VPM

Vícedenní závody:
18. - 20. 4. Velikonoce ve skalách DKP
 4. - 6. 7. Sedmihoří 2014 (Mezholezy) LPM
11. - 13. 7.    Veteran cup (Potštejn) VAM
18. - 20. 7.    H.S.H. Vysočina cup                                             CHT
31. 7. - 3. 8. Grand prix Silesia AOP
 6. - 10. 8. Czech 5 Days O 2014 (Doksy) STH
 8. - 10. 8. Magnus cup (Rejvíz) ASU
 8. - 10. 8. Rumpál (Luhačovice) LCE
12. - 16. 8. WUOC Tour  JPV+UOL
23. - 24. 8. Pěkné prázdniny (Branžež) TUR
29. - 31. 8. Cena východních Čech 2014 (Radvanice) PHK
29. - 31. 8. West cup NEJ



MTBO 2013

Mirek slíbil a nedodal, tak jen velmi stručně:
naši závodníci jsou ti nejlepší, nejrychlejší a nejkrásnější bikeři u nás.

Kalendář závodů MTBO 2014

  3.5.-  4.5. LDC - Bynovec, Děčín Lo, Mi
10.5.-11.5. SKV - Březová, Karlovy Vary UL, Mi
31.5.-  1.6. ZUP - Jindř. Hradec Lo, Mi
14.6.-15.6. OSN - Svratouch FO, Mi
  5.7.-  6.7. VLI - Skelná Huť, Mimoň Sp, Re, Mi
  9.8.-10.8. FSP - Stříbrná Skalice, PHA Lo, Mi
13.9.-14.9. AUT - Traunstein Mi, Lo
20.9.-21.9. JIL - Autokemp Mostek, Trutnov Mi, Lo
4.10.-  5.10. EKP - Říčany, Babice Sp, Mi, Te



Milí mladí Ušáci,

sníh nikde, na horách nuda, pít ještě nesmíte. Péespéčka, gejmboje, nintenda, tablety, xboxy
vás už nebaví. Všechny verneovky, foglarovky, harrypotrovky máte přečtené. Co teď? Dlouhé
zimní večery na krku, co s načatým večerem – vlastně, co s načatou zimou? 
Předkládám krátký návod, jak zabít hodně volného času.
Vytvořte si vlastní hory! 
Kromě zábavy a cvičení trpělivosti při tvorbě získáte i orientační studijní pomůcku. Spousta
začínajících orienťáků (a nejen začínajících) trpí totiž občas dojmem, že do kopce je z kopce. 
Vzpomínám si na jeden závod v horském orientačním běhu. S Mírou Sádlem jsme si
naplánovali hezký postup z levé strany vysokého kopce – krásného kužele s oválnou
základnou. Jenomže sopka to nebyla. Běželi jsme totiž ve vápencích. Když jsme doběhli na
místo, čekal nás obrovský závrt a chvíli nám trvalo, než jsme pochopili, že jsme na správném
místě.
Vytvořte si plastickou mapu, která pomůže pochopit, že voda do kopce na orienťáckých
mapách neteče. Návod popíšu na základě výroby plastické mapy Dobronic, kterou jsme tvořili
s Tomášem. Plastickou verzi dobronické mapy jsme si vymysleli už před rokem a půl v létě.
Realizovat jsme začali minulou zimu a na jaře bylo hotovo.
Plastická mapa vznikne složením jednotlivých vrstevnic (jednotlivých vertikálních stupňů)
mapy nalepených na tlustou lepenku. 

NÁSTROJE A MATERIÁL

Na výrobu mapy budete potřebovat: 
• orienťáckou mapu – počet podle počtu

vrstevnic na mapě + základna + nějaké
rezervní

• dostatečný počet metrů čtverečních silné
lepenky, která bude tvořit základní horninu
vašich soukromých hor

• 1x flaška lepidla Herkules
• 1x štětec na roztírání lepidla
• 1x odlamovací řezák – existují různé druhy,

my jsme použili ten nejobyčejnější
• 1x dlouhé pravítko nebo podobná pomůcka na rovné řezání
• podložka na řezání – mně posloužily štosy starých novin. Musíte dát dobrý pozor,

abyste se neprořezali až na stůl nebo podlahu!!
Lepenku (kartón) jsme sehnali v obchodě Svět papíru ve Václavské ulici u Karlova náměstí.
Výborný obchod s papírem různých druhů. Zvolil jsem lepenku bez glazury o tloušťce 1,55
mm. Mají i verze lesklé, ale na té by špatně drželo lepidlo. Tloušťka papíru, který zvolíte,
ovlivňuje převýšení mapy, které bude mít váš model. 



Převýšení mapy udává, kolikrát je měřítko vertikální větší než měřítko horizontální.
V konkrétním případě dobronické je převýšení 2,7. Každý stupeň (každá vrstevnice – tedy 5
m do výšky) je po nalepení papírové mapy na lepenku tlustý 1,8 mm, zatímco horizontální
vzdálenost 5 metrů ve skutečnosti je na mapě v měřítku 1:7 500 reprezentována vzdáleností
0,6667 mm a tedy výsledné převýšení je 2,7. Čím vyšší převýšení, tím bude váš model
kopcovatější.

POSTUP

1. Základ mapy. Celou mapu bez ořezávání nalepte na
lepenku a vyřízněte. Zatižte knihami a nechte
zaschnout

2. Připravte a nalepujte další stupně jednotlivých
vrstevnic. 
a. Vyřízněte nebo vystřihněte z mapy nejnižší

vrstevnici. V detailních partiích, kde je
vrstevnice hodně zakroucená, si můžete nechat
rezervu. Finálně se bude vyřezávat až na
lepence. 

b. Vyřízněte si přibližný tvar vrstevnice z lepenky
c. Nalepte vystřiženou mapu na lepenku, položte

na ni hromadu knih a nechte zaschnout 
d. Ořízněte lepenku přesně podle vrstevnice
e. Nalepte na základ mapy, zatižte knihami a nechte zaschnout.

3. Opakujte krok 2 pro vyšší vrstevnice

Na co si dát pozor:
- Na prsty. Vystřihovat se to nedá.

Lepenku musíte řezat a ostrý řezák
je nebezpečný

- Na lepidlo. Lepidlo natírejte
štětcem na lepenku a ne na mapu.
Mapa se totiž po natření lepidlem
trochu natáhne a pokazí se vám
horizontální měřítko. Lepidlem
můžete také zamazat kde co. Také
štětec je třeba vymýt, aby lepidlo
na štětci nezaschlo

- Na řezání. Dvakrát si zkontrolujte, že je vrstevnice správně vyříznutá. Po nalepení se
špatně opravuje.

Toto je postup, kterým se plastické mapy vyráběly historicky. V současnosti jsou většinou
z plastu a mapa je tam krásně natištěná. Tímhle způsobem ale vytvoříte mapu vlastní a při
troše trpělivosti budete mít za chvíli doma svůj oblíbený les v kopcovaté podobě. 
Dobronickou mapu najdete kde jinde než v Dobronicích. Bude sloužit študákům, aby si
představili, jaké kopce vrstevnice na mapě reprezentují. Má 19 vrstevnic (od 365 m do 455),



nakonec tedy včetně základny je to 20 stupňů. Je na ní krásně vidět prudké dobronické kopce
(ale nás to neodradí) i zajímavé tvary úvozů a údolíček.

Vláďa



694 a 1030. 
Každé malé dítě ví, co ta dvě čísla znamenají. Samozřejmě aktuální počet gólů a přihrávek
Jaromíra Jágra, které nasbíral v základní části všech svých sezón v NHL. Každý druhý den
v rádiu slyšíme, že Jarda má zase o přihrávku víc a že je prostě boží.
Napadlo vás ale někdy, co by to znamenalo, kdybychom se i my orienťáci podobně zabývali
statistikami závodů. Mě to napadlo. Už se těším, jak budou v televizi hlásit, že se Šedivý
dotáhl na Horáčka v celkovém počtu bodů v rankingu nebo že nepřekonatelný rekord Michala
Smoly v počtu měsíců na špici Rankingu byl překonán. Kromě toho pravidelně uslyšíme, kdo
má nejlepší průměr na kilometr za celou sezónu, kdo naběhal nejvíc kilometrů nebo dokonce
kdo našel nejvíc kontrol. A místo nejrychlejšího gólu se bude hlásit nejrychlejší mezičas na
kontrolu (já měl letos 8 sekund).
Než postoupíme na tuto úroveň statistického fanatismu, našel jsem na webu zajímavou
informaci. Přece jenom trochu číselné historie, i z pohledu našeho oddílu, tudíž vhodná do
ročenky.
Je to celkový počet bodů vyběhaných v historii Rankingu. Našel jsem to jenom pro členy
aktuálně aktivní v Rankingu. Statistika má drobné chyby – naposledy je započítaný Ranking
k 30.9., a v historii tam některé závody chybí. V mém případě uvádí statistika 149 závodů. Ve
skutečnosti mám o 18 závodů víc a celkem 1.211.886 bodů. Ale pro přehled je to postačující a
zajímavé – podívejte se, jak je to vyrovnané mezi holkami. Více najdete na stránkách Historie
rankingu u Petra Jirouška - http://ob.zcu.cz/ranking/.           Vláďa

1 Radim ONDRÁČEK EKP7414 1 955 491
2 Miroslav SEIDL EKP7402 1 731 174
3 Jana ZURYNKOVÁ EKP7053 1 648 810
4 Veronika ONDRÁČKOVÁ EKP7850 1 635 786
5 Dagmar JANEČKOVÁ EKP6550 1 505 498
6 Juraj JANEČEK EKP6701 1 186 706
7 Martina VOLFOVÁ EKP8051 1 082 968
8 Vladislav KALOUS EKP7702 1 082 393
9 Lucie POKORNÁ EKP8152 740 647

10 Jan PECKA EKP6800 649 977
11 Kristýna POKORNÁ EKP8351 636 708
12 Jiří ŠEDIVÝ EKP5500 613 780
13 Ondřej ŠEDIVÝ EKP8300 548 831
14 Miroslav KALINA EKP8211 396 638
15 Ondřej BLAHA EKP7002 384 990
16 Pavel BOLEHOVSKÝ EKP7103 370 307
17 Petr MATOUŠEK EKP7503 310 696
18 Ivana IZÁKOVÁ EKP7453 302 891
19 Roman KOUCKÝ EKP6301 253 426
20 Karel ROZKOŠNÝ EKP7900 233 317
21 Markéta KALINOVÁ EKP8259 186 866
22 Michal BORÁK EKP8304 47 757
23 Milan ŠTEMBERG EKP8608 40 584
24 Miroslava ŠEDIVÁ EKP5750 20 905
25 Barbora SEIDLOVÁ EKP7955 11 641
26 Petr HNIK EKP8112 5 642
27 Vítězslav VONDRA EKP7901 2 439
28 Markéta VÍTOVÁ EKP8454 1 814



Třikrát na Smrku

Poprvé na Smrku (březen 1981)

Sám a sám stoupám po zemské hranici na jeden z nejvyšších vrcholů Jizerských hor. Tedy
stoupám…spíše se plahočím hlubočákem po cestě, kudy někdo šel naposledy snad před
měsícem. Krok vpřed, dva kroky vzad. Ten svah má na mapách název Nebeský žebřík. Jak je
vidět, dostat se do nebe není jen tak. Předjarní slunce se střídá s ledovými poryvy větru.
Nikde ani živáčka, zkrátka romantika nejhrubšího zrna. Tak to má být – to je ta pravá chvíle,
kdy lze přestat myslet na to, že člověku je sice třiadvacet a patří mu celý svět, ale ten svět
končí přesně na této hraniční cestě a dál se nesmí. I když tam dál je jen bratrské lidové Polsko
– stejně se tam nesmí. No, nesmí…kdo se moc ptá, moc se dozví. Když dolezu na vrchol,
netknutý sníh u hraničního patníku svědčí o tom, že tento úsek hranice asi příliš pečlivě
střežený nebývá. Tak co teď – alespoň kousek, ještě kousek, támhle nějakých sto metrů
vpravo kde prosvítá kraj lesa, abych mohl pohlédnout do široširého kraje Dolního Slezska. 

Říká se, kdo se bojí, nesmí do lesa. Ještě jednou se pro jistotu rozhlédnu kolem dokola,
následuje pár mocných odpíchnutí a už to frčí. Přiznám se, nebylo to sto metrů, ale snad skoro
půl kiláku, nežli jsem našel místo s doopravdy pěkným výhledem ale stálo to za to. Při
zpáteční cestě do vlasti se takticky nevracím po vlastních stopách, raději trochu obchvatem,
ale ukazuje se, že veškerá předběžná opatrnost byla naprosto zbytečná. To těchhle končin
nezavítá pohraničník dříve, než sleze sníh.

Podruhé na Smrku (červenec 1982)

Tentokrát nikoliv sám, ale s malou partou Stavařů. Znovu na hraničním průseku, tentokrát se
to ale neboří a ani nemusím dumat nad tím jaké skivo na to bílé studené svinstvo namazat.
Cesta ubíhá v družné zábavě a na vrcholku je ten pravý čas na svačinku. Ani teď v létě to
nevypadá, že by zde burácel turistický ruch, žádné bdělé oko polského pohraničníka nevyhlíží
záškodníka s batohem pašovaného cukerínu. Zatímco se kamarádi cpou, říkám si, by bylo
pěkné se opět, tentokrát v létě, zahledět do široširých dálav polských rovin.

Neblbni, varují mě kamarádi. Pravda, před půl rokem v prosinci 1981 vyhlásil Jaruzelski
v Polsku výjimečný stav, do ulic poslal tanky, rozehnal Solidaritu, pozavíral desetitisíce lidí,
zablokoval hranice a proklatě utáhnul šrouby. Ještě že jsem nebyl v té době na vojně, ta mě
čeká až teď od října. Na podzim 1981 párkrát vyrazily československé vojenské útvary na
sever k hranicím, prý na cvičení…haha…tomu se tak chtělo věřit. Cvičení, ale na „bratrskou
pomoc“. Brrrr.

Jak je vidět vůkol, na poklidnou atmosféru tady na horách nemají polské vnitropolitické
zvraty sebemenší vliv. Jen tak na lehko s rukama v kapsách vyrážím zase do Polska ke kraji
lesa. Tentokrát však daleko nedojdu. Po nějakých padesáti metrech slyším za sebou nějaké
zapraskání. Otočím se, zpoza vývratu, který jsem právě bezstarostně minul, vstane polský
voják, natáhne samopal a s prstem na spoušti mi ho namíří na břicho. Průser. Z téhle
“vzdálenosti“ by se trefil i slepej. Jak jsem právě udělal zkušenost, důležité je co člověku
bleskne hlavou v první vteřině. Takže – když to dopadne hodně špatně, budu na tři týdny



„zametat Varšavu“. Ze školy mě už vyhodit nemůžou, tu jsem právě zdárně dokončil. Jen
možná ten nástup do prvního zaměstnání od začátku srpna třeba nedopadne…Pohyby hlavně
samopalu jsou jednoznačné – lehnout na zem! Jakmile ležím, voják hlásí do vysílačky „Mam
tu jednego Čecha“. Teď už je jasné, že přemýšlet o útěku nemá absolutně smysl – jakmile mě
nahlásil, nesmí mě nechat utéct, to mě radši zastřelí. A tak z pozice vleže vysvětluji, že nic
nepašuji, ani nejsem žádný diverzant nebo záškodník který by chtěl vrátit zpět kormidlo dějin
v Polsce. „Dokumenty“!!! „Nemám, nechal jsem je v batohu“. A tak se vydávám pod
napřaženou zbraní pro svůj občanský průkaz. „Hele, už ho vedou“, slyším kamarády. Deset
metrů od hranice mě voják znovu pokládá na zem a jde si pro mé doklady. Při jakémkoliv
pokusu o útěk prý bude střílet...předpokládám, že asi do mě, to ani nemusel doplňovat…
docela mu věřím. Vzhledem k tomu, že mám batoh s občankou opřený o hraniční patník,
těžko mu mohu tvrdit, že jsem zbloudil. Nezbývá než s pravdou ven. Po mém vysvětlení do
vysílačky hlásí jako důvod narušení hranice „pokochať sa krajobrazem“.

Dál jdeme po hranici na sever. Po chvíli přicházejí naproti posily – jeden z nich pokračuje
nahoru na Smrk, jehož vrchol je nyní, můj ty bože, bez dozoru – další se přidává k nám.
Zastavujeme u nějakého telegrafního sloupu s polním telefonem (víte, milé děti, mobily
tenkrát ještě nebyly) a začínají luštit moji občanku. Tehdy to byla taková knížečka, formátu o
něco menšího nežli dnešní pas. V kolonce bydliště jsem měl asi patnáct razítek – ne že bych
se tak často stěhoval, ale ono se tam zaznamenávalo i každé tak zvané přechodné bydliště, tj.
kolej, já to měl se získáním koleje poměrně složité, začátkem školního roku jsem dostával
třeba ubytovnu na Kladně, pak jsem se stěhoval na Strahov, zkrátka prase aby se v těch
razítkách vyznalo. I jal jsem se vysvětlovat co které znamená, které je platné a které už ne.
Česky jsme si moc nerozuměli, tak zkouším němčinu: neumíme. Francouzsky: nene. Rusky:
Polák si odplivnul a pohrozil mi pěstí. Hned se mi ulevilo – člověka povzbudí, když zjistí, že
jsme oba, pokud se týče vztahu k proletářského internacionalismu, v principu na stejné vlně.
Jen ta jejich zkušenost s Velkým bratrem byla neskonale krvavější.

Po telefonu přichází pokyn, aby mě odvedli do vnitrozemí. Prvních pár minut od hranice
předpisově pod napřaženým samopalem, po chvíli, když zmizíme z dohledu ostatních, zbraň
na řemen (co kdyby zakopli, že jo) a v družné diskusi pokračujeme po lesní cestě dál. Těsně
před tím než po pár kilometrech vyjdeme z lesa na mě opět namíří kvery (sorry, kamaráde) a
tak si to štrádujeme k gaziku, který na nás čeká na kraji vsi. Kolem houf dětí a koukají se, jak
vedou diverzanta. V autě je zabezpečení vskutku důkladné – vpředu řidič a lampasák, vzadu
voják, já, voják, za sedadly pro jistotu ještě pes. A tak mě odvezli do kasáren, asi někam do
Swieradówa. Výslech žádný, prohlídka žádná – konec konců, nebylo co prohlížet. Byl jsem
bez batohu, na sobě tričko, golfky a pohorky, v kapse peněženku s třinácti korunami. Usadili
mě na politicko-výchovnou světnici, přinesli herbatu, ale nějaký voják byl pořád se mnou.
Když jsem šel na záchod, stál jeden před dvířky od kukaně, a, kdo ví, třebas i další venku za
zdí s bajonetem auf, abych se neprokopal misgrubnou, jak je již podobná situace popsána ve
Švejkovi.  

Pomalu se blížil večer a najednou slyším venku motor volhy – tou jezdila československá
Veřejná bezpečnost. Dorazili dva – uniformovaný a civil. Ten byl ale viditelně dle chování
vyšší šarže a hned na mě zhurta vyrazil. „Co tu děláte?“ „Já jsem sem nechtěl“, pravil jsem
plačtivě a jal se vykládat připravenou historku o špatně značené turistické cestě, ze které jsem
nešťastnou náhodou zbloudil do sousední země. Ještě že se neptali, kde jsem nechal batoh.
Odvezli mě do Hejnic, polský voják na hranici ochotně zvednul závoru, civil cestou vystoupil
a na místním oddělení VB se mnou sepsali protokol o zabloudění. Naštěstí jsem měl ještě



v občance potvrzení o studiu, esenbák si nevšiml, že už je vlastně neplatné, a pravil:
„Normálně dáváme tisíc korun pokuty, ale, krucipísek, co si na Tobě vezmu? Seš študent, u
sebe máš třináct korun, kde vlastně spíš?“ „Na Jizerce, u Ginzela“. „Hmm, vypadáš na to...
tak víš co, pokutu Ti nedám ale jako trest teď půjdeš na Jizerku pěšky“. 

Radostně jsem se vyřítil z esenbárny, hned za pár minut chytil stopa na Smědavu a
indiánským klusem dorazil ještě za světla Jizerku. Kamarádi si před Hnojovým domem
zrovna vařili z mých zásob a losovali, kdo z nich sdělí novinu o mém zatčení v Polsku mé
mamince.

Potřetí na Smrku

Potřetí na Smrku jsem ještě nebyl. Chystám se tam už několik let. V zimě se tam Líbě nechce
hančovat (v podstatě se jí moc nedivím), v létě nás tam cesta ještě nezavedla. Ale dorazím
tam, dříve nebo později. Tentokrát to bude bez dobrodružství a napětí, do Polska (a nejen do
Polska) se dnes může kdekoliv a kdykoliv, jen škoda, že už člověku nepatří ten celý svět.

Míra F.

Ze života hmyzu...
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