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ÚVOD 
 

Na konci letošního (1998) podzimu 
jsem s sešel s Kenedym, kterého jsem neviděl 
od letního tábora. Pro vás kdo neví, kdo to 
Kenedy je zkusím ho zde trochu přiblížit. Jeho 
občanské jméno je Jan Beneš. Je to roztocký 
skaut, který ve svých klukovských letech 
aktivně chodil do oddílu v našem středisku. 
Dnes již v Roztokách nebydlí, ale vždy si udělá 
čas na nějakou akci a do našeho sroubečku 
přijede. Každý rok si ale určitě nezapomene 
udělat čas na vyvrcholení skautské roku - na 
tábor. Od roku 1989 nevynechal ani jeden. 
Patří k činovníků, kteří dokáží zaujmout vlče, 
skauta i rovera. 

A právě na konci podzimu, na přesné 
datum si nevzpomenu, a ani to není podstatné, 
mi přinesl dva sešitky a říká: 

"Moje dcera mě přemluvila, abych 
začal sepisovat příběhy, které jí vyprávím, ale 
protože je prý vyprávím pokaždé trochu jinak 
mám je napsat. Tak jsem prvních pár zkusil. 
Protože ale po mě číst je jako luštit 

nejsložitější šifru prosím tě jestli bys to 
nepřepsal do počítače?" 

Celkem bez váhání jsem odpověděl ano, 
protože vyprávění těch našich skautských 
"starců" stojí vždy za to. A teď ještě si moci 
přečíst a přepsat, to nešlo odmítnout. 

Jeden čtvrtek jsme se zase sešli při 
řešení programu na letošní tábor. Časem přišla 
řeč také na to jak jsem s přepisováním daleko 
a co s tím dál. Nakonec jsme se dohodli, že by 
byla škoda nějakou cestou neumožnit co 
nejvíce skautíků a samozřejmě i skautkám si 
přečíst tyto příběhy našich oddílů. 

Proto touto cestou plním slovo toho 
dne dané, že jednotlivé příběhy budu uvádět v 
Osadníku. Doufám, že jich bude hodně. 

Tak tedy kenedyovský sloh a fantazie 
trošku upravené přepisem. 
 

     
   Diplomat 

 
 

ÚVOD KENEDYHO 
 
 

Příběhy pánů kluků, vzpomínky na léta 
před tím, než jsme se stali dospěláky. Mohu za 
ně já sám a samozřejmě všichni ti, kdo se 
mnou vyrůstali a hráli si a taky mne 
vychovávali a byli se mnou vychováváni a 
všichni, kdo společně se mnou stárli. Na papír 
se ale dostávají z důvodů jiných. 

Největší zásluhu má moje dcera Eva. 
...náctiletá slečna, milovaná holčička, malá 
ženská, princeznička i čertík, ale také čestný 
kluk. K hodnosti čestného kluka přišla na 
skautském táboře oddílu ve kterém jsem 
skautoval jako kluk a který dnes vedou moji 
tehdejší nejbližší kamarádi, bratři v tom 
nejkrásnějším smyslu slova. Právě tihle páni 
bratři mají velkou zásluhu na napsání příběhů. 

Vlastně je prožívali se mnou a mohou je se 
mnou vyprávět, což rádi večer u táboráčku 
dělají. Naše vzpomínky, naše příběhy, košatějí 
a rostou, ten přidá slovo a kde že je pravda a 
co už je fantazie? 

Říkám, že příběhy jsou pravda a podle 
ní jsou vyprávěny až tam, kam paměť dovolí. 
Něco zapomeneme, něco bylo trošku jinak, 
vždyť kluci mají fantazii pořád. Budeme si 
vyprávět příběhy z míst, která jsou, nebo před 
lety byla taková, jaká je popisuji, zážitky lidí 
kteří byli a snad i jsou takoví, jak o nich 
vyprávím. Jména? 

Co že je po jménu vyhrkne klasik, ale 
jména mají zvuk a tón a myšlenku a vlastní 
duši. Jména patří k příběhu. Tím chci říci : 
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"Místa a jména těchto příběhů jsou 
pravá, nebo velmi podobná a postavy těchto 
příběhů žili a žijí. Podobnost se skutečností 
není vůbec náhodná. 

Bratři, kamarádi, přátelé, i Vy ostatní, 
kdo se poznáváte, nepodávejte žaloby, 

nerozčilujte se. Jste to vy jako kluci, jste to 
vy, jak vás znali kluci. Vzpomeňte si, usmějte 
se a nezlobte se!. Tyhle příběhy vám nechtějí 
ublížit a vlastně ani nemohou. 

 
 

Příběh první (POHÁDKA) 
 
 

Pohádky mají různý průběh, ale vždy 
dobrý konec. Tenhle příběh má různý průběh, 
ale žádny konec. Není to pohádka. Jen 
vzpomínka, jen příběh první - POHÁDKOVÝ. 

Paměť je děravá, ale papír nelže a 
autoatlas, ten už vůbec ne. Řekla přece :"V 
Brodě na kruhovým objezdu do města a hned 
po hlavní vpravo." Tak to souhlasí. 

"Jen bacha je tam přednost zprava", 
aha, už jedu. 
A pravý blinkřík. Směr je správný, 

benzínu dost. Žlutá škodovka si vyrovnaně 
přede. Ostatně je to už starší dáma, zvaná 
Alžběta. Na zadním sedadle si vezu opravdou 
dámu. Je jí osm let. 

"Tati", ozve se, "a najdem to?" 
"Už jsme někdy netrefili?", odpovídám 

nelogicky otázkou, asi proto, že jistota mi 
chybí. Řekli mi : 

"Dojedeš do Bělý a tam se někoho 
zeptáš?!" 
Koho a vlastně na co. Zastavím a řeknu 

- "Paní, prosím vás, kde tu tábořej skauti?" 
"Jak to mám vědět!", to čekám nejspíš 

jako odpověď. No moc se ptát asi nebude 
dobrý. 

Spouštím se s Alžbětou s kopce do 
městečka. Zatáčka a jsme na náměstí. 
Kostelík, hospoda, obchod. Támhle je 
řeznictví. Pomník obětem první světové války, 
nádherné lípy a v jejich stínu prodejnička s 
teráskou. Venku tři stolky. U jednoho na ještě 
mokrý lavici chlapíci v montérkách nasávaj 
lahváče. Je brzy na to, aby hřálo slunce, ale už 
čas dát si 

kafe. 
"Evčo, stavíme. Dáš si dortíka a limču. 

No a já kafe. A zeptáme se, jestli náhodou 
nevědí, kde ten tábor je." 

Zabouchnem dvířka, po schůdkách na 
terásku a do krámu - sem budou určitě chodit 
nakupovat - povídám a nevím proč to říkám. 
Nevím proč jsem to řekl, ale vím, že je to tak. 
Tohle je přesně místo, který musí Tonda 
zvolit. No musí - nemusí, ale jestli fakt 
tábořej tady u Český Bělý, tak určitě... . 

"Tati, prosím tě, žvejku." Tak ještě 
žvejku. 
"Kafe vám dám ven za chvilku", říká ta 
paní za pultem. 
"Díky a prosím vás, nevíte náhodou 

(tohle je blbost jestli ví, tak to není náhoda, 
jestli neví tak ani náhodou) netáboří tady 
někde skauti?", ptám se, aby řeč nestála. 

 
Ostatně ve skautské košili a s šátkem 

na krku jedu celou cestu. Fousatej čtyřicátník, 
ale za tenhle kroj se nestydím. Naopak.  

"Jasně od Prahy. Ty jsou u mlejna. To 
musíte tady dolu a doprava, tam kolem statku 
a pak rovně na Macourov a tam někde", usmívá 
se ta paní. Docela příjemná, dost mladá, 
hovorná, ale stejně to budu hledat do oběda. 
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No moc děkuju. Dcera už sedí u stolku. Cucá 
colu a ukusuje punčák. Dám si ke kafi taky 
jeden. Kávu mi přinesou, dortík si pán donese 
sám. Lavici utřít? Proč, je to jen rosa. To 
neškodí, to uschne. 

"Káva je tady." 
"Díky." 
"To je pěkný náměstí, viď tati." 
"To teda je." 
A tohle auto, který zrovna zastavilo je 

taky pěkný. Červený, trošku špinavý, trošku 
starší, ale má číslo Prahy-Západ a řídí ho 
Maruška. A vedle. Ten pán je Siki - vůdce 
oddílu - toho tenkrát. Dnes pán v důchodu. 
Moudrost, dobrota, laskavost, humor a vše 
zkoncentrované do jednoho chlapa na světě. 
Člověk má chuť skočit mu kolem krku. Taková 
doba to je a zase jsme tady v zelených 
košilích s lilkou. 

"Nazdar", podaná levička s odtaženým 
malíkem. 
"Nazdar", pravou rukou vystřihnu 
malej pozdrav. 
Neptej se jak jsem to našel a proč 

čekám zrovna tady. Jsou tu a já taky, tohle 
místo je daný i když zcela nedomluvený. 

"Ahoj Evo. Ty jsi vyrostla", rok se 
neviděli a je to jako včera. 

"Nazdar", řekne vážně ta malá a 
odvážně přijímá podanou levičku, hrdá na to, 
že se zdraví se "stařešinou" kmene, s 
člověkem, o kterém tolik slyšela vyprávět, 
kterého zná z loňských prázdnin. Siki to je 
pojem. Vypráví, vzpomíná, vymýšlí, žije s 
oddílem. Ne, nechválit. Chválí se samo. Jen 
jednu slabůstku má - tu cigaretku. Dáme si 
jednu "proti komárům". Už vím, že za tři dny 
čtyřikrát zmokli, že děvčata táboří někde u 

mlýna a kluci v údolíčku, že letos nejel 
Mazánek, že vezu dobrý počasí (to nevím jistě 
ani sám, ale tvrdím to o to víc, abych počasí 
přesvědčil). Sjedem do statku pro pitnou vodu 
do konví. Siki s Evou zůstávají u stolku před 
krámkem. Když se vracím je to jasné. Moje 
trošku plachá dcera se báječně baví a "velký 
bratr" také. Evča si dává záležet na tykání a 
oba probírají tak zajímavý problém, že musíme 
s Maruškou počkat, až skončí. 

Pak se vydávají na cestu dvě auta. 
Červený zásobovací Fiátek a žlutá Alžběta. 
Kus po silnici, pak polní cesta, můstek z 
kulatiny. Krásné údolíčko s potokem, les. Jako 
ve Foglarovkách, další můstek a jsme tady. Už 
stojí podkova ze stanů s podsadami. Všichni 
makají. Staví se jídelna a dodělává se kuchyň a 
další a další nutnosti. Evě svítí oči. 
Prázdninové dobrodružství začíná. 

Zastavím. Vylezme z auta. 
Mnohohlasné "nazdar" a do toho "No to je 
dost. Kdes byl, tady je takový práce", zaburácí 
Tonda tak, že neznat ho uteču, nebo se 
urazím. Ale já ho znám. Všechny ty dospěláky 
znám už víc než čtvrt století. Ty malé znám z 
loňska, některé.. vlastně znám je všechny, 
velké i malé, staré i nejmladší. To jsme přece 
my. 

"Už makám, šéfe", houknu stejným 
tónem na Tondu. Jeho kulaté bříško už je v té 
chvíli u mne. "Nazdar" a zase si podáváme 
levou. Směje se. Smějeme se. Pohádky mají 
dobré konce. Tohle není pohádka. Taky to není 
konec. Je to teprve začátek, první příběh. 
Nekonečný příběh skautů o tom, jak skauting 
nikdy nekončí - příběh skoro pohádkový. 
 

 
 

Příběh druhý (DIVOČÁK) 
 

Déšť doráží na kuchyňskou plachtu, je 
už tma a nevlídno. Dnes večer měl být 
táborák, ale "duchové nedovolili". Nevadí. Tady 
za větrem, kolem kuchyňských kamen je tak 

hezky, že se nikomu nechce jít spát. Světlo 
svíčky mihotá po tvářích vlčat a skautů. 

Jsou neobyčejně potichu a v napětí 
poslouchají. Minipól - jeden z z největších 
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nezbedů a rarachů dokonce zapomněl zavřít 
pusu. 

Čtvrt století stará historie vyvstává 
znovu tady a teď. Všichni poslouchají "bájné 
vyprávění starců". Pssst! 
 

Chvilku se dohadujeme o 
nepodstatných podrobnostech - třeba rok, kdy 
to bylo. To už je jedno, ale místo máme my 
staří v srdcích zapsané navždy. Doubravník. 
Dvoje prázdniny, dva tábory pod hrázkou 
vypuštěného rybníka stranou od lidí. Pár stanů, 
každý jiný, pár skautů a vlčat, pár 
dospívajících kluků a dva dospělí nadšenci. 

"Ve osmašedesátým nás tam bylo 
dvanáct", tvrdí Tonda, Antónin a Silný Býk v 
jedné osobě a asi má pravdu. Další rok nás bylo 
víc a tehdy jednou odpoledne přišli Lišky - 
družina, do které Tonda patřil s tím, že za 
latrínou, tam vzadu někde u cesty jak jsou 
bažinky, někdo je. Ale při prvním ohledání bylo 
všude ticho, nikde nic a roveři Pavouk, Martin, 
Mazánek a Peťan i vůdce Siki a Žabák uklidňují 
fantazií napnuté nervíčky skautíků. 

Večer pak někdo přiběhne, "za latrínou 
někdo chrápe! Určitě. Je tam chlap! Nějakej 
opilec - asi. Hrozný zvuky." Každý něco přidá a 
všichni jsme ve střehu. Baterky a raději také 
hole. Část bojovníků hlídá tábor, ostatní vyrazí 
na průzkum. 

"Potichu, hlavně potichu!" 
"Bacha", čvacht do louže. 
"Nesviť tou baterkou!" 
"Ticho." 
"Slyšíte ?" ticho, ticho TICHO. 
"Teď, slyšíte to?" 
"Ne." 
"Já jo! Tak ticho", všichni stojí bez 

pohybu. V lese je větší tma, než jinde. 

Teď. Jasně skoro chrápnutí, dech a 
znova chrápnutí a pohyb něčeho v blátě. 
Baterky se rozzáří směrem ke zvukům. 

Soustředěné pohledy. Kužele světla 
poskakují a ..... nic. Ale znovu chrápnutí. Teď 
ho 
vidíme.

 
"Bacha." 
"Jdeme." 
"Pomalu, vopatrně." 
V louži na cestě leží - divočák. Ve 

světle baterek a v našich očích je veliký asi 
jako mamut. Při bližším pohledu je to lončák. 
Proč neuteče? Proč leží a skoro se nehýbe. 
Jen chvilkama chrochtne, ale tak divně. Jsme 
až u něj, ale neutíká. Vlastně se ani moc 
nehýbe. Z téhle blízkosti nikdo z nás divočáka 
ještě neviděl. 

Tenhle je "divnej". Prohlížíme ho a už 
je to jasné. 
Je postřelený. Ošklivě a definitivně. 

Celý čumák a horní čelist chybí a na místě 
rány se hemží červy. Je nám ho líto. Musí 
strašně trpět a není možné ho zachránit. 
Jediné, jak mu můžeme pomoci je rána z 
milosti. Ale kdo a jak to udělá? Kdo to dokáže? 

Veliký kuchyňský nůž si chvíli 
předáváme jako pověstný horký brambor. Až 
ho má v ruce Tonda. Hledáme místo, aby rána 
zasáhla srdce. Aby se vepřík až netrápil. 

"Promiň mi to, odpusť, ale já musím. 
Musím. Nedá se nic jiného dělat" a Tonda 
bodne. Jako zkušený zálesák. Jednou ranou 

přesně na komoru. Jen slzy v očích a chvějící 
se hlas prozrazuje, že není opravdový ostrý 
zálesák. 

"Promiň, musel jsem." 
Ráno jsme ohlásili všechno hajnému. Je 

to kamarád a jeho zásluhou tu vlastně 
táboříme. Odebere vzorek sleziny a jater a 
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odváží je na prohlídku. Teprve ta rozhodne, 
zda si pochutnáme na pečínce. 

Žabák za vydatné pomoci všech, hlavně 
všichni koukáme a radíme, divočáka stáhne. 
Kůži oškrábeme a sušíme. Bude viset jako 
trofej ve srubu, který nám tam daleko doma 
slouží za klubovnu. Nožičky zahrabeme v 
mraveništi. Budou také jako vzácná trofej. 

Nikdo z nás ale netuší, že příští 
prázdniny budeme trávit jinde a potom 
dlouhých dvacet let budou tyhle trofeje 
uloženy na půdách a ve skrýších, protože skaut 
bude pro ty vládnoucí téměř vulgární slovo. 

V době, kdy se na polních kamnech z 
kamenů, hlíny a litinových tálů ve velikém 
pekáči chystá voňavé papáníčko pro všechny 
lovce, ve chvíli, kdy Žabák kouzlí s kořením a 
nestačí nás vyhánět ze svého království nikdo 

netuší, že "ti rudí" už pomalu o budoucnosti 
skautingu rozhodli. 
 

Svíčka ve víčku od ešusu blikla a 
dohořela. Do ticha lupne škrtnutí zápalky a 
další svíčka osvítí tváře kluků. Těch malých i 
těch, kterým už je ...cet a ...sát. Minipól zavře 
konečně pusu a nabere nosem vzduch. 
Zhluboka, s velkým požitkem. Nenechá se 
vytrhnout z příběhu roku devětašedesát. 

"Tady voní vepřová", řekne. Nenechá 
nás na pochybách. 
"Kluci, tady voní vepřová." 
Čas je relativní. Čtvrt století zmizí 

během vteřiny. Ohníčky skautingu nedokázal 
nikdo uhasit, alespoň ne v našich srdcích. Hoří 
a budou hořet další a další v srdíčkách dalších 
kluků. Tenhle příběh nikdy nekončí, i když byl 
dovyprávěn. Příběh divočáka. 

 
Příb ěh t řetí  (VELKÝ POCHOD) 

 

"Tak domluveno?" 
"Domluveno, ve dvě jsem na křižovatce 
s Avií a vlčata odvezu." 
Ráno sice trošku sprchlo, ale celodenní 

výlet se stejně uskuteční. Jdeme všichni a 
docela to odsejpá. Ze začátku. Ujdeme nějaký 
kilometřík, vidíme spoustu zajímavostí. 
Zmokneme dvakrát a ještě jednou (osm dní 
před tím ani nekáplo) a celá horda vnikne do 
restaurace "na oběd". Velcí i malí. Jenže ouha. 

"Oběd? Mám tu tak deset - dvanáct 
porcí." 
"No jo, ale nás je skoro třicet." 
"Tak špekáčky?" 
"Špekáčky a polívku pro všechny." 
Bylo to bezva. Venku prší a my? My 

jsme "vyžrali hospodu". Snědli jsme špekáčky, 
housky, chleba, hořčici, tatranky a kokosové 
suky, vypili jsme všechnu žlutou žbrďolu a jde 
se dál. Na křižovatce má čekat Tonda a Avií a 
odvést vlčata. Jenomže nečeká a čekat 
nebude. Prší a je jasné, že s Avií z údolíčka 
nevyjede. Kromě toho, vlčata žádají: "Martine, 
my chceme jít s váma dál. Až na hrad a zpátky. 

Martine, proč musíme zpátky? My to ujdeme. 
Martine, prosím." 

Porada náčelníků rozhodne. Všichni na 
hrad, pak pěšky na vlak, tři zastávky vláčkem a 
zbývá 6-7 kiláčků do údolíčka. Solidní štreka, 
ale cesta je bezvadná. Viděli jsme srnce a 
určili spoustu různých opeřenců a rostlin. Na 
hradě velká bitva a hromadná fotografie. 
Renda s Filipem maj klobouky do čela. Zas 
nebudou na fotkách k poznání. Posvačíme z 
donesených zásob, chvilku odpočíváme a pak 
už se vydáváme směrem k vlaku. Čeká nás 
patnáct "kiláčků". Fanda, Wisky, Renda a 
Honza shromažďují vlčata. Spočítáme se a 
vyrážíme. Sluníčko začíná docela solidně 
připalovat a vlčáci toho mají za hodinu dost. 
Bez velkých řečí berou skauti vlčatům bágly. 
Ti malí mají co dělat, aby šli bez zátěže. 
Mišoň, Tlapa, Fandýs, Filip, Buba - roveři, kteří 
jdou s námi už jsou jako vánoční stromečky. 
"Dědci" - to jsou vůdcové - taky. Hroch vleče 
ještě navíc lékárnu - co kdyby. Šlapeme, 
vymýšlíme legrácky, burcujeme ty malé i sebe. 
Zatím se neozvalo "já už nemůžu". Tempo je 



 7

ale pomalejší, vlčáci prostě rychleji nemůžou. 
A tak se stane, že dorazíme na zastávku a vlak 
je prostě pryč. Zbývá štreka domů. Ti malí 
budou úplně hotoví. Karavana se vydává na 
cestu. Není kam pospíchat. Oldskauti, roveři i 
větší skauti nesou zavazadla, malí skautíci a 
vlčata šlapou už spíš jenom setrvačností. 

Přestávka na odpočinek a porada 
starších. Vyšleme záchranou jednotku pro 
Tondu s Avií. Záchranáři půjdou co nejvíce na 
lehko, podle mapy a kompasu, pokud možno co 
nejrovnější cestou do údolíčka. Ostatní 
pošlapou dál po předem známé trase a Tonda 
je někde tam vyzvedne. Trasu mu záchranáři 
řeknou. Vyráží Diplomat, Mišoň, Tlapa, Juřin a 
Kenedy. Hned jak zmizíme ostatním z dohledu, 
zvolíme indiánský běh. Bude to nějakých deset 
- dvanáct kilometrů. Už máme za ten den něco 
"málo" v nohách, ale začátek jde. Jenomže 
terén tady není stůl. Mažeme chvilku nahoru, 
chvilku dolů "samejskopec dokopec" a ti čtyři 
možná litují, že nešli sami. Čtyřicátník má co 
dělat, aby stačil. Roveři diktují tempo, jako 
cyklisti. Střídají vedení skupiny Diplomat 
dvacet chůze, dvacet běh, pak na špici Mišoň - 
dvacet, dvacet a Tlapa a Diplomat a pořád. Už 
mě přešel humor, už ani nemluvím, jen šlapu. 
Nemám natrénováno, jsem starý jako jejich 
tátové a mám zaměstnání, kde spíš sedím, než 
běhám. Pořád si říkám: "Tohle tempo už přece 
nemohou vydržet. Zvolněj, takhle rychle to 
nejde." Jenomže roveři vědí, že čím dřív 
dorazí do tábora a pomohou Tondovi dostat 
Avii z údolíčka ven, tím míň kilometrů budou 
muset vlčata šlapat. A tak ženou jak polární 
psi. Ale já nemůžu říct "dost, nejdu, končím." 
Jedině ať vyrazí napřed a já dojdu. Ale tenhle 
kopeček ještě vydržím. 

"Jdeme, makáme", kluci se hecují, taky 
se přidávám, co dech dovolí a tempo se ještě 
zrychlí. Ještě přes jednu vesnici, pak kopec, 
kus lesem na silnici a už jsme nad údolíčkem. 
Po silnici jede Avie a Tonda mává. 

"Nazdar, zachránci", volá. 
"Jedu pro druhou dávku. Dojdete?" 

"Jasně dojdeme", no jasně, tady 
seběhneme k rybníku a podle potoka kousek a 
jsme doma. 

Za chvíli po nás přijíždí Tonda s 
druhou partou skautů. Vlčata přivezl v 
první etapě. Nechal Avii z údolíčka 
vytáhnout trambusem a pak projížděl 
silnice a silničky, kudy mohla naše 
výprava jít, až na karavanu narazil. 
Naložil vlčata, vysadil je nad 

údolíčkem a jel pro skauty. V té chvíli jsme ho 
potkali. Teď sedíme a máme toho všichni "plné 
kecky". Vlčata si chladí tlapky v potoce, zdá 
se, že jsou úplně zničená. 

"Ty maj dost", povídá Renda. 
"Dneska zalezou do spacáků a bude 
mrtvo ještě před večeří." 
Všechno tomu nasvědčuje. Lehká 

večeře, lesní čajíček, moučník. Je před 
večerkou, dospěláci sedí u jídelního stanu a 
hodnotí den. Vlastně se to docela povedlo. 
Žádný nemocný, žádný zraněný. Několik 
puchýřů, ale jen málo. Vlčata a skauti jsou plni 
dojmů, budou mít na co vzpomínat. Nad 
Rendovým krokoměrem kroutíme hlavou. 
Bezmála třiačtyřicet kilometrů, to se nám zdá 
nemožné. Připadáme si jako hříšníci, jako 
"nepřátelé lidstva". Jestli někdo z vlčáků 
doma řekne, "Hnali mě víc než čtyřicet 
kilometrů a byl jsem z toho dva dny 
nemocnej!" 

"Sakra, to byla porce." 
"Zítra dáme odpočinkovej den." 
Teď ještě nákup a umejt a spát. 
Nevěříme ale svým uším a v zápětí 

svým očím. Ten zvuk, který se nese od 
táborového Marakaná je opravdu zvuk kopání 
do míče a hluk a ryk skautíků a vlčat. "Voni 
hrajou fotbal ?!!!" 

Wiski je z toho úplně mimo. "Fakt 
hrajou fotbal." 
V té chvíli se dostaví delegace skautů 

a řeknou :"Starci, vyzýváme vás na fotbalovej 
mač. Jednou vás přeci porazit musíme a 
dneska jste už pěkně "načatý"." 
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Ten fotbal jsme vyhráli jen o gól a 
druhý den ráno nás bolely nohy a "celej 
člověk". (Tohle je neupravená verze autora, 
neodpustím si zde uvést poznámku, že 
výsledek měl trochu jinou podobu, ale důležité 
je zdůraznit, že se "starci" ráno opravdu 
nemohli hnout.) Franta žádal, abychom ho 
zakopali pod velkým smrkem, Renda měl v noci 
sen, že se srazil s tankem a ten ho přejel. 
Ráno se cítil tak, jakoby to opravdu zažil. 
Martin mazal kolena alpou, mně probrala až 
káva, Whisky přišel z rozcvičky po rukách. 

Nohy prý ho bolej tak, že po nich nemůže 
chodit. 

Roveři byli "v normálu", jak řekl Tlapa. 
Skautíci a vlčata pokračovali v 

plánované práci a hrách a nikdo z nich neřek, 
"mně bolí nohy". 

"Rendo", povídá při obědě Hroch, "ten 
tvůj krokoměr kecá. To nemohlo být tolik 
kilometrů." 

Vzali jsme mapu a změřili cestu, kudy 
jsme šli. Krokoměr nekecal. A tak skončil 
příběh jednoho výletu. Nejlépe, jak skončit 
mohl. Všichni to přežili.

 

 
 

Příběh čtvrtý (HROCH) 
 
Včera večer jsme se bavili o tom, jak přijede 
Hroch. Konečně dostal dovolenou a na pár dní 
dorazí. Snad přiveze i lepší počasí, protože už 
několik dní mokneme. 

Hroch je populární postava Dvojky. 
Nevelký tělem, ale obr co se týče skautské a 
lidské duše. Oldskaut se srdcem věčného 
kluka, který nezkazí žádnou legraci a pokud 
možno ještě sám přidá. Kamarád k pohledání, 
dobrák s ohromným vztahem k vlčatům. Však 
také patří mezi nejobdivovanější, ale i 
nejpokoušenější ze strany naší smečky. Svoji 
přezdívku nosí od roku osmašedesátého, kdy 
na Doubravníku, rozložen ve vyhřáté mělčince 
v písku, na otázku, cože tam dělá odvětil, "Já 
se tady hroším." A bylo to jak říkám. Bratr 
Hroch je neoblíben jen málokdy, zato každý 
den na táboře. Je to divné, ale je to tak. On je 
totiž ten kdo ráno uchopí památeční trubku a 
"zaduje budíček". V té chvíli ho moc rádi 
nemáme. Od okamžiku, kdy se vyhrabeme ze 
spacáků, je okamžitě naším bratrem Hrochem. 
Co na tom, že nás vzbudil. Nakonec, bylo by 
škoda zaspat krásný den. Tenhle bratr odmala 
miluje mašinky - teda vláčky. Jako hluk měl 
krajinu přes půl pokoje, v ní kopce, lesy 
vesnice, ale hlavně koleje a vláčky. Všechno to 
jezdilo, zastavovalo a navazovalo, radost 

pohledět. Láska k vláčkům rostla, až k tomu, 
že se z Hrocha stal "fíra" a při práci 
vyštudoval "vejšku" - samozřejmě "taky přes 
koleje", jak říká. A tenhle chlap utrhl kus 
dovolené a dneska přijede. Ještě před 
táborem mu domlouval jeho strýc - bratr Siki. 

"Jeď autobusem, je to od Brodu 
kousek. Staví až v Bělé", a spousta dalších 
argumentů. Hroch neřekl ani tak ani onak. 
Včera Siki přemýšlel, kterým autobusem 
"Hrošík" asi přijede a že by bylo fajn do Bělé 
zajet autem, aby netáhl bagáž přes les. 
Trošku jsme se hecovali. Tvrdil jsem totiž, 
nevím proč, zcela pevně přesvědčen a své 
pravdě, že Hroch přijede vlakem. Všechny 
"rozumné" argumenty sice mluvily pro autobus. 
Z Bělé je to kousek. Od vlaku šest kilometrů. 
Autobus je pohodlný a přímý, vlak znamená v 
Havlbrodě přestoupit. 

"A vůbec, byla by bláznivina jet 
vlakem", uzavřel Siki včera tuhle rozpravu. Ale 
já věděl svoje. Znám Hrocha od kočárku, rostli 
jsme spolu doslova od klukovských prvních 
krůčků až do řádně dospělého věku. Vedle 
sebe, rameno na rameni, v dobrém i v horším, 
ve legraci i v průšvihu. Až jsme se vsadili. 
Teď je odpoledne a prší. Ne moc, ale pořád. 
Za chvíli přijede odpolední autobus do Bělé. 
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Dopoledním Hroch nedorazil a teď prší a 
Autobus bude za chvíli na náměstí. Asi půl 
hodiny později přijede na šest kilometrů 
vzdálenou zastávku vlak. Přece nenechám 
"bráchu" zmoknout. Nasedám do Alžběty, 
dozadu přisedne Eva. Hrochův příjezd si 
nenechá ujít. Znala tohohle mého bratra z 
vyprávění mnohem dřív, než se poprvé potkali 
ve skautu. Ještě než se moje žlutá 
Škodověnka - Alžběta vydá na cestu přes 
louku a dál do civilizace, mávne na nás 
Diplomat. Jeden z roverů a tahounů oddílu. 
Včera u té slavné sázky o malé pivo dělal 
rozhodčího. Teď tedy musí se mnou, aby bylo 
všechno "notářský ověřeno". 

Za chvilku jsme v Bělé. Autobus na 
náměstí zastavil pár minut po nás. Vystoupily 
dvě dívky. Diplomat je ohodnotí pohledem "No, 
dobrý", povídá, "ale ani jedna není Hroch." Tak 
hurá k vlaku. Zastávka je to venkovská. 
Vlastně jen nástupiště z panelů, dřevěná bouda 
a cedule. Nad kolejemi přejezd, po kterém 
vede silnice. Tady nahoře zastavíme a z auta 
koukáme, kdy přijede vlak. Máme čas a tak si 
povídáme. 

"Už jede", klásí vyzvědačka a všichni 
tři vyrážíme z auta a pěšinou dolů ke kolejím. 
Vlak mezi tím s pískotem zastaví. Koukáme 
mezi kola na druhou stranu. Vlak se rozjíždí a 
za ním jsou vidět holé nohy v pohorách 
podkolenkách. 

"Je tady!", zahulákám. 
"Jasně, že přijel vlakem". Nemám tak 

velikou radost z vyhraného malého piva. Jsem 
moc rád, že je brácha tady s náma, že udělal 
to, co podle mě udělal musel. Vlak odjel a už se 
vidíme. Má na zádech krosnu, nebo spíš 
velekrosnu. Baret ke straně. Skautskou košili a 
krátké manšestráky. Je docela chladno, ale 
Hroch má kraťasy. Patří přece ke kroji. 

"Nazdar", mávne a přebíhá přes koleje,          
"jak víš, že tu budu?" "Nazdar", odpovídám a 
podávám obě ruce, abych mu pomohl 
vyhoupnout se z kolejiště k nám nahoru. 

"To je dobře, že jsi tu.!" "Nazdar, 
Evčo" velký bratr podává levačku a 
moje dcero-setra 

praví "Nazdar. To je príma, že budeš zas 
troubit budíčky." I Diplomat vítá bratra 
Hrocha. 

"Měls přijet autobusem. Siki říkal, že 
určitě přijedeš autobusem a s Kenedym se 
vsadil o malé pivo." 

"Vyhráls, že jo", chechtá se Hroch. 
"Vždyť je přece jasný, že jsem věrnej 
ajznbónu." 
Nakládáme krosnu do auta. Jsme 

docela solidně zmoklí, ale je nám ohromně. 
Teď už je konečně všechno jak má být. 

"Všichni se těšej, až přijedeš", povídá 
Diplomat. 
"No jo", broukne Hroch, "dyť já už 

patřím k táborovýmu inventáři. Až se budou 
inventarizovat věci, musíte mi taky dát číslo. 
Inventární. Na...", zarazí se. 

Ve voze je dáma, i když jen desetiletá, 
"tak tam né," culí se Hroch. 

"Víš co", povídám "vyrazíme ti ho na 
čelo." Eva po mně koukne pohoršeně, ale 
všichni se řehtáme. Diplomat už plánuje, co 
zítra a všechno je fajn. Než dojedeme těch 
šest kilometrů, pravda po silnice téměř deset, 
vykoukne sluníčko a přestane pršet. Huránský 
pokřik vlčat vítá nového příchozího. Vezmou 
mu krosnu a vedou ho ke stanu. 

"Ten tu na tebe čeká od začátku", 
hlásí malý Pavel. Všichni jsou kolem Hrocha v 
jednom chumlu. Jeden přes druhého vypravují, 
co už se událo a co se ještě chystá. A potom 
se najednou stane to co život přináší mezi 
spřízněnými dušemi. Ozve se totiž jedna věta, 
ale ozve se dvojhlasně. 

"To je dobře, že jsi tu", řeknou dva 
vlčáci současně a všechny ostatní ten dvojhlas 
na chvilku umlčí. 

Nedá se to zahrát a nacvičit. Prostě 
to tak je. Smečka už zase hovoří, vykřikuje, 
halasí a Hroch se v tom rumraji tváří víc než 
spokojeně. 



 10

Tu větu přeju všem dospělím skautům 
a vlastně všem dospělým, kteří chtějí, umějí a 
mohou dělat s dětmi a pro děti. Ta upřímná 

věta vyřčená dětskými ústy je nad všechny 
odměny, nad všechna vyznamenání. 

"To je dobře, že jsi tu", tato věta 
zněla táborem, když přijel Hroch. 

 
 

Příběh pátý (PŘĺBĚH PSANÝ FOTBALOVOU HISTORIĺ) 
 

Na každém táboře, alespoň jednou za 
dobu jeho trvání, sehráváme velké fotbalové 
utkání. Plácek na kopanou se vždycky najde a v 
každé volné chvíli kluci honí balón. Ne, nejsou 
to fotbalové tábory. Touhle hrou se zaplňují 
jen chvíle, ale jsou i dny vyjímečné. 

Jednak se každý tábor od 
devadesátého roku hraje prestižní utkání 
starší proti mladým, jednak reprezentace 
tábora sehrává zápas roku s partou domácích 
borců. Zápasy starší proti mladým jsou 
důležité nejen pro samotné zasportování si, 
pro ten bezvadný pocit z toho, že ještě trošku 
umíme a u nás starších hlavně, že ještě vůbec 
můžeme. Vždyť s některými ze "starců" jsme 
hrával fotbálek na plácku pomalu den co den už 
před pětatřiceti lety jako malí kluci. Pak jsme 
na tom samozřejmě tak, že naše fotbalové 
myšlení je společné. Takový Hroch přesně ví, 
kam v téhle chvilce naběhnu a kde zrovna v 
tom okamžiku je Whisky a pokud se nám 
podaří technicky zvládnout balón a dát ho tam, 
kam chceme, je to krása sama. 

Jasně, že dech nám čtyřicátníkům již 
dělá potíže. Poponášíme svá větší či menší 
bříška, tu svoji nadváhu, a předýcháváme se 
přes kávy, zakouřené porady a sedavá 
zaměstnání, ale tenhle náš fotbálek nás pořád 
těší. Už proto, že přináší vzpomínky na 
klukovské časy v parku u vodárny, odkud nás 
vyháněla většinou až tma. Druhá důležitost 
těchto nemilosrdných klání je v tom, že kluci 
najednou zjišťují, jak rostou. Nechci říct 
stárnou, i když je to správný výraz, Říkám ale 
rostou. Začínali v devadesátém roce, jako 
opory útoku mladých a letos při předzápasové 
poradě najednou zazní Rendův hlas: 

"Diplomate, kam se hrneš?" 

"Letos už patříš ke starejm!" 
Zkušenost a dřívější sehranost 

starých slaví většinou úspěch. Běhání mladých 
a jejich elán je narušován chaotičností a 
nezcela taktickou hrou. Staří většinou 
vyhrávají. Okamžitě po vítězství starců si 
mladí dohadují odvetu. Pokud ovšem, a i to už 
se stalo, vyhrají mladí, je sláva veliká, jásání 
ohromné a štěstí mladých tak nezměrné, že se 
o odvetě nemluví. 

Všichni chválí Zypa, který za mladé 
chytal. 
"Tu Rendovu hlavičku, to bylo něco." 
"To šlo přímo do mně, jinak bych neměl 

šanci", dí skromná brankářská hvězda. 
"Zipe, ale jak kopal Franta trestňák a 

Martin to tečnul, tos měl štěstí", říká Fandýs. 
"No to byla klika jako vod blázince", 
přidává se Mišoň. 
Mladí jsou blažení a nám starým je 
dobře. 
"Jak jsi mi to hodil před bránu, to byla 

paráda", chválím Hrocha. 
"Jenomže jsem to blbě trefil." 
Franta shrne nás neúspěch velice 
jednoduše. 
"Pánové, bylo to príma. Dybysme dali 

půlku šancí, tak jsme je rozbili na maděru.Hele 
v první půli - Honza tyčku a Whisky to 
nedorazil. Renda tu hlavu, to bylo vo fous. Pak 
ve druhý půli jak dával Tonda na dva jedna, tak 
za chvilku další bombu mu Zip chytil." 

"Pak Kenedy, no to bylo." 
"Paráda, co?", chechtám se i když mně 

to trošku mrzí - z brankový čáry nad břevno, 
to neuměj ani Brazilci. 

"Prostě jsme je šetřili", uzavřel to 
Tonda, "hlavně, když vyklepneme Bělou." 



 11

Co jezdíme do údolíčka hrajeme zápas 
s domácími. většinou pak i odvetu. Naše 
taktika je více méně beze změn. Protože se 
střídá jako při hokeji, dáváme možnost i 
skautíkům, aby ochutnali velké zápasy. Parta 
kluků a pánů z Bělé je také už standardní. 
Dorazí vždycky eskadra mopedů, pionýrů a 
různých motorek samoděl, dohodnem se kolik 
lidí bude hrát a už to jde. Rozhodčího stavíme 
na střídačku. Jednou oni, jednou my. Letos to 
vyšlo, po loňské odvetě, zase na mně. 

Naši kluci se letos dokonce vybavili 
černými tričky se znakem putovního. 

tábora Jedničky a tak rozhodčí musí být jiný. 
Beru si proto dlouhé bílé tílko, vlastně je to 
spíš noční košile bez rukávů. Hodinky, píšťalku 
a karty. 

Na žluté je nápis - "Dej si bacha!", a na 
červené - "A ven!". Hned na začátku varuju 
Frantu, našeho kamaráda z Bělé. 

"Dostaneš žlutou, protože nesmíš hrát 
šesti nohama." 
"Já za to nemůžu", brání Franta sebe a 
svého dalmatína, 
"von beze mně nemůže bejt a nehne se. 
Nikomu nic neudělá". 
"Dobře, ale když zahraje přední 
tlapou, pískám ruku." 
Jsem nemilosrdný. Frantův báječný 

dalmatín, mazel, lump a neposlucha je, ale 
neodolatelný ve své snaze být rychlejší, než 
přihrávaný balón. 

V zápasech s Bělou se někdy i trošku 
zajiskří. Vyhrát chtějí oba týmy, ale rámec 
zápalu boje nikdy hru nepřehluší. Zákeřnosti a 
hrubosti se nepečou. Letos jsme slavně 
zvítězili. Je pravda na naší louce máme 
natrénováno. Není totiž úplně rovná, ale co na 
tom. Hrálo se jak o Zlatou Niké. Franta bez 
bot, pouze podporován svým psem, unikal po 
křídle u lesa. Někdy až do lesa. Ránu z dálky 
Renda bravůrně kryl a z protiútoku Mišoň po 
ťukesu s Béďou a Diplomatem bez zaváhání 
dal. Vůbec se nám letos dařilo. Devět kousků 
jsme nasypali do branky našich soupeřů a jen 
tři jsme dostali. Velký zápas, posezení u limči 

a večer táborák - kytary, kontrabas a spousta 
nádherných písniček. Trampská klasika, 
country, folk, písničky skautské i národní i 
songy, které nezpívá nikdo jiný, než naše 
středisko. 

A vzpomínání na fotbaly a fotbálky 
dávno minulé. Zápas s Kutnou 

Horou v devětašedesátým. Tam proti nám na 
chvilku nastoupil legendární Pepa Bican - host 
kutnohorských skautů. Sice jsme prohráli, ale 
kdo z kluků může říct, "hrál jsem proti 
Bicanovi". Slavná klukovská klání v parku u 
vodárny a historky o zázračně zmizelém míči. 
Jednou zapadl okýnkem do sklepa na uhlí v 
domě, který s pláckem sousedí, jindy vysoký 
odkop dopadl přesně do dětského kočárku u 
sousedů na druhé straně. Autorem téhle 
podařenosti jsem byl já sám a moc dobře po 
těle mi nebylo, když jsem zjistil, kde míč je. 
Mimino naštěstí v kočárku nebylo, takže 
všechno dopadlo dobře. 

A jiný zápas Dvojka proti domácím. 
Tenkrát v sedumdesátém roce jsme nastoupili 
proti místnímu klubu z jedné vísky na 
sedlčansku. Měli pěkné hřiště, byli to borci z 
okresního přeboru. My jsme na velkém hřišti 
hráli málokdy a pomalu nás ani nebylo dost. Ale 
nastoupili jsme. Výsledek už je dávno 
zapomenut, ale to hřiště budeme mít v paměti 
napořád. Nikde jinde, troufám si říct, na 
světě, není fotbalový trávník, regulérní 
rozměry, lajny, brány, sítě, praporky na rozích 
a v jedné třetině směrem k bráně, hluboko v 
poli, asi tak na místě levého záložníka je - 
sloup. Betonový sloup držící elektrifikaci té 
vesnice. Bezvadná věc. Doběhneš, opřeš se a 
odpočineš, nebo za sloupem, nenápadně čekáš 
na přihrávku, nebo stejně nenápadně číháš, až 
soupeř s míčem se přiblíží a potom "baf", 
soupeř se lekne a míč je tvůj. Je to řada let a 
od té doby jsem tam nebyl. Nevím, třeba tam 
místo hřiště stojí panelák, školka, čert ví co, 
ale možná tam u Sedlčan pořád mají světovou 
raritu. Vzpomínání nemá konce. Třeba ani tolik 
gólů nepadlo, nebo některé úplně jinde. Celý 
večer je na co vzpomínat a druhý den 
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odpoledne po bouřce, kdy na našem hřišti stojí 
kaluže vody, vlčata využijí chvilky a bosa jen v 
plavkách sehrají ohromný zápas. Fotbálek 
každý proti každému, kdy je míč, tam jsou 
všichni a to říznuté vodním pólem, nebo 
broděnou. Úžasná legrace. Dvacet minut 
cákání, hlaholu, rachotu, lítání pokřiku a 
řehotu. 

Nejspokojenější je Minipól. Jeho věta, 
"vidíte, vy jste se včera museli po fotbale 
mejt a my jsme po fotbale hned i 
osprchovaný", se zařadí do klenotnice 

oddílových rčení. Nakonec stejně všichni končí 
v potoce, aby "spláchli vodu" a na druhý den už 
se domlouvají. 

"Dneska jsme prohráli, ale zítra vám to 
nandáme." 
Po večeři sedí pod plachtou jídelny a 

"Hrochu, kolik jste hráli tenkrát na 
Doubravníku ?" 

"Siki, fakt za ně hrál Bican?", a další a 
další otázky. Fotbal je prostě národní sport. I 
my ho provozujeme k velké radosti skautíků, 
vlčat i své. Fotbalu zdar! 

 

Příběh šestý (Ovocné knedlíky) 
 

Často se vzpomíná na legrácky a 
humorné chvíle, zažité "tenkrát". Vlčata a 
skautíci se sesednou a poslouchají vzpomínání 
nás - starců. Některé příhody vyžadují 
vyprávět znovu a znovu. 

Vzpomínky na bratra Žabáka - dobrou 
duši, hospodáře, fotbalového chytače, 
kuchařského kouzelníka, velmistra v hlasitosti 
v chrápání, našeho velkého bratra - jsou 
všechny humorné. Asi proto, že Žabák sám měl 
legraci rád, sám ji vymýšlel a humorné zážitky 
se na něho přímo lepily. 

Na Doubravníku vládne rukou železnou 
v kuchyni. Bylo to správné, pořádek musí být. 
Už tahle kuchyně byla kusem Žabákova kouzla 
- ve vyschlém korytě potoka, kamna na břehu, 
od kamen nahoru žebříček. Kuchař dole v 
řečišti přiložil a vyšplhal po žebříku nahoru na 
břeh a tam mohl na kamnech vařit. Kousek od 
kamen nízká hráz a za ní vypuštěný a vyschlý 
rybník. Jeho dno už bylo zarostlé travou a 
býlím. 

Žabák vládl v kuchyni, služební družina 
- bylo nás tenkrát v družině pět, nejvíc šest i s 
vlčaty - prováděla všechny práce pod jeho 
dohledem. A byl to dohled. žabák měl oči 
všude a hlavně na pořádek byl pes. 

"Co se tu válí ta naběračka? Čí je to 
zase ešus?! Kdo tady nechal tu kudlu a ještě 
otevřenou?! Já vám to loupežníci naházím do 
rybníka." 

Do rybníka to bylo za hráz do 
zarostlého dna. Situace zrála, až došlo na sliby 
a hvízd, už to lítalo. Čtyři ešusy, pět víček, 
lžíce, kudla, plechový hrnek, napůl vyřezaná 
loďka z kůry. Tohle všechno Žabák namrskal o 
poledním klidu za hráz, protože na první a 
druhé varování jsme nedali. Den proběhl až k 
večeři a my, nepořádníci, jsme posbírali věci v 
rybníku, v klidu povečeřeli a ... A Žabák něco 
hledal. Chodil, koukal po nás, po našich 
ešusech, po různých místech až to Tondovi 
nedalo. 

"Žabáku, jestli hledáš malý ešus, tak 
ještě jeden zůstal v rybníku." 

"Phe", opáčil Žabák, "nejsem blázen, 
abych vyhodil svůj ešus." 
Nehádali jsme se, věděli jsem svoje. 

Nakonec Žabák ešus za hrází našel. Ostatně, 
byl vidět z dálky. Ležel totiž přesně na 
stejném místě, kam dopadl po elegantním 
obloučku z kuchyně přes hráz. 

Měl toho dost bratr Žabák. Vstával 
ráno první už se slunkem a začínal kouzlit v 
kuchyni. Jeho lesní čaje vařené z různého 
listí, plodů, květů. čerstvých konečků 
smrkových větviček a kdoví čeho ještě 
zůstávají nepřekonané a nepřekonatelné. Pak 
už služba vyrazila na nákup a vařila oběd. 
Odpoledne svačinka a potom večeře. Žabák 
zkrátka držel celodenní směny. Jen polední 
klid si vychutnával. Natažen ve svém stanu, 
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bylo to velké ačko bez podlážky, pochrupoval 
spokojeně a jistě se mu zdálo o tom, jaká další 
kuchařská kouzla provede dnes večer a zítra. 
Žabák odpočíval, ostatní jenom naslouchali. 
Chrápání, které se neslo ze stanu bylo tak 
silné a nezničitelné, že jsme nevěděli co dělat. 
Naše mlaskání, pohvizdování, ano žádosti od 
"ticho prosím" po rezolutní "nechrápej!", nic 
nepomáhalo. Pak dobrá duše, kdo už dne ví 
která, dostala nápad. Šest - osm - deset lidí 
opatrně, centimetr po centimetru stáhlo 
plachtu Žabákova stanu a zase ji na tyčkách 
vztyčilo obráceně. Kde byl před chvílí vchod, 
tam byla po chvíli natažená, vypnutá, plná 
zadní stěna áčka. 

Velký pokřik, Žabákův start ze stanu, 
aby napomenul rušitele poledního klidu, a 
výbuch smíchu pomalu ohnul vršky smrků. 
Zadní stěna stanu odolala prvnímu náporu a 
Žabáka ven nepustila. Druhý nápor nevydržel 
stan a zhroutil se na svého majitele. 
Pokřikující, mrskající se hromada plachtoviny 
nás zahrnula přílivem výhružek, ale všichni 
dohromady - my venku i nešťastník pod 
plachtou - jsme se při tom řehtali, chechtali, 
chlámali a tloukli tak, že nakonec ani jedno oko 
nezůstalo suché. 

Na oplátku pak Žabák k nedělnímu 
obědu těm nejlepším usmažil utěrku. Krásnou, 
dozlatova vysmaženou, obalenou utěrku s 
bramborem a okurkou. 

Znovu řehot. Všichni si živě 
představují, jak se při nedělním obědě zakrojí 
do řízečku a on je vlastně - utěrka. Tyhle 
kuchařské legrácky mají pokračování do 
dneška. Na tábor se jezdí od začátku 
července a tou dobou má vůdce chlapeckého 
oddílu narozeniny. Sám říká, že už není co 
slavit, ale vždycky k malé oslavě dojde. V den 
narozenin se Martinovi stávají neuvěřitelné 
věci. 

Dva, nebo tři dny před slavným 
výročím Martin neopatrně utrousí při 
sestavování jídelníčku poznámku. 

"Proč ovocné knedlíky, ovoce je drahé. 
Udělejte okurkové!" 

Divná věc. Ovocné knedlíky vaří 
družina Ježků k obědu zrovna v den, kdy má 
Martin narozeniny. Zatímco všichni si 
pochutnávají na knedlíčkách s ovocem, Martin 
usedne na svém oblíbeném místě. To místo 
samo stojí za zmínku. Náš vůdce totiž sedí na 
můstku u kuchyně, nohy má namočené v potoce 
a pochutnává si. Jeden, dva, tři knedlíky jsou 
ovocné a ten čtvrtý? Lžíce se soustem se 
zastaví na půl cesty, Martin nevěřícně hledí. 
Nemýlí se. Na lžíci je překrojený knedlík s 
kyselou okurkou. Je to legrace a Martin i 
tenhle knedlík sní. 

Za rok na to mu možná je divné, že 
přesně na den jeho narozenin jsou zase ovocné 
knedlíky. Ale co se může stát. Při vaření sice 
se službou v kuchyni byl Tonda - autor 
loňských okurkových knedlíků - i Kenedy a 
Renda, kteří loni aktivně spolupracovali při 
vydávání obědů. Letos ale obědy vydává rádce 
- Rousek. Nabízí knedlíky, kdo si na který 
ukáže. Služební skautíci nasypou tvaroh, 
ocukrují, omastí máslíčkem. Jsou to hody. 
Martin možná vzpomene, co bylo loni, ale 
nedbá. 

"Prosím si pět." 
"Jasně", odpoví Rousek, "který?" 

Martin netuší co se chystá, jeho šestý smysl 
hanebně zklame. Ukáže tyhle. Tak sám to 
chtěl. Rousek předvede mistrovskou 
knedlíkovou rošádu přímo před očima všech, 
Martin odchází. Usedá se svým ešusem na 
tradiční místo. Zakrojí. A v jeho knedlíku je 
hříbek. V dalším pak krásná cibule. 

Znovu nastal veliký smích. Říkám vám, 
nikdo ještě neví, jak to navléknem, ale pokud 
se sejdem ve zdraví příští červenec na táboře, 
v den Martinových narozenin určitě budou 
ovocné knedlíky. Třeba je bude Martin sám 
vařit, třeba si sám dá svou porci do ešusu, ale 
budou ovocné knedlíky. Už se na ně těším. 

(Diplomatova pozn.: Tato Kenedyovka 
byla napsána mnohem dříve než jsme odjeli na 
letošní tábor. Můžu ale potvrdit, že se stalo 
opravdu to, co je na konci napsáno. Na 
Martinovi narozeniny byly opravdu ovocné 
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knedlíky, ale Martin v nich moc ovoce neměl. 
Jeho knedlíky byly letos vylepšeny masovými 

komponenty naší táborové kuchyně.) 

 
 
 
 

Příběh sedmý (BOJ O POSVÁTNOU KŮŽI) 
 

Velký táborový oheň dohořel. Pozdrav 
stisknuté ruky oběhl kruh skautů a vlčat. 

"Dobrou noc!" a bez jediného slůvka se 
rozešli do svých stanů. Ještě všechno obejít, 
zkontrolovat "kuklínky" ve spacích pytlích. 
Hlídka zapaluje lampu u kuchyně a začíná 
obcházet tábor. Noční zvuky lesa vládnou 
našemu údolíčku ve chvíli, kdy starci usednou 
kolem prkenného stolu. Dnes tady sedí všichni 
velcí bratři ze Dvojky i z Jedničky, oldskauti i 
naši roveři. Zítra čeká naše skautíky bitva s 
indiány z Chotěboře. 

Táboří pár kilometrů od nás a mezi 
naším a jejich kmenem je vyhlášen boj. 
Pravidla jsou domluvena a naši roveři plánují na 
zítřek velký útok na jejich indiánskou vesnici. 

"Loupež posvátné kůže." 
Řeč se točí kolem zítřejšího boje. Jen 

Buba je trošičku zakřiknutý, jako by 
myšlenkami jinde. Letos odmaturoval a 
nastoupí po prázdninách na vysokou školu. Měl 
by být veselý, ale není. A to ještě netuší co ho 
čeká dnes večer. 

"Jsi něják tichej", pleskne ho po 
rameni Renda. 
"Nebuď labuť, starosti teprve 

přijdou",přidá se Kenedy a korunu všemu 
nasadí Hroch. 

"Bubo, ty jdeš fakt na vejšku?" 
"A víš vůbec co je Pilner - Wagnnerova 
konstanta?" 
"To teda nevím", po chvilce zaváhání 
odpoví čerstvej maturant. 

A to je přesně voda na náš mlýn. 
"Neříkej, že vás to ve škole neučili?" 
"To jsi to určitě zapomněl", přihřeje 
se Tonda. 

"Netrapte ho, užije si dost po 
prázdninách. To všechno určitě dohoní." 

Frantova poznámka vůbec Bubu 
neuklidnila, stejně jako Martinovo, "Základní 
znalosti musí mít každej. Ale tohle si určitě 
proberete na prvních přednáškách." Buba 
netuší, že celá tahle vážná debata vlastně 
jenom předehrává další fórek, ale nakonec se 
chytí. 

"Hele a co to je ta Pilner - 
Wagnnerova konstanta?" 
Definici vysype každý z nás z rukávu. 

Je to přísně vědecká a naprosto logická 
definice. 

"Pilner - Wagnnerova konstanta má tu 
zvláštnost, že je proměnná. Touto 

konstantou násobíme námi dosažený výsledek 
tak, aby se tento rovnal výsledku, který máme 
získat. V ideálním případě se blíží jedné." 

S vážnou tváří odrecituje Siki tuhle 
definici. Tváře velkých bratrů zůstávají ve 
světle svíčky vážné. Tváře roverů jsou v téhle 
chvíli až zachmuřené. Snad přemýšlejí o tom, 
kde byli, když se tohle probíralo. Pak Diplomat 
vyprskl. 

"To je bezvadný", rozchechtá se 
tlumeným smíchem. Teď večer se musíme 
chovat tiše. 

"To je snad blbost ?!", podiví se Béďa 
a následuje další tlumený výbuch smíchu. 
Ještě se chvilku pochechtáváme a roveři si 
nechávají konstantu zopakovat. 

"To je fakt dobrý", říká Tlapa. 
"A naprosto universální, už jsem ji 

několikrát použil", konstatuje Fanýs. Do tiché 
noci zazní najednou křik. Nesrozumitelný, ale 
křik ze strachu. Baterka hlídky se rozsvítí a 
my současně vyrážíme po zvuku. Tady v 
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jednom stanu někdo křičí. Rychle stan 
rozvázat. 

"Co se děje? Co ti je?" Otázky padají, 
ale ze stanu se ozývá jenom ten křik. Už 
vidíme co se děje. Bratr Patrona sice stojí ve 
stanu, ale spí. Mluví, ale spí. 

"Dejte mi kytičku! Kde mám tu 
kytičku?" 
"Kytičku do bot. Potřebuju kytičku do 

bot", a v té chvíli se probudí. Kouká zmateně 
ve světle baterek. 

"Co se děje?", ptá se. "To nám řekni 
ty. Na co potřebuješ kytku do bot? A 
jakou? A co se ti to vlastně zdálo?" 
Neví. Kouká a po chvilce znovu usne. 

Ráno neví, že v noci potřeboval nějakou 
kytičku do bot. Ani neví, že jsme s ním mluvili. 
Chystá se na velkou bitvu jako všichni. 

Názor nás, dospěláků, že bitvu 
odložíme, až nebude pršet neprošel. 

"Právě teď, za deště budou všichni 
zalezlí a nebudou dávat bacha", zlomí Diplomat 
naše pokusy o odložení bitvy a udržení suché 
kůže. 

Leje jako z konve, ale dlouhá řada 
bojovníků se vydává na výpravu. Cestou se 
rozdělí na dva proudy. Jedna skupina 
pokračuje po silnici, druhá sejde na lesní 
cestu, přebrodí potok a pokračuje lesem. 
Blížíme se. Skupina ze silnice sejde do lesa, 
roztáhne se do široké rojnice a plíží se k 
táboru nepřítel. Hustý déšť propadává 
korunami stromů a teď už promáčí i samotné 
bojovníky. Pláštěnky , ve kterých jsem vyšli z 
našeho Údolíčky leží složeny pod celtou na 
shromaždišti. Nehlučně, opatrně strom od 
stromu, pařez od pařezu se plížíme. Už vidíme 
nepřátelský tábor zalévaný deštěm. Tee-pee i 
normální stojí ve dvou podkovách otevřených 
proti sobě. Jedna je dívčího oddílu, druhá je 
chotěbořských bratrů skautů. Naši zvědové 
jsou na samém kraji lesa. Obličeje 
zamaskované šátky a bahnem, postavy v 
zeleném, černém a maskáčovém oblečení 
splývají s lesem. Je ticho, jenom šumění deště 
a zvuky z tábora. Mišoň zvedá ruku. Celá 

rojnice zmrtví. Ano, je tam hlídka. Diplomat za 
chvilku signalizuje totéž. Objevil dalšího 
nepřítele. Chotěbořští kluci a děvčata nejsou 
z cukru. Liják, neliják hlídají svůj tábor. 

Už vidíme uprostřed podkovy z Tee-
peek v dívčím táboře kůl. Na něm visí 
posvátná, ale teď již pěkně promoklá, černá 
kůže. Pro nás i pro našeho nepřítele je to teď 
nejdražší kožich na světě. 

Pravidla jsou jasná. Tuhle kůži musíme 
dostat z tábora. Komu dají 

obránci "babu", ten je "mrtvý" a musí pod 
plachtu jídelního stanu. Hra pro něj končí. 
Jenomže jsme se domluvili trochu špatně, 
protože tábor hlídají i dospěláci. Dobře, 
budeme útočit všichni. Vlčata, skauti, roveři i 
my "dědkové". 

Ležíme v jehličí na kraji lesa. Času je 
do večera dost. Čekáme na signál. ve stráni za 
potokem zakráká vrána. Diplomat s dlaněmi u 
úst vyrazí krátké liščí štěknutí. Kruh se 
uzavřel. Indiánský tábor je obklíčen. 

V táboře se zvedne pokřik. 
"Vidím tě!!!", volá hlídka. 
"Poplááách!!" 
"Poplááách, jsou tady!!! Pozor už jdou." 
Někoho z našich nepřítel nás zahlédl. 

Moment překvapení se nekoná. Pár odvážlivců 
ze strany od silnice vyráží do útoku. První 
mrtví odcházejí pod plachtu jídelního stanu. 
Dostanou teplý čaj a mohou se začít sušit. 
Měkýk s Fanýsem prokličkují mezi obránci až 
do tábora. K posvátné kůži se však nedostanou 
a přeběhnou za potok k naší druhé skupině. 
Další útočníci vyrážejí. Po jednom, nebo ve 
skupinkách najíždějí na obránce tábora. Ti 
hrdinně odolávají a ztráty na naší straně 
narůstají. Nepřítel odrazil i dva soustředěné 
útoky. 

Tudy cesta tedy nepovede. Je už 
odpoledne. Naši mrtví dostali i oběd. Hladoví 
útočníci vyčkávají. Naše dohoda zní. Na signál 
vyrazíme všichni najednou, ze všech stran. Je 
nás hodně. Víc než obránců. Někdo musí projít. 
Ale obráncům stačí jen na útočníka šáhnout. 
To je naše nevýhoda. Obránce nelze vyřadit, 
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jenom vylákat a uvolnit tak skulinku pro svého 
spolubojovníka. Zneškodnit obránce není 
možné, na to dohoda před bitvou 
nepamatovala. Příště musíme pravidla ujasnit. 
I naši soupeři již vědí v čem je jejich síla a 
výhoda. Váháme s povelem k útoku. Tenhle 
"ruský způsob" boje se nám už nezdá účinný. 
Nechceme nechat naše bojovníky zbytečně 
umřít. Kdo by se pak radoval z vítězství. 

Vymýšlíme nové varianty, ale nic se 
nedaří. Nikdo z nás však nepočítá s tím, že 
máme mezi sebou geniálního válečníka. 

Hroch přijel na tábor teprve včera. 
Nikdo z chotěbořských ho nezná a teď k 
našemu úžasu tenhle pán kráčí pomalou chůzí 
po cestě k táboru z druhé strany něž je 
umístěn náš štáb. V ruce hůl, tašku plnou hub 
(až po boji s chechotem vysype hromadu 
prašivek). Přichází, snad i kulhá? Pomalu. Bez 
nepřátelských úmyslů, kráčí po cestě. Míjí 
první obránce. 

"Dobrý den", pozdraví a jde pořád dál 
kolem jídelny se zajatci, kolem kuchyně. Nikdo 
si ho nevšímá. Tedy nikdo z obránců. My 
sleduje s úžasem jeho pochod. Jen aby někdo 
z našich nezakřičel, "Hrochu bacha!" Obránci 
jsou na dosah, určitě by neunikl. Ale 
čtyřicátník na houbařské výpravě sem 
zabloudil jakoby omylem. Ani neví, jaká bitva 
tady zuří. Zastaví se s jednou z 
chotěbořských vedoucích. 

"Máte to tady pěkný", hovoří bodře a 
rozhlíží se. 
"Škoda, že je tak špatný počasí. Je to 

tu dost rozmáčený. Ty velký stany jsou príma, 
že jo ?!!" 

Řeč plyne, Hroch se diví, že v Tee-pee 
se dá i rozdělat oheň. Dokonce s doprovodem 
vedoucí nahlédne i do stanu. 

"No to je bezvadný, takhle si hrát na 
indiány. To ty děti baví, viďte. Jen to počasí 
pitomí. Furt leje. No alespoň porostou 
prašivky" a potřese taškou. Nerušeně 
pokračuje dál v chůzi. Teď. Vyraž! Dělej! Ale 
on jde pořád úplně pomalu. Už je u kůlu s 

posvátnou kůží. Co může strejcovi na houbách 
říct černý králík na kůlu? Nic. Také si 
ho nevšímá. Jde. 

"Tak si to tu užijte. A ať se nám to 
počasí zlepší", povídá 
"Na shledanou." 
"Na shledanou," odpoví dva-tři obránci, 

kteří jsou nejblíž. V té vteřině se strejda 
houbař mění v kočku šelmovitou. Jedním 
skokem je u kůlu. Strhne kůži. Ještě to 
obráncům nedošlo. Ještě se nehýbou. Tahle 
chvilka je rozhodující. Hroch vypálí jako blesk 
nejkratší cestou k potoku. Jeden z obránců na 
blátě uklouzne, druhému se Hroch vyhne jen o 
pověstný chlup. Ještě deset skoků, pět, dva. 
Skočí do potoka a je na druhém břehu. 
Posvátnou kůži drží v ruce, ale ani tašku s 
houbami nepustil. Jen jeho houbařská hůl 
zůstává ležet na místě činu. 

Vítězný řev útočníků končí dnešní 
bitvu. Všichni se řevem Hrochovi blahopřejí. 
Válka skončila. Vyhráli jsme. Pravda, bylo to 
náhodou, a díky nápadu, drzosti a 
chladnokrevnosti našeho bratra. 

"Vůbec jsem si nepřipouštěl, že mě 
chytí. Támhle nahoře jsem nabral tašku všech 
možných prašivek a šel jsem už od silnice po 
cestě. Docela normálně. Jen jsem si furt říkal 
- až půjdeš okolo prvního, musíš říct dobrý 
den, to ho zblbne, no a taky to tak bylo." 

Už jsme všichni pohromadě. Obránci i 
útočníci. Hroch podává sestře vedoucí levičku. 

"Nazdar. A promiň" 
"Nazdar", odpovídá a směje se, "to 

bylo něco. Takovouhle fintu jste na nás 
vymysleli? Vůbec mně to nenapadlo. Vždyť 
jsme tě viděli už od silnice." 

"Teda, drzej jsi dost", říkají bratři 
obránci. 
"No jo", culí se Hroch, "taky jsem si 

říkal, že to nemůže projít, ale zkusit jsem to 
musel. No a taky se mi už nechtělo moknout, 
když jsem viděl, jak si mrtví pochutnávají v 
suchu, řek jsem si - zabijou tě a dostaneš se 
do ráje jejich jídelny. Vlastně mi to vnuknul 
hlad. Hlad je totiž nejlepší kuchař a tak jsem 
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se poradil a kuchařem", zlehčí Hroch celý svůj 
hrdinský čin. 

Vypijeme s nepřítelem čaj, rozloučíme 
se. Jsme nejlepší přátelé, jsme bratři a 
sestry. Vracíme se do tábora promáčení. 

Nad kuchyňskými kamny stojí nyní 
veliký sušák. Várnice plné čaje. 

"Kde jste", bouří Tonda, "hřejem tady 
oběd už tři hodiny." 
"Všichni převléct. Úplně převléct, ne 

abys zase navlékl suchý tepláky na mokrý 
triko", nabádá Renda Minipóla. Pozdní oběd 
chutná vítězům živým i "mrtvým". Líčení 
zážitků nebere konce do večera. Nad kamny i 
v obou našich tee-pee se suší spousta mokrého 
oblečení a bot. Byl to krásný den, i když celý 
propršel. 

Ráno vykoukne sluníčko a Hroch 
zaduje na trubku budíček. Králičí kůže visí na 

trámku kuchyně. Ještě se mluví o včerejší 
bitvě, ale dnešní program je už jiný. Dosušit na 
slunci včerejší potopu a pak už do další práce, 
teda prožít další dobrodružství. Večer jdou 
vlčata na stezku odvahy. V noci, bez baterky, 
jen podle značek. Musíme to pořádně 
připravit, aby nikdo nezabloudil. Táborový 
život pokračuje dál. Čas tady letí víc, než po 
celý rok. Škoda každé chvilky. 

Lišky v kuchyni chystají oběd, Tonda 
řve blahem pod studenou sprchou, vlčata se 
učí poznávat rostliny, roveři připravují zlaté 
valounky, které budeme rejžovat v potoce, 
Jestřábi vyrazili na dříví a Ježci pomáhají 
činovníkům při stavbě srubu. Odpoledne bude 
koupání. Sluníčko pálí, je krásný den. Všechny 
dny těhle našich klučíků musí být krásné.

 
 

Příběh osmý (STRACH) 
 

Na nás - dospěláky pohlížejí vlčata 
někdy s úctou až nábožnou, víme toho o 
skautování, o přírodě, o lidech, o životě tolik 
moc. A jsem tak staří. I jejich rodiče jsou 
mladší, než my. Jindy je pohled vlčáků 
pobavený a shovívavý. Někde v koutku duše jim 
něco našeptává: 

"Jak to, že tenhle ~stařík~ si s tebou 
hraje, jakoby byl tvůj spolužák? Jak to, že mu 
můžeš svěřit i tajemství a rošťárny, které 
táta ohodnotí nevrle nebo pohlavkem. Co vede 
toho chlápka k tomu, aby po pracovní době ve 
vážném vědeckém ústavu chystal světýlka, 
podle kterých pak v nejtemnější táborové noci 
hledáme poklad, nebo jen jdeme po stezce 
odvahy a učíme se překonávat strach. Je 
vůbec možné, že tenhle dědek leží, za chvíli už 
celý zdřevěnělý, někde u naší stezky odvahy? 
Hodinu, dvě, tři hodiny jen proto, aby se 
nestalo něco neočekávaného. Proto, abych já - 
vlče mohl jít temným lesem od kontroly ke 
kontrole a jediným, co musím překonat je můj 

vlastní strach. Proč to dělá? A vůbec má von 
strach?" 

Rarášek zvědavosti našeptává a 
poňouká. Je právě vhodná chvíle. Klid po 
obědě. Vlčata sedí na trávníku v chládku kolem 
odpočívajících old skautů. Teď je ta chvilka. 
Rarášek ještě jednou popíchne 
a ... 

"Ty, Kenedy ?! Bál ses někdy ?" 
Trošku to se mnou škubne. Jasně, že 

jsem se bál. Člověk se bojí dost často, jen není 
čas na to myslet. Bojím s o zdraví svých 
blízkých, bojím se o ...., ale to ti přece nemůžu 
povídat. To zní jako fráze, jako poučování. 

"Ale jo, bál jsem se, hrozně moc. Měl 
jsem strach dvě - tři hodiny v jednom kuse, až 
se mi klapala kolena. Víš, Marku, tenkrát, když 
leden šedesátosm dovolil obnovit skauting, 
hned od zimy jsme se těšili a chystali na 
tábor. My kluci z Dvojky, kluci z Jedničky i 
děvčata a světlušky. 

Náš oddíl, se tenkrát scházel ve 
vodácké klubovně u Vltavy. Bylo tam hezké 
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místo i na volejbal, fotbálek a taky na pár 
stanů. Děvčata nenechávala nic náhodě, ale na 
tábor nakonec nemohla jet. Hodně z nich byly 
světlušky, malý a netábornický, jak se zdálo. 
Aby vedoucí přesvědčily rodiče, že děvčata se 
na táboře neztratí, udělaly v půlce června 
"přípravu na tábor". Od pátku odpoledne, do 
neděle večer tábořila děvčata a děvčátka na 
louce u loděnice. S většími skauty se sestry 
vedoucí domluvily na tom, že pánové obstarají 
hlídání "tábora". Jako bonbónek jsme připravili 
na noc ze soboty na neděli noční hru. Vlastně 
takovou stezku odvahy. 

O půlnoci se vstává a děvčata po jedné 
vyrazí z loděnice pod viadukt k zámečku. Pak 
doleva do Tichého údolí až k Maxe. Tam je 
konec. Není se čeho bát. Je to normální cesta 
ulicemi městečka. Dokonce i pouliční osvětlení 
místy svítí. Na osmi, deseti místech sedí ve 
tmě větší skauti. Bylo nám tenkrát patnáct, 
šestnáct let. nemohlo se nic stát. A taky se nic 
nestalo až na to, že na konci stezky bylo 
děvčat o jednu míň, než na startu. Znovu se 
počítáme. Fakt jedna chybí. Mazánek zůstává 
u Maxy, ostatní jdou "Ticháčem" zpátky. 
Hledáme, voláme. Jsou dvě hodiny v noci. 
Dojdeme zpátky na tábořiště. Děvčata jdou do 
stanů a spát. Ta malá ano netuší, že se něco 
děje. 

Tři  skautské vedoucí se začínají bát a 
parta skautů taky. Baterky, píšťalky a krok za 
krokem celou cestu znova. 

Tam pod viaduktem, víš, jak jde cesta 
nad potokem, tam bylo takový vysoký 
zábradlí.Prcek by pod ním prošel. Vlezli jsme i 
do potoka. Po proudu kus. Nic. Proti proudu až 
do trubky pod silnici. Nic. Krok za krokem celý 
Tichý údolí. Vrátka po vrátkách. Tam, kde bylo 
otevřeno, prohlédli jsme i zahradu. anglický 
park, cestičku u potoka z druhý strany na 
Maxu. Na Maxe už Mazánek s nervama v kýblu 
a holka nikde. Klučíci ani nedutají. Koukaj, 
skoro by mi vlezli do pusy. Mazánek, kterej 
měl hlavu plnou černých vlasů, začal zřejmě 
ten večer plešatět. Zůstalo mu to. Dneska v 
chládku spokojeně podřimuje. 

Hroch mě doplní sem tam nějakým 
detailem. Tenkrát jsme se báli tak, že jsme 
nemohli snad ani mluvit. Vlčata poposedávají. 
Naše vzpomínání je chytlo. Trošku to 
natahuju, ale tenkrát se to natáhlo víc. 

Byly čtyři ráno. Čtyři hodiny od startu 
a ta holka nikde. Bylo jasný, že musíme vyslat 
někoho k telefonu na náměstí a zavolat 
policajty. Teda, tenkrát Vé Bé. To víš, to by 
pro ně bylo sousto. Skauti 
neuhlídali malou holku a ona ....... Těch 
děsnejch variant bylo tolik a jedna horší, než 
druhá. Mohla upadnout, zabloudit, nastydnout, 
utopit se - to asi na čtyřech místech - mohlo 
se stát cokoliv. 

Vracíme se na tábořiště a tam 
najednou, v půl pátý ráno, když už nám bylo 
úplně do breku prohlásil Hroch - "Do prčic, to 
není možný. Přece se nevypařila.Heleno, kde 
spala ?" 

"Támhle ve stanu. Třetí zprava." 
Helče se klepe hlas a skoro brečí. Má 
dělat vedoucí na táboře a 

tohle ...... Hroch je tenkrát ještě Petr. Svoji 
přezdívku dostane až v létě na táboře na 
Doubravníku. Tenhle Petr vezme baterku a 
nakoukne do stanu. Baterka zhasne. Petr se 
vysouká. Narovná se. Znovu se ponoří do 
stanového vchodu. Baterka skrz plátno svítí 
sem-tam. Doprava, doleva, doprava, doleva. Pak 
zhasne. Petr zapne stan a jde zpátky. 

"Heleno", povídá "tam spěj dvě holky. 
Rozumíš ?! Dvě." 
"No a? ". Helča opravdu nemá náladu 
na žertíky, 
"Tam spěj dvě holky", křikne Petr, ale 

reakce je zase jiná, než by čekal. 
"Neřvi, všechny vzbudíš", utrhne se na 
něj Jitka, zvaná Pegy. 
"To neva", nenechá se Petr okřiknout, 

"já vzbudím celej svět, ale chci vědět, který 
dvě holky v tom stanu spěj. 

Dyť tam má bejt jenom jedna ne ?!“ 
Koukáme, zíráme, valíme oči. Pořád nám to 
nedochází, pořád jsme strachy zpitomělí. 
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"Co to meleš", obořím se na Petra - je 
to vlastně můj nejlepší kamarád, ale teď už 
mě fakt štve. 

"Jaký dvě? Tu malou Lenku přece 
hledáme celou noc, protože se s náma 
nevrátila". 

"No jo,"na to Petr,"nevrátila se s 
náma, protože se s náma ani neodešla". 

"Nešla?", to nám nejde na rozum. 
"Jak nešla?" 
"Prostě nešla", říká Petr úplně klidně. 
Bylo to docela jednoduché. O půlnoci 

vzbuzené holčičky jsme spočítali a v intervalu 
nějaké minuty pouštěli na stezku odvahy. A 
Lence se chtělo spát. Nikomu nic neřekla, 
sebrala se, zalezla do stanu a hned byla 
„spící“. Nikdo si nevšim, že chybí na startu. Až 
na konci nebyla. Nenašli jsme ji , naštěstí 
nikde. Její spolubydlící po návratu vlezla do 
spacáku a taky nám neřekla, že je Lenka ve 
stanu. Nikoho z nás nenapadlo hledat ve 
spacáku. Prolítali jsme celou noc, šíleli jsme 
strachem, měli jsme ty nejstrašnější 
představy a Lenka spala jako mimino ve svém 
spacáčku. 
Tenkrát ráno řek někdo z nás - „Tohle už se 
nám nestane“. A nestalo. Někdy je to až 
k smíchu, jak pořád počítáme a sháníme ta 
naše „kuřátka“, ale pořád o nich víme. Proto 
vás, lupiči, pořád kontrolujeme.  

No a tenkrát jsem se Marku 
teda opravdu bál. 

„Já bych se nebál“, ozve se 
Pavlík s nadhledem absolventa první třídy. 
„Kouk bych se do stanu a když by tam spala, 
tak bych šel taky spát“. 

Smějem se. je to vážně tak 
jednoduchý, jak to malý Pavel řekl. 

„Ale tenkrát se do stanu nikdo 
nepodíval. Tenkrát jsme se všichni báli“. 

Ukončím příběh o Šípkové 
růžence - Lence. Žádný princ ji nepolíbil, 
nechali jsme je v klidu spát a ten, co ji tenkrát 
ve stanu našel, můj životní kamarád Hroch 
povídá - „Fuj, já se potim strachy ještě teď, 
když to tak poslouchám. A vůbec, pojďte něco 
dělat. Je po poledňáku a dneska bude voda 
jako kafe.“ 

Za malou chvíli vychází 
z tábora řada skautíků v plavkách, ručníky 
přes rameno. Nechovají se zrovna tiše. Na 
začátku pěšiny směřující k rybníku stojí 
Hroch. Pěšina je úzká a kluci procházejí kolem 
něho po jednom. Každého, opravdu každého, 
klepne do ramene a za posledním se vydá sám. 
Je mi to jasné. Počítal! Hezky po jednom a na 
každého si pro ověření šáhne. Teď přesně ví, 
že vyrazilo dvaadvacet „kousků“. Z toho je 
devět velkých kluků, už vlastně roverů a Hroch 
je třiadvacátý. O skautíky je dobře postaráno. 
Vím, že si je Petr - Hroch u rybníka přepočítá 
ještě několikrát. Jako kvočna kuřata. Budeme 
z toho mít legraci, ale děláme to stejně 
všichni. Už se nechceme bát. 

 
 
 

Příběh devátý - Kuchařské umění   
  

 
Pod plachtou jídelního stanu je 

„beznadějně vyprodáno“. Dneska se zase Lišky 
vytáhly. Oběd se podařil. Bezvadná zeleninová 
polívčička, pak masíčko, omáčka a rýže. No 
bájo papájo. Mistrovské provedení družiny 
Lišek pod bdělým okem Tondy, Marušky a 
Diplomata. 

 Opravdu jsme si pošmákli, ale 
musíme si rejpnout. 

 „Diplomate, ta rejže se lepí“, 
ozve se z jídelního stanu hlásek. Je to fór, ale 
je to i výzva. 

 „Lehni potvoro“, zní odpověď a 
v zápětí.  

 „Služba, nástup na nádobí!“ 
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 Je čas poledního vedra a 
odpočinku.  

Ještě potočním pískem došůrovat 
veliký hrnec. Je kolem toho spousta cákání a 
legrace. Diplomat dohlíží. Je mu teď tolik, 
kolik bylo nám tenkrát. Čerstvý maturant, 
bezva kluk. 

 „Martine“, obrací se na 
vedoucího tábora a vůdce Dvojky, „hele, fakt 
se ta rýže lepila ?!“ 

 „Ale ne, vždyť je znáš, 
provokatéry“, odpovídá Martin. 

 „Tak mně napadlo, zeptej se 
Kenedyho, co je to lepivá rýže.“ 

 Stojím kousek od hovořící 
dvojice, ale teď bych měl zmizet. Tohle není 
téma ke chlubení, to je horor. Siki to také 
slyšel a mrkne na mě přes brýle. I on si 
pamatuje tu rýži z Doubravníku. Tomuhle 
příběhu se nevyhnu a večer u malého ohníčku 
padne téma rýže znovu. Z nečekané strany. 
Sedíme, probíráme den, je klid už po večerce. 
Kdo chce může ještě chvilku posedět u 
ohníčku v tábořišti oldskautů. Do zadumaného 
večera Tonda nezvykle tiše řekne, 

 „Jestli se na nás dneska Žabák 
díval tam se shora, musel mít radost. Ti kluci 
jsou tak šikovní. To on měl rád, když se 
v kuchyni vedlo. Však tenkrát, jak jsme udělali 
ten betón, to nás hnal.“ 

 A je to tady. Žabák tam 
nahoře na obláčkách asi poposedl a musí se 
určitě usmívat, jestli nás poslouchá. Tenkrát 
nám poradil, jak uvařit rýži, ale my jsme byli 
chytřejší. Kuchaři nad kuchaře, mistři nad 
mistry, z toho pak, rýže nad beton. Držela 
v hrnci, bílá tuhá hmota. Vařečka se do ní 
zabořila jak pohraničník na Kvildě, lžíce se 
zabodla, ale nechtěla ven. Ta hmota měla svoji 
duši, svůj život a byla vším, jen ne 
poživatelnou rýží. K obědu byl tenkrát místo 
rýže chleba a služba šla „za odměnu“ přes hráz 
rovnou do vody. Ale to nebylo nejhorší. Úpění, 
nářek, ba i kletby zazněly nad Doubravníkem 
až v době mytí nádobí. Proklatá hmota nešla 
z hrnce ven. Vydloubat ji a zlikvidovat, to se 

zdálo nad lidské síly. Pak chytrá hlava dostala 
nápad. Je škoda rýži vyhodit. Sežerou ji 
mravenci. Tady za hrází je dutý strom a 
kousek od něj mraveniště. Mravenečci budou 
mít zásoby a my dobrý čin. 

 Odnesli jsme hrnec za hráz a 
dutinu stromu vyplnili hmotou. Práce to byla 
úmorná, hmota se nepouštěla hrnce, sama 
sebe, ani lžic, zato se vůbec nechytala ve 
stromě. Děs a hrůza, ztracené odpoledne, ale 
nakonec jsme rýžovou hmotu do stromu 
přemístili. Mravenci se budou mít až do zimy. 
Neměli se - mravenci. Vůbec se té čarohmoty 
nedotkli. Všechny mravenčí pěšinky směrem od 
mraveniště k dutině opatřili výstražnými 
značkami „POZOR RÝŽE - zákaz vstupu“. 
Tímhle směrem už ani jeden mravenec nikdy 
nešel a traduje se tam po okolí dodnes, že pod 
hrází Doubravníku někdo vybudoval zvláštní 
pomník z něčeho - snad beton, snad ... . 
Svádělo se to i na mimozemšťany. Strom se 
rozpadl, hmota zůstala. Nikdo z místních už 
dneska neví, kde ten pomníček je a proč tam 
je. My to víme. Pomník našeho kuchařského 
umění tam snad přetrval pomalu třicet let. A 
pak se řekne „rejže“.  
Povídá se o kuchaření a najednou někdo 
z dopěláků řekne „Trhanec a Lá bišó“. Zní to 
jako francouzský název a tady je odezvou 
smích. Dneska už nikdo přesně neví, proč toho 
těsta na palačinky bylo tolik. Asi se dělalo 
Werichovským „přiměřeně“, každý přidal a 
těsta byl hrnec.  

„Tři muži“ míchali to těsto holýma 
rukama v hrnci, ruce až nad lokty ponořené 
v těstě a těsto přibývalo jako v pohádce 
„hrnečku vař“, ale tady bylo družino vař a 
hlavně smaž. Původní Leskova vize o tom jako 
elegantním švihem pánví obrací palačinky vzala 
za své v jehličí po několika marných pokusech. 
A tak jsme obraceli vidličkami po kouskách. 
Na jídelníčku bylo napsáno palačinky a tohle 
vypadalo. No jako, jako co? Jenom Leska 
zachoval klid. 

„Pánové“, vyhlásil tónem velmistra 
kuchařských přehlídek. 
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„Račte ochutnat naši specialitu. Trhanec A LÁ 
BIŠÓ“. 

To vzbudilo zájem. Když dále vyhlásil, že je 
toho „málo“ a přitom chuť byla opravdu 
vynikající, zájem se zvýšil. Toho mála byl plný 
ohromný pekáč, ale chuť strávníků byla 
značná a tak se tyhle nepodařené palačinky 
snědly a každý nás chválil. Aby taky ne. Ten 
den měl na Doubravníku premiéru Mistr kuchař 
Leska a jeho trhanec A LÁ BIŠÓ. 

A teď už pánové, dobrou noc, ráno nás čeká 
výlet, tak ať jste svěží. Neradi odcházíjí ti 
malí do svých stanů, jestě by poslouchali 
povídání o tom co bylo tenkrát. 

Tenkrát? Dnes? Oni jsou my a my jsme oni. 
Skauti. Jen tady nemůžeme už nikdy být úplně 
všichni. Čas se zastavit nedá.  

„Dobrou noc, kluci“. A pak my starší, na 
rozloučenou s dneškem, ještě zvedneme hlavu 
k obloze plné hvězd. Jestli se dívá ...... 

„Dobrou noc, ŽABÁKU, dobrou“.    
     
 

Příběh desátý – Malé zamyšlení 
 
 Je půl šesté odpoledne a jsem 

v táboře sám. Docela sám, takže slyším, jak 
vítr občas pleskne vlajkou o vlajkokládu, jak 
křepelka volá pětpeněz, pár lesních ptáčků 
lehounce něco zacvrliká. Slyším, jak v lese 
padne šiška a jak kolem lítaj mouchy. Celý ten 
tartas a hlomoz klukovských her a prací jako 
kdyby nikdy nebyl. Jen kolem sebe vidím, co 
všechno už zase ti lumpové dokázali navzdory 
dvěma buřinám a deštivému počasí na truc 
blátu i svojí lenosti.  

 Snad tím, že tu jsem, že spolu 
mluvíme, blbnem i vážně debatujem – i já 
trošičku připívám k tomu, že ten ohýnek, který 
jim blýská v očích a odráží lilky na košilích, 
bude hořet nebo alespoň doutnat, v jejich 

srdíčkách celý život. Pokud se tohle splní, 
nemůže být větší odměna pro chlapa, ve věku 
jejich tátů a pomalu už dědů, než to, že na 
konci tábora, při padání levičky, řeknou: 
„Nazdar. Za rok“. Jak slyším to lesní a 
pískovcové ticho tábora jehož všichni členové 
vyrazili na výpravu. Jak si vrývám do paměti 
suky na krajinkách podsad, duby, vejmutovky a 
celou tu posvátnost skautského tábořiště, 
nabývám přesvědčení, že jediné příhodné 
slovo, které mohu říci je  „Děkuji“. 

 Na Nové Olešce – 9.7.1999 – 17.30-
17.52 hod. 

      
   J.F.K. - Kenedy 

 
 Tohle malé zamyšlení chci věnovat 

dvěma chlapům, které v životě bolestně 
postrádám a kteří byli s naší Dvojkou doslova 
srostlí. Bohužel do letopočtu s dvojkou na 
začátku nebylo dáno vstoupit ani Sikimu, ani 
Hrochovi.  

Moje „Děkuji“, pak patří všem, kteří ten 
skautský ohníček zapalovali, zapalují a budou 
zapalovat tak, aby nikdy nevyhasl, 

  28.9.2000 – J.F.K. - Kenedy 
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Táborová hra - Severní země 
1998 

 
Hlava první  
 
 

Blázniviny se rozsévají nazdařbůh. 
Popřejte této příhodě místa v kraji pod 
Růžákem, za času nepokojů, kdy král usiloval o 
bezpečnost silnic, maje ukrutné potíže se 
šlechtici, kteří si vedli doslova zlodějsky, a co je 
horší, kteří prolévali krev málem se chechtajíce. 
Stali jste se ze samotného uvažování o 
ušlechtilosti a spanilém mravu našeho národa 
opravdu přecitlivělí a když pijete, rozléváte ke 
škodě kuchařčině vodu po stole, ale chlapi, o 
nichž počínám mluviti, byli zbujní a čertovští. 

Tam pod „Růžákem“ mají šlechtici stejně 
blízko k meči, jako k čísi vína a jejich poddaní, 
zbídačení a obíraní, nosí své nože tajně 
v rukávech a sukovice v pěsti. Čas všechno 
smaže, jen křivdu ne. A ta se děje tam pod 

Růžákem. Zlým pánem je Bynovec z Bynova a 
Arnoltic. Své poddané dře do úmoru a krále šidí. 
Daně neodvádí a sám žije v přepychu. Po kraji řádí 
lapkové, ale Bynovcovi neublíží. Jen poutníky, 
obchodníky a cizí návštěvníky přepadají. Bynovcův 
dvorec je v klidu, lapkové loupí a vedou urážlivé řeči.  

„Král je daleko a sem jeho paže nesahá.“  
Holedbal se onehdy Henrich zvaný Bílý. 

„Nebojím se nikoho. Jak Český král v našem 
kraji může vládnout? Jsme víc než Češi, jsme volní 
lidé. Mně odvádějí daně všichni z Kamene, Ulrichovi 
zase platí Huntířovští. Ať král je králem a Češi 
chudáky. Nás ať nechá na pokoji.“ 

„Hubu drž, hlupče“, utrhne se na Henricha 
Ulrich, kterému říkají Černý. Přihne si medoviny a 
zpod obočí prohlíží osazenstvo nálevny. Může být 
spokojen. Samí vagabundi a od pohledu lotři. I 
přihrblý mladík sedící  v koutě  u ohniště je stejný.  

A přeci není, a tak se stane, že to, co slyší 
ten, kterému tady říkají Myška, to vlastně slyší král. 
A číše královy trpělivosti přeteče po vyslechnutí 
zprávy od špeha zpod Růžového vrchu. Zavolá svého 
blízkého přítele pana Martina a sdělí mu svoji vůli. 

„Seber družinu, pane Martine. Jen věrné 
koruně a tobě. Vezmi muže silné a oddané, nechť 
jsou i chytří, obratní a spolehliví. Za jejich vůdce 
vyzdvihni šlechtice mladého, ale moudrého. Muže 
schopného boje i míru. Nechci mít pod Růžovým 
vrchem mrtvý kraj, kde naříkají sedláci a kupci se 
mu vyhnou. Mojí vůlí je zbudovat místo pevné a 
nedobytné místo, kde ctí Boha a krále, kde řemesla 
vzkvétají a odchod bohatne. Chci místo, kde lid můj 
bude mít bázeň jen před Bohem a korunou, ne před 
lapky, lumpy a hrdlořezy. A pane Martine“, nakloní 
král svoji hlavu blíže k šednoucí bradě šlechticově, 
„nevynech ve své pozornosti pána z Bynova. Není mi 
dobrým poddaným a jeho strom roste až vysoko ke 
slunci. Nechť roste zaléván dobrotou. Pokud vsak 
zjistíš, že roste z krve a slzí, ať tvoji muži utnou 
ten kmen a kořeny vytrhnou a spálí. Tvým mužům 
odměnou budiž erby šlechtické i groše stříbrné, 
jakož i nové území v kraji pod Růžákem.“ 

Petra, ten hejtmany korouhví jmenoval, i 
komorného svého jako hospodáře vzal s sebou. 
Vyzbrojil jezdce a vyrazil do kraje pod Růžový vrch. 
Tam místo zvolil nejvhodnější  a svým lidem kázal 
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založit město. Nejdříve pevnost postaví. Nad 
pevností vztyčí korouhev královu. Pak město 
v jejím stínu nechá zbudovat. 

 
Hlava druhá 
 
 Růžový vrch zvaný „Růžák“ ční nad 
zdejším krajem od nepaměti porostlý stromy 
z jejichž dřeva se dělají nejlepší luky. Pan Petr 
již projevil spokojenost s prací svých lidí . 
Pevnost roste jako z vody. Část mužů staví a jiní 
brouzdají krajem a hledají stopy lidské činnosti, 
pátrají po místech zajímavých. Jednoho dne po 
polednách, když muži vzhlédnou od práce, uvidí 
na úpatí Růžáku stoupat dým. A kde je dým tam 
jsou jistě lidé.  

V rozestavěné pevnosti zavládne ruch. 
Pan Petr určí hlídky, které zůstanou v pevnosti. 
Ostatní sbalí výstroj a již velí hejtmani svým 
jezdcům do sedel. Cesta k Růžáku je těžká, 
v houštinách jezdci koně vedou za uzdu a mečem 
prosekávají cestu. Několikrát zbloudí, než 
naleznou místo, odkud dým vychází. Roubená 
chatrč a u ní tři milíře. Kolem jednoho z nich 
pobíhá muž. Při pohledu na ozbrojence vynořivší 
se z houštin má v očích hrůzu.  

„Nic nemám urození páni“, kleká do 
zdupané trávy, „jsem sám, chudý a ubohý. Těch 
pár měďáků za uhlí z loňského roku už jste mi 
vzali v máji.“ 

Pak v jeho očích svitne naděje. Na 
pláštích mužů vidí lilie a lvy. 

„Ty nejsi hejtman pána z Bynova ?!?“ 
„Nejsme muži pána Bynovce ! Naším 

pánem je král.“ 
Uhlíř se štěstím téměř zalyká. Dva 

stříbrné, které mu vloží do dlaně jeden z jezdců 
obrací nevěřícně v prstech. A jídlo, kterým ho 
muži obdarují běží odnést do chajdy. Na milíře 
sedá soumrak a muži sedí a hovoří. Pak začne 
uhlíř vyprávět zkazku, která ve zdejším kraji 
koluje. Podle této zkazky je tady v kraji místo, 
snad jeskyně, komnata, důl, a to je plné stříbra. 
To stříbro vsak začaroval ďábel tak, že někomu 
slouží a někomu ubližuje. Někomu se tohle 
stříbro samo staví do cesty, někdo ho neuvidí ani 

ve své vlastní dlani. „Sám ďábel“ praví ten uhlíř 
rozechvělým hlasem a mimochodem se přežehná 
křížem na čele, ústech a srdci „sám ďábel“ má tohle 
stříbro v moci a pan Bynovec má s rohatým smlouvu. 
Vlastní krví ji podepsal. A muž se znovu chrání 
znamením kříže. 

„A smlouvu pan Bynovec ukryl na místě 
známém jen jemu, do truhly s pěti zámky a pět klíčů 
schoval tak, aby žádný smrtelník k této smlouvě 
nemohl. O každém z těchto klíčů jeden smrtelník ví. 
A pak už jenom Bynovec - a znovu se uhlíř ochraňuje 
křížem - a ďábel“, to řečeno septem a pohled ke 
kusu hadru, který místo dveří zakrývá vchod do 
chatrče, „vědí, kde je ukrytá smlouva a plán 
k pokladu. A jen sám pán z Bynova ví, kam schoval 
pět klíčů od pěti zámků“. 

Uhlíř se stále rozhlíží kolem sebe, jakoby 
mohl jeho slova slyšet někdo cizí. Zahoukání sovy v 
korunách stromů ho znovu nutí ke znamení kříže, i 
když tenhle hlas musí znát lépe než jezdci pana 
Petra. Těm se moc nechce věřit slovům, která slyší, 
ale na všechny padá tíseň a soví hlas i otrlé 
válečníky nutí zahalit se více do jezdeckého pláště. 
položit meč blíže k ruce, nebo si s jeho jilcem 
pohrávat. Jen tak pro svoji potěchu, pro tu jistotu 
síly, kterou má každý z jezdců, když drží v ruce 
svůj meč.  

Pak hovor začne váznout, oči se klíží. Jen 
hlídka obchází spící muže, hlas sovy znovu zazní, 
tentokrát z větší dálky a odpovědí mu je vylekané 
pípnutí ptáka, vzbuzeného ze spánku. Nikdo 
z jezdců již neslyší, zda probuzený zpěváček 
ukončil svůj život ve spáru kalouse. Jen kůň ze spaní 
frkne a hrábne podkovou ve vrstvě jehličí a hlídka, 
opřená o kmen starého stromu zdvihne svůj pohled 
k obloze, kde přes stříbrný měsíc přepluje mrak a 
zahalí kraj do úplné tmy. Les dýchá tajným, tichým 
životem a muž střežící bezpečnost svých přátel na 
chvilku znovu jakoby slyšel zastřený, vystrašený 
hlas „...má smlouvu s ďáblem. Pět zámků a pět 
klíčů...stříbro nevidí ani ve své vlastní 
dlani...vždycky ještě jeden smrtelník...jen on a 
ďábel...“ 

V lese praskne větvička, hlídkující muž 
potichu odstoupí od kmene stromu a sluchem se 
snaží vypátrat, co ukrývá les plný tmy. Snad jenom 
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mys, či plch přeběhli přes suchou větvičku. Další 
zvuk se již neozve. Až obloha začne světlat 
vzbudí hlídka dva ze svých druhů. Zapraská oheň 
a zavoní ranní pokrm. Vyhládlí muži snědí svoji 
snídani. I uhlíř dostane díl a ještě výslužku. 

 
Hlava třetí 
 
„Král řekl panu Martinovi jaká je jeho vůle a nás 
pan Martin vybral, abychom tuto vůli splnili.“ Tak 
promlouvá jeden z hejtmanů a všichni velitelé 
přikývnou. Pevnost již stojí a jezdci se v kraji 
potkali s řadou lidí. Našli i osady a místa, kde 
žijí lidé. Také nálevnu u cesty při svých 
výpravách navštívili a její osazenstvo obhlédli. 
Krčmář se choval uctivě, ale v očích měl zlobu 
snad až nenávist. Pár místních nevypadá na nic 
jiného než na lapky a zbojníky. 
Nikdo z jezdců netuší, že muž zvaný Myška, 
sedící na svém místě v koutě u ohniště je 
královský špeh. Ani mrknutím oka nedal znát, že 
erbu na pláštích jezdců také slouží. Jen srdce se 
mu rozbuší radostí nad tím, jaké chlapíky král 
poslal do kraje pod Růžák. Navenek zůstává 
Myškou. Tichý, nenápadný, spíš trpěný, než 
uznávaný. Je všude a nikde, patří sem nikdo si ho 
nevšímá. Ani dva vyhlášení rváči a nerozluční 
kumpáni Henrich zvaný Bílý a Ulrich, řečený 
Černý. Ti jenom při příchodu královských 
schovají nenávistný pohled do číší s kvasem a 
Černý potichu, jen mezi loknutím, vydechne to 
číše kletbu. Král není tak daleko, jak vykřikoval 
před nedávnem Bílý. Jeho paže je dokonce až 
tady v nálevně. A je to paže pořádná, silná a 
pádná, paže královských mužů, ruka v železné 
rukavici svírá v dlani meč.  
„Ještě není všem dnům konec“ sykne nenávistně 
Bílý, když vidí, jak jezdci usednou ke stolu a 
poručí si džbán pití a kus pořádné pečeně.  
„Zase vypadnete, pacholci“ znovu si ulevuje a 
jeho pohled je zlý. „Hubu drž“ zahučí Černý 
Ulrich a jedním douškem dopíjí svou čísi. 
„Jdeme“ hodí stříbrňák hostinskému, který ho 
zručně lapí. Pak Černý plácne svého druha po 
rameni a na celý lokál zahlaholí, „Má tu pan 
Bynovec vzácné hosty. Bude jim muset vystrojit 

hostinu. Král prý chudne a spatně platí. Ha, ha, ha“ 
mohutný muž se rozchechtá, zatím co druhý 
chvatně dopíjí. Dva-tři z jezdců sesazených kolem 
velkého stolu sáhnou po jílcích svých mečů, ale pan 
Petr i hejtmani zachovají klidnou tvář. Má pravdu 
ten blonďák. Ještě není všem dnům konec. 
Královský úkol neskončil a pověst o pěti klíčích má 
každý z jezdců ukrytou někde ve své hlavě. Ani 
nechtějí, ale slova muže od milířů se znovu vracejí 
„...má smlouvu s ďáblem...pět zámků...pět klíčů...jiný 
smrtelník..“ 
 
Hlava čtvrtá 
 
Nikdo neví jak se to mohlo stát. Snad únava z dřiny 
na stavěné pevnosti, snad menší ostražitost. Nic se 
přece nestalo od doby, kdy začali pevnost stavět. 
Pár jezdců, kteří ruch kolem stavby pozorovalo 
z povzdálí, nevzbudilo žádný důvod k obavám a 
nenávistné pohledy ukryté na okraji lesní hradby 
nesvítily zpod starých smrků takovým žárem, aby 
prozradily ty, kdož dnem a často i nocí pozorovali 
jak stavba pokračuje. V Bynovcově pevnosti pak, 
v uctivém předklonu, hlásili tito zvědové, co se děje 
v táboře královských.  
Až jedné noci vzplály na několika místech pevnosti 
ohně. Královští vyběhnou do tmy v ruce meč, dýku, 
kopí, co kdo při  probuzení popadne, ale útočníci již 
mizí pod rouškou noci. Jen několik hořících staveb a 
hlídka se šípem v hrdle přesvědčí muže o tom, že 
nesní. Kdo se to odvážil zaútočit na místo uznané 
králem ? Kdo zabil zákeřně hlídku na rozestavěných 
hradbách a vyplenil zásoby. Teprve za nějakou chvíli 
se zjistí, že ani komorník a jeho pomocníci nejsou 
k nalezení. Jejich dům lehl popelem a oni asi uhořeli. 
Do rozžhavených trosek se nedá vstoupit. Zásoby i 
vybavení jsou zničené. Kdo tohle udělal ?, ptají se 
královští jeden druhého marně a jejich hlasy 
rozechvívá vztek. Bynovec?, ptají se marně. Ať to 
byl kdokoliv, svoji práci odvedli noční útočníci 
skutečně dobře. Ze zásob zbylo pramálo, z vybavení 
nic moc, řada staveb je poškozena a jsou i první 
mrtví. Hlídka s prostřeleným hrdlem vykrvácela na 
rozestavěných hradbách. Komorník a jeho pomocníci 
zřejmě pod troskami hořícího domu.  
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Pan Petr obchází své muže. Mluví potichu, bez 
hněvu a vášní, ale z jeho slov jde strach. Běda 
tomu, kdo tohle noční přepadení provedl a 
třikrát běda tomu, kdo ho zosnoval.  
Pro noční zákeřníky nebude milosti. Jen zjistit, 
kdo to byl, najít ho a ... Tichý hlas pana Petra 
nabádá muže k opatrnosti a jízdní hlídky 
pročesávají kraj křížem krážem.  
Na jedné z hlídkových výprav dorazí jezdci 
k větrnému mlýnu. Jak mlynář zahlédne jezdce 
dává se na útěk. Musel ale vidět královský erb na 
pláštích, musel rozeznat korouhev se znakem 
krále nesenou prvním z jezdců. Utíká jako sílený. 
Neuteče vsak daleko. Po chvíli ho přiváží jeden 
z pronásledovatelů. Z prchajícího mlynáře je 
svázaný balík hozený přes sedlo. Pak jezdci balík 
rozvážou a mlynář padne na kolena.  
„Všechno přiznám, všechno povím“, pláče a 
sepnuté ruce zdvihá ke královským mužům.  
„Byl jsem tam v pevnosti. Musel jsem, jinak by 
mne zabil! Musel jsem! Jinak podpálí mlýn, 
vyvraždí mou rodinu. Musel jsem zapalovat louče 
a podpálit dům. Toho vousáče, který vyběhl i 
jeho druhy pan Bynovec zajal. Ušetři mne pane. 
Musel jsem!“ 
Z přerývaného vyprávění mlynářova dají si 
nakonec královští dohromady alespoň něco 
z nočního přepadení. Výpravu proti nám vedl sám 
Bynovec a jeho nejbližší. Podle mlynáře jsou 
muži z družiny pana Bynovce zabijáci a banda 
schopná všeho. Pár sedláků, mlynáře a 
dřevorubce od pramenů říčky donutil jít také a 
podpalovat. Bynovec vyhrožoval, že těmhle 
nešťastníkům zapálí dům nad hlavou a jejich 
rodiny nechá vybít, pokud se výpravy nezúčastní. 
„Milost, ušetři mne, pane“, mlynář leží v prachu 
před svým stavením. Jezdci již stavení 
prohledávají. Ze sklípku na konci černé chodby 
vytáhnou mlynářovu ženu. Je tak vystrašená, že 
nemá ani sílu plakat. V náručí tiskne nemluvně, 
dvě umolousané děti se drží zoufale její sukně. 
V očích jezdců plane hněv a mlynář sílený 
strachy vypráví jak komorník se svými druhy 
vyběhl z hořícího  domu, ale přesila Bynovcových  
mužů je zajala a odvlekla. Sám Bynovec 
označoval domy, které se mají zapálit a dobře 

věděl proč. Nechával královským zlikvidovat zásoby 
a nářadí.  
Muži již sahají po mečích. Mlynář skončí jako 
bezhlavé tělo v prachu před domem. 
Ochraptěl tím, jak vykřičel svůj strach, přiznání 
toho, co byl donucen udělat, strach z Bynovce a 
jeho bandy i hrůzu z královských. Mlčí, přerývaně 
dýchá. Jako by jiný zvuk nebyl ani slyšet, jen teď si 
jeden z koní přežvýkne udidlo v hubě, cinkne 
postroj. To ticho je těžké, děsivé. 
Najednou nadechne mimino v ženině náručí a dětský 
křik se rozlétne do širokého okolí. Všichni sebou 
trhnout, jen žena je najednou úplně klidná „Má hlad“ 
řekne docela tichým, vyrovnaným hlasem. Udělá 
s dítětem v náručí čtyři, pět, deset kroků. Pak 
usedne do stínu staré lípy a jakoby byla s děckem 
sama začne ho krmit. Přisáté mimino mlaská a jezdci 
ve svých sedlech zkameněli. V téhle chvíli není místo 
na nenávist. Miminko papá a musí mít klid. Mlynář se 
zvedne z prachu a vztáhne ruku k nejbližšímu 
z jezdců.  
„Ušetřete ji, pane, prosím.“ Jeho hlas už je klidný. 
„Mě zabte, zasloužím si, ale ji nechte žít.“ Nikdo 
z jezdců se nehýbá. Kamenné sochy.  
„Než umřu, chci mít čisté svědomí. Pojď se mnou“, 
požádá mlynář jednoho z jezdců a vykročí směrem 
ke mlýnu. 
 Jezdec sesedne a vydá se za ním. Další dva ihned 
skočí na zem a vyrazí. Nevěří, že mlynář nechystá 
zradu. Zvednutá dlaň jednoho z hejtmanů a pokyv 
hlavou. Jen ať jdou do mlýna pouze ti dva. Mlynář 
nechal tady venku jako rukojmí to nejvzácnější, co 
má.  
Ani to netrvá dlouho. Malý se ještě krmí a jezdec 
vychází z tmavého rámu dveří. Sehne hlavu před 
nízkým roubením a v natažené ruce podává panu 
Petrovi klíč.  
„Musím se toho zbavit“, promluví ve dveřích mlynář. 
„Už nesloužím Bynovcovi. Už ďábel nemá moji duši 
v drápech. Děkuji pane.“ 
Hejtman drží v dlani klíč. Zkazka, vyprávěná pod 
milířem nelhala. Bynovec zamkl svůj poklad na 
zámek. Nejméně na jeden. Ale kdyby byl zámek jen 
jeden, dal by ho Bynovec do úschovy někoho cizího? 
To jistě ne. Zámků bude víc. I klíčů bude víc. Uhlíř 
nelhal a mlynář si svoji vinu odčinil. Strach, který 



 26

prožil ho snad vyléčí ze všech dalších 
nepravostí. Hejtman trhne otěží, kůň se točí na 
levou ruku. Pokyn je jasný - odjíždíme. Jezdci 
otáčejí koně a do dusotu kopyt se ozvou tiché 
hlasy ženy a mlynáře. Tři slova řeknou současně, 
jednohlasně s úlevou a upřímně: 
„Děkuji Ti, pane“ žena se usmívá, mlynářovi 
stékají po tvářích potoky slz. Do prašné cesty 
klapou kopyta koní a zvedají obláčky prachu. 
Nakrmené miminko říhne a usíná. 
 
Hlava pátá 
 
Výprava proti proudu říčky byla jen tím, co 
musel pan Petr udělat. Dřevorubci od pramenů 
byli další, kdo pomáhali při napadení pevnosti. 
Z donucení, jako mlynář, ale pomáhali při útoku. 
Je třeba trestu a hlavně, je nutné zjistit, kam 
Bynovec odvlekl komorníka  a jeho pomocníky. 
Úkoly jsou jasné. Jednotlivé korouhve vyrážejí, 
každá jinou cestou. Signály jsou domluveny. I 
čas útoku na osadu dřevorubců. Pokud se osada 
vzdá, budou mužové pana Petra shovívaví. 
V opačném případě bude úder drtivý.  
„Nešetřit nikoho“, řekli svým mužům hejtmani.  
„A rodiny, ženy, děti?“, ozve se hlas z řady 
jezdců.  
„Varování a možnost vzdát se je dána. Pokud ne, 
nešetříme nikoho. Ještě jednou říkám“ hejtman 
Kovář zvýší hlas „obklíčíme je kruhem, aby 
nemohla uniknout ani myš. Potom se mohou 
vzdát. Pokud se nevzdají, neunikne, nesmí 
uniknout, ani noha.“  
To není rozkaz hejtmanův. Teď zazněla vůle 
královská. Hejtman vsak ještě mluví. 
„Jenom pan Petr, nebo já dáme rozkaz k útoku. 
Nikdo jiný. A nikdo - slyšíte, nikdo z vás netasí 
dřív, než vydáme rozkaz. Pamatujte, že heslo 
k útoku vám řeknou hejtmani až před osadou. 
Dokud nezvoláme pan Petr nebo já, heslo, nikdo 
nezaútočí. To je všechno.“ 
V té chvíli způsobí hlídka u zadní brány poplach. 
Někdo se blíží k pevnosti. Překvapení všech je 
velké. Pan komorník se svými druhy se vrací do 
pevnosti. Vyhublí, otrhaní, ale všichni zdá se, že 
bez újmy na zdraví. Uprchli z Bynovcova zajetí. 

Snad dokonce nikdo nehlídal. Bynovec odvezl 
zajatce do osady dřevorubců a tam je zanechal 
s tím, že se vrátí a zajatce nechá pověsit. Ale 
dřevorubci nehlídali a královským se podařilo 
uprchnout. 
Komorník, kterému přibyly vrásky, se probírá 
vousisky na bradě.  
„Řekl bych, páni, že nás nechali pláchnout. Asi 
nechtěli, aby nás Bynovec pověsil.  Prostě nás 
zavřeli do jedné chatrče a to nám nejdřív rozvázali 
ruce. No a když jsme uvolnili jednu kládu ve stěně, 
ten chlap, co nás hlídal musel, Bůh je mi svědkem, 
musel to vidět, se zdvihl a odešel. Nechal nás utéct. 
Ani poplach nezpůsobil - nic, nechal nás utéct.“ 
„O to víc platí“ uzavře pan Petr hejtmanskou radu 
„útočit jenom na heslo až budeme vědět, že kruh je 
uzavřen. To heslo bude „Bělá“ podle královského 
města, ve kterém jste začali opravdu žít rytířsky a 
sloužit králi.“ 
Noční porada hejtmanů byla u konce a slova pana 
Petra se naplnila. Korouhve královských jezdců po 
značných útrapách dorazily k dřevorubecké osadě u 
pramenů říčky. Pak do osady vjel královský 
vyjednavač a během chvíle se vrátil. Osada se 
vzdala bez boje. Místní rychtář byl starý moudrý 
muž a pochopil, že obruč železa kolem osady nikdo 
nepřekoná, věděl že úder znamená konec pro 
všechny. A vlastně ani nechtěl, aby jeho lidé 
krváceli pro Bynovce.  
Jeho vnuk pak na rynku prošel kolem královských 
jezdců. Pohled mladého drvoštěpa se střetl 
s pohledem komorníkovým. V očích mladého muže 
zaplály ohníčky a on na komorníka mrkl. Vesele a 
pobaveně a také zasvěceně a moudře. Mladík věděl - 
i komorník teď už věděl. Tenhle mladík stál na 
stráži před vězením ve chvíli , kdy dřevěná stěna 
povolila. V té chvíli se podíval, potom se otočil a 
odešel. Komorník si nevědomky přejel rukou po 
hrdle. Mohl ten útěk dopadnout i jinak, napadlo ho. 
Tihle lidé nechtějí válku nechtějí ani Bynovce a jeho 
zabijáky. Proto byl komorník jediným z královských, 
koho nepřekvapilo další dění.  
Starý rychtář totiž donesl královský klíč. Podobný 
klíči ze mlýna a přece jiný. I starý rychtář řekl, že 
sloužit Bynovcovi nechtěl a teď už nebude.  
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„Do smlouvy s ďáblem se vtáhnout nenechám“, 
řekl a podal klíč jednomu z hejtmanů. Bez krve 
se ale výprava neobešla. Jen podvečerní hvězdy, 
pan Kryštof a jedna z místních dívek vědí, jak se 
stalo, že pan Kryštof se vrátil ke svým 
s obličejem od krve a držel si nos. Ta dívka se 
mu moc líbila a byl tak dlouho sám. Sel za ní, 
když odcházela k lesní studánce. Srdce mu 
bouřilo, mladá krev...A narazil v té tmě do 
stromu...Tak pravil. Nebyla ještě tma a druhové 
pana Kryštofa se ušklíbli.  
„Ten strom měl modré oči a černý cop“ pomyslel 
si komorník, když poslouchal tuhle historku pana 
Kryštofa 
„a také bílou větev, která má na konci pěstičku“, 
pomyslel si ještě komorník 
„Ach mládí“, zafuněl pod vousy „mládí...“, a 
chviličku před tím, než usnul v houpavém rytmu 
koňského hřbetu, zašeptal ještě „ale pěkná je, 
moc pěkná“. To zašeptání zaznělo bezmála 
hlasitě a hnědák páně komorníkův sebou při 
slovech pánových trhl.  
„I kus“, zahučel komorník vyrušený ze dřímoty a 
ani sám nevěděl, zda jeho slova patří věrnému 
hnědákovi, nebo myšlenkám, které se vyrojily 
v dřímající hlavě komorníkově. 
 
Hlava šestá 
 
To odpoledne dorazil k bráně pevnosti jezdec. 
Nevypadal ani na boháče, ani na chudáka. 
Obyčejný muž na cestě. Zaprášený a trochu víc, 
než slušno zarostlý a špinavý chlap. Zeptal se, 
zda může v pevnosti přespat. Na cestách podle 
něho není právě bezpečno, i když se nezdálo, že 
by se příliš trápil obavami. Poseděl s královskými 
a večeři i zaplatit chtěl. Byl  vsak hostem a 
proto komorník peníze nepřijal. Muž uložil dva 
stříbrné zpět do opasku, ale nepříliš pečlivě. 
Mince padly na udusanou hlínu a zůstaly 
nepovšimnuty ležet. Muž odešel ulehnout a 
královští se rozešli. Jen hlídky obcházejí po 
hradbách a mraky nechávají chvilkami 
problesknout svit měsíce a hvězd.  

V roubenici komorníkově probíhá v těch chvílích 
prapodivný hovor. Začne to zamlaskáním a komorník 
nevrle se ozve. 
„Co mlaskáš, proklatě. Neříkej, že jídla nebylo dosti. 
Musíš i po nocích svůj břich nacpávat?“ 
„Já, pane bratře?!“ rozhorlená odpověď pana 
Arnošta prolétne tmou. 
„Já mlaskám jen proto, že tvoje ukrutné chrápání 
rve moje uši a v mozku dělá bolení. Chrápeš tak, že 
musíš být slyšet až do komnat královských daleko 
na jihu.“ 
„Já že chrápu“, komorník se opravdu podivuje „Já? 
Snad trosku hlasitěji jsem oddychl, snad maličko 
chrupnul. To po té medovině mám tak bohatýrskej 
spánek. Vsak, pane Arnošte, ještě bych džbánek 
pozdvihl. Už jsi mě stejně vytrhl ze sna. A byl to 
hezký sen. Viděl jsem pana Petra, jak pěti klíči 
odmyká truhlici řádsky velkou. A v té chvilce, hrom 
do tebe uhoď, ty pane Arnošte zamlaskáš. Teď 
nevím, co v truhlici bylo.“ Uchechtne se komorníkův 
druh.  
„Tvůj bohatýrský spánek, pane Jene, byl příčinou 
toho, že jsem od večeře oko nezamhouřil. A 
mlaskám už od hodiny druhé. Až teď ses probudil a 
já ještě neusnul. Pravdu však máš. Pomalu svítá, 
škoda už usínat. A žízeň, té se ani já zbavit 
nedovedu. Kdo vsak přinese džbánek?“ 
Po chvíli dohadování vydali se svorně komorník Jan a 
jeho přítel Arnošt pro kapku medoviny.  
Jak obouvali škorně pravil pan Arnošt.  
„Ten cizí chlap se mi nelíbí ani trosku. Má neklidné 
ruce a uhýbavý pohled. A víš dobře, že lidi poznávám 
podle očí.“ 
„Ech, nemaluj čerty“, hučí komorník a jeho hekání 
je trošku i z námahy. Už dávno neohýbá hřbet 
pružně, 
Pak svorně oba vykročí z roubenice ke sklípku. 
V místech, kde mají královští dlouhé stoly pod 
stanovou plachtou, teď v horké noci vyhrnutou, 
zachytí pan Arnošt vousatého za rukáv 
„Podívej, tam pod lavicí se blýská...“ 
„Moc pijem“, skočí mu do řeči komorník, ale i on  
zaostří pohled do místa, kde měsíční paprsek zlomí 
svou pouť o kulatou minci. A ještě jedna tam leží.  
„Tak přece zaplatil“, povídá komorník a vykročí 
k lesklým plíškům, „ale zítra mu je vrátím“. 
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„Už dneska, bratře“, prohodí druhý z mužů. Pak 
donesou džbánek medoviny do svojí roubenice, 
zapálí louč a zavdají si rovnou ze džbánu. 
„Stejně je nejlepší Božkovská“, setře komorník 
kapky z kníru. 
Ti dva již nejednou slyšeli nad džbánkem 
kohouta kokrhat a nejinak je tomu i dnes. První 
kohoutí zvolání zvedne oba muže do práce. 
Vojsko musí jíst. Mince leží na hrubé desce a 
jeden z mužů je shrábne do dlaně. Chvilku je 
prohlíží. Pak je beze slova podá druhému. I ten 
váží a prohlíží stříbrňáky v dlani. 
„Pamatuješ, Arnošte, tam v Koněprusích? 
V jeskyních ti chlapi dělali to, co smí jen 
královská mincovna. Razili stříbrné, vsak moc 
stříbra v nich nebylo.“ 
„Jak bych nepamatoval“, zavzpomíná druhý „to 
byla velká výprava. Vezl jsem za dvacet zlatých 
zásob pro tuším třicetpět jízdních a čtyřicet 
pěších. A tahle síla udeřila na lotříky, ani se 
bránit nestačili. Nebo ne příliš. A všichni byli 
pak souzenci a šest jich viselo. Škoda jen, že 
hlavní z těch lumpů uprchl. Zmizel z jeskyně, 
jako by měl smlouvu ze samotným ďáblem.“ 
„Smlouva s ďáblem“ bleskne vousatému hlavou 
myšlenka, „co mi to jenom připomíná“, ale je 
příliš brzy ráno a dosti medoviny bylo vypito. 
Komorník už dále nad věcí nepřemýšlí a Arnošt 
rozvíjí svou řeč. 
„Dám mince hejtmanům, ať zjistí, zda se 
nemýlíme. Jsou hodně podařené, ale pravé 
poznám. Tyhle jsou opravdu podobné těm 
z Koněprus.“ 
Poslední slova říká již skloněn k ohništi. Za 
chvilku hoří oheň a oba muži se otáčejí kolem 
kotlů. Vojsko musí jíst. 
 
Hlava sedmá 
 
Hejtmanská rada už ví, že stříbrňáky, které 
vytrousil včerejší host jsou opravdu falešné. 
Žádný z hejtmanů, ani pan Petr, nebyl při 
koněpruské výpravě. Jen z vyprávění znají tu 
historku. Ve službách královských byl tenkrát ve 
vojsku otec pana Petra i otcové některých 
dalších jezdců. I oba páni z Čermáků znají 

zevrubně historii výpravy od svého otce. Hlavní 
z penězokazců zmizel z jeskyní, jakoby ho pohltila 
země. Nikdy ho nenašli. 
Je rozhodnuto nespustit cizince z očí. Ten bloudí 
celé dopoledne kolem hradeb i uvnitř pevnosti. 
Poobědvá s královskými, už ani nenabízí, že zaplatí a 
pak se rozloučí. Královští vsak už nevěří. Sledují 
cizince při jeho toulkách pevností a sledují ho i 
poté, co pevnost opustí. Aniž by muž něco 
zpozoroval, dojede do Byňova. Hlídce u brány je 
dobře znám, protože ani nemusí zvolat heslo a je 
vpuštěn. Královští zvědové zůstanou na stráži před 
Bynovem a vyplatí se. Z Bynovcovi pevnosti vyrazí 
asi po hodině skupina jezdců. Bynovec s hordou 
mužů vyráží z brány a zvědové zaslechnou útržky 
vět. 
„Tentokrát je vypálíme docela.“ 
„Všichni musí chcípnout, jinak se královských 
nezbavíme.“ 
Jeden ze zvědů sleduje dále Bynovce a jeho lidi, 
druhý se řítí k pevnosti. Musí své druhy varovat. 
Bynovec má přesilu, co do počtu mužů, má i strach, 
který ho pohání, ale nesmí pevnost překvapit.  
Na zchváceném koni dorazí jezdec do pevnosti a 
vychrlí svou zprávu na pana Petra a hejtmany.  
„Tentokrát nás nepřekvapí“, ušklíbne se jeden 
z hejtmanů.  
„Naopak, páni bratři, přichystáme mu tancovačku. 
Ten se podiví.“ 
Padá už noc a ruch v pevnosti utichá. Po hradbách 
přejdou hlídky a muži, znavení prací, uléhají ve 
svých roubenicích. Ještě štěkne pes a sýček se 
ozve od příkopu u zadní brány. Od lesa zavolá jiný a 
noc už opravdu přikrývá kraj. Při druhém zavolání 
sýčka se dotkne ramene hlídky u brány zlehounka 
něčí dlaň. 
„Trosku je zblázním“, špitne strážnému do ucha 
hejtman Michal, neboť on obchází strážné. Přiloží 
dlaň k ústům a z pevnosti třikrát zasténá sýček. 
Z příkopu se po chvilce ozve další houknutí a potom 
zase z lesa.  
„Jsou z toho tumpachový.“ Šeptá strážný. „Je to 
určitě člověk a ne sýček. Jak vykoukne, načechrám 
mu peříčka.“  
Šíp přiložený k tětivě tisového luku jen potvrzuje, 
že houkající vetřelec nedopadne dobře.  
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Potom se z houštinky u příkopu vynoří postava. 
Druhá, třetí. Deset mužů s lany a kotvicemi. 
Zasviští lana a kotvice se zaseknou na hradbách. 
Po lanech ručkují postavy. Již stanou na 
ochozech hradeb.  
„Hlídka někde chrápe“, ozve se šeptnutí. 
„Tiše ty bloude“, a pak už dolů k bráně a 
zvednout závoru. Nikdo nic neví. Tentokrát 
královští opravdu padnou do jednoho. Závora je 
zvednuta, brána se pootevře, ještě, ještě 
kousek. Postava přiloží dlaně k ústům a sýček se 
ozve dvakrát. Od lesa vyrazí houf jezdců. 
V dupotu jejich koní zanikne zasvištění šípů. Ve 
chvilce, kdy mraky schovají měsíc, není vidět 
blesknutí dýky. Neozve se ani hlásek, ale ve 
chvíli, kdy branou projíždí první jezdec, není 
z těch deseti chlapů, před chvilkou vyšplhavších 
na hradby naživu už ani jeden. Ve chvíli, kdy 
branou projíždí druhý jezdec, spadnou z hradeb 
odseknutá lana. Pak ještě devět jezdců projede. 
Rozběhnutý kůň s dalším nestačí zastavit a vrazí 
do brány, která se zavírá. Jezdec přeletí koni 
přes hlavu, narazí dunivě hlavou do dubových 
fošen a zůstává bez hnutí ležet. Kůň vstane, 
zafrká a běží zpět. V zápětí se sráží s jiným 
koněm. Jeho jezdec je v sedle zakloněn a padá. 
Obě ruce přitisknuté k hrudi a mezi prsty trčí 
opeřený konec střely. Druhý šíp ho dostihne 
ještě, než stačí vypadnout ze sedla a třetí než 
dopadne na zem. Nebolelo ho nic. Nic nevěděl, 
jen úder do prsou a tma. Z hradeb na obě strany 
letí opeřená smrt. Sýček ji přivolal a královští 
se příliš často nemýlí. Střely syčí vzduchem, pak 
trhnou plátno, kožešinu, nebo už rovnou kůži 
jezdce. Boří se hluboko. Tisové luky jsou silné a 
střelci i ve tmě nacházejí svůj cíl. Pár mužů 
uzavřených v pevnosti nachází skrýš před šípy u 
stěn domů. Záchranu však nenajdou.  
Do téhle chvíle se neozvalo ani slovo. Jen kopyta 
a dech koní, svistot šípů a úder do brány. Pár 
zasténání a výkřiků beze slov. Najednou nad 
pevností zazní „Bělá! Bělá!“. V té chvilce střelci 
ukončí svůj lov. Otevřou se dveře roubenic. 
Zaplanou pochodně, zableskne ocel mečů. Celé to 
trvá jen chvilku a zbývající nájezdníci, kteří už 

věřili, že se ve stínu domů zachrání, jsou poraženi. 
Žádný se nedočká smilování. 
Sotva bys korbel piva vypil, déle to všechno netrvá. 
Brána se znovu otevře a připravení královští jezdci 
vyrazí za hloučkem prchajících. Zaplanou světla. 
Královští obhlížejí bojiště. Na svojí straně počítají 
ztráty lehce a téměř s úsměvem. Dva muži lehce 
zranění. Pár dní s fáčem na ráně a klid a bude 
všechno dobré.  
Na straně Bynovců je počítání delší. Přímo u brány 
leží dvanáct mužů a kůň. Mezi domy dalších osm 
mrtvých. Desátý leží na stole odkud komorník smete 
mísy a korbele. Krvácí z několika ran. Neví, kde je, 
ani proč je tady. Ranhojič pana Petra o něho pečuje.  
Před bránou leží muž se zlomeným vazem. Pár kroků 
od něho další. Z jeho hrudi trčí k nebi tři šípy. 
Dalších pět chlapů leží rozhozeno před hradbami. 
Nikomu z nich už není pomoci.  
K ránu se vrací královští jezdci z pronásledování. 
Vezou ještě jedno tělo. Zraněný lapka zaostával a 
jeden z jezdců ho sestřelil šípem ze sedla. Ostatní 
útočníci uprchli. Čtyři, pět víc jich nebylo. Mezi 
mrtvými Bynovec nebyl. Podařilo se mu uniknout. 
Zraněný do rána křičel. Nerozuměli mu víc, než 
jedno slovo „Sokoli, sokoli“. Když vyšlo slunce, muž 
zemřel. Proč volal právě tohle slovo zůstávalo 
královským záhadou. 
Někteří mrtví měli u sebe značně peněz. Pan Petr 
však shledal, že téměř všechny tyto stříbrňáky jsou 
falešné. Muž sestřelený třemi šípy před branou měl 
kolem krku kožený řemínek a na něm navlečený klíč. 
Hrot sípu prolétl okem klíče a zasáhl mužovo srdce. 
Do krvavého rána jakoby zazněla slova vyřčená u 
milířů. 
„Má smlouvu s ďáblem...o každém z těch klíčů vsak 
jeden smrtelník ví...“ 
Ve velké síni hejtmanství visí tři klíče. U hradeb 
budoucího města stojí do večera na tři desítky 
křížů. Na jednom visí stříbrný řetěz, jaký nosí 
královští jezdci a jméno vyřezané do dubových 
trámků  nenechává zapomenout na věrného druha. 
Ostatní jsou beze jmen. Pod jedním z nich odpočívá 
i včerejší návštěvník. Pro lapky nikdo nepláče, 
alespoň  v královské pevnosti. Špatná cesta je vedla 
až sem a tady skončila.  
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Hlava osmá 
 
Té noci blesky křižovaly oblohu a hlídky 
přikrčené ve výklencích hradeb se střídavě 
žehnaly křížem a drtily kletby mezi zuby. Nečas 
byl strašlivý a bouře trvala od večera. 
V hromobití téměř zaniklo bouchání na bránu, ale 
královští nedrželi hlídky nadarmo.  
„Kdo jsi?“, zazní z hradeb. 
„Jsem posel králův!“, zvolá muž před bránou a do 
svitu blesků pozdvihne praporec na krátkém 
kopí. Zdá se, že opravdu přichází od krále. Je 
opatrně vpuštěn.  
Mladík měděných vlasů, teď vodou docela 
slepených se představí jako Matouš a žádá o 
slyšení u pana Petra. Je o všech  velitelích i řadě 
dalších královských dobře obeznámen a někteří 
z jezdců ho znají alespoň podle tváře. 
Pan Petr, probuzen v nočním čase, přichází do 
hejtmanského sálu jen v plášti a nohavicích. 
S úklonou hlavy vítá Matouše, pokynem ruky 
přivolá jednoho ze strážných.  
„Roztop oheň, vzbuď hejtmany a probuď i 
komorníka. Ať všichni přijdou urychleně sem. A 
ty už mluv, co přinášíš od krále? Počkej však 
ještě. Nejprve ti komorník připraví suché 
oblečení a horký nápoj ohřeje tvé tělo. Pak 
zprávu tvoji vyslechneme všichni.“  
A tak se stalo, že v hejtmanské síni všichni 
velitelé najednou vyslechli poselství královo. Pan 
Petr byl naléhavě žádán, aby své muže urychleně 
zdvihl a to ještě této noci. Výprava bude tajná a 
cílem hrádek Falkenštejn. Panu Petrovi i 
ostatním je dáno na vědomost, že kat pražský 
vyslechl právem útrpným muže, který pochází 
z Huntířova. Tento muž byl jat a u něho shledáno 
velké množství stříbrných tolarů. Byly vsak tyto 
mince všechny falešné. Až na mučení muž 
prozradil, že pocházejí z dílny ukryté na hrádku 
Falkenštejně, jež Češi nazývají Sokolí. 
„Proklatě“, zasáhl do hovoru vousatý komorník, i 
když jeho hlas byl pouze poradní. 
„Umírající lotr stále opakoval sokoli, sokoli. To 
není náhoda. Ten muž měl něco společného s tím 
zlořečeným místem.“ 

„Nedivil bych se“, přerušil komorníkovu řeč pan 
Petr, „kdyby s tím Sokolím byl spojen Bynovec. Byl 
přeci podezříván, že tenkrát v Koněprusích byl on 
tím vůdcem penězokazců, který tak záhadně 
v jeskyních zmizel. Už dosti řečí. Čas chvátá.“ 
Porada byla krátká. Hlídky jsou určeny, ostatní 
vojsko vzbuzeno. Urychleně, ale bez zbytečného 
povyku balí si muži výzbroj a výstroj. Jen to 
nejnutnější na dva-tři dny. O ostatní musí se 
postarat pan komorník a jeho lidé. 
Bouře se utišila jako na povel a v té chvíli vyráží 
z brány královští jezdci. Korouhev za korouhví, 
spořádaně bez hluku. Jen starý vlk, toulající se 
okrajem lesa, zpozoroval tu výpravu a raději zmizel 
v houštinách. Takové chvíle neměl rád a s lidmi na 
koních měl spatné zkušenosti.  
Komorník zatím, rozježený a rozkacený, proháněl 
svoje lidi a připravoval zásoby. 
„Jak za mladých časů, Arnošte!“, zahlaholil náhle, už 
smířen s tím, že spánku je konec a vyráží se do pole- 
„Tak, dobře mluvíš“, na to Arnošt. 
„Tentokrát už Bynovec neunikne, kdybych sám ho 
měl do kotle chytit a rožněm ubodat. Říkám ti, Jene, 
tohle je naše poslední setkání. Bude s ním konec“. 
Odhodláni jsou královští, ale kdo ví, kde v téhle 
chvíli Bynovec dlí. Kdo ví, co právě dělá, co chystá. 
...má smlouvu s ďáblem...zaševelí ve větvích borovic 
a Arnošt, jakoby rozuměl tomu ševelení procedil 
skrz zuby. 
„Ani sám ďábel ti už nepomůže.“ 
Kéž by jeho slova byla dobrým proroctvím. Bůh 
provázej jezdce na nebezpečné pouti a pomoz jim 
ve chvílích zlých. 
 
Hlava devátá 
 
Ptáci už pípli ve větvích a jezdci jsou čtyři hodiny 
v sedle. Žádný cval. Ostrý poklus a chvílemi krok. 
Noční cesta je zrádná a kraj neznámý. Jen podle 
hvězd řídí se hejtmani, aby teď ráno setkali se 
s mužem, který povede královské dál. Místo setkání 
označil královský posel na pergamenu pokresleném 
jakousi tajemnou mapou. 
Svítá a každým okamžikem je více slunce a více 
hlaholu. Ocel se blýskne v prvních paprscích a jezdci 
neúnavně spěchají za svým cílem. Jedou splnit 
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královu vůli. Utnout ten kmen a kořeny vytrhnout 
a dát ohni, tak řekl král, tak bude vykonáno. Je-
li pan Bynovec tou hlavou penězokazců, roste-li 
jeho strom ze slzí a krve, zle se mu povede až 
královští dorazí na Falkenštejn. 
Setkání se zvědem bylo zvláštní. Na určeném 
místě sedí v trávě muž. Spíš ještě chlapec 
v oděvu téměř šaškovském. Nedbá na studenou 
rosu, nic si nedělá z toho ,že ráno je chladné a 
jeho hazuka vetchá a děravá. Už z dálky je 
slyšet jeho hlas a tóny loutny. Bláznivý muzikant, 
tulák a veršotepec, veselá kopa. Chlapík bez 
groše a pevných bot. Jeho děravé kapsy jsou 
plné písní a smíchu. Všude je vítán, zazpívá, 
pobaví, rozdá hrst smíchu i slehne žertem. 
Někdo ho nakrmí, někdo mu pohár poručí, další 
mu hodí měďák do klobouku. Všude ho rádi vidí. 
V Huntířově, v Bynově široko daleko je známý a 
všude vítaný. Tóny loutny zmlknou, jak první 
jezdec se vynoří za ohybem cesty. Chlapec se 
nezdráhá a bez námahy vyskočí za záda muže na 
koni. Něco mu špitne do ucha a první z jezdců 
ukáže paží směr. Dobře zná Čížek - tak říkají 
onomu zpěváčkovi zdejší lidé - cestu na 
Falkenštejn. Dobře ví, co královské čeká. Cesta 
není právě příjemná, někdy je nutno sesednout a 
koně vést po místech, kde nohy i kopyta kloužou 
na pískovcových balvanech. Ale královské 
nezastaví nic. Pak dává zpěvák pokyn a všichni 
sesednou. 
„Od Sokolí jsme tři míle vzdáleni a směr je za 
mou paží. Dál nemohu s vámi. Třeba jsou hlídky 
po lesích. Dál půjdu sám a vy se držte slunce. 
S večerem, až obklíčíte hrádek Sokolí bude tam 
velká pitka a veselí. Snad nechají mne zpívat, 
snad budu moci hrát. Pak zvědové ať poslouchají 
mé písně. Až potřetí stejnou zazpívám, je čas 
k útoku. Dál nemeškejte a vemte šturmem 
hrádek Falkenštejn. Postarám se o to, aby 
osazenstvo jeho co nejvíce vína vypilo a hlavu 
mělo těžkou a paže malátné. Neuslyšíte-li moje 
písně je zle a Bynovec prohlédl mou masku. 
Nestarejte se o můj osud a dle vlastního uvážení 
na hrádek udeřte, nebo ho kruhem sevřete a 
všechny místní hladem umořte. Zásoby jídla 
nebývají na Sokolí valné a ani vodou neoplývá. 

Jen vína mají stále dosti, neb nové soudky přinášejí 
a pokud vím, v těch samých soudcích odchází 
z Falkenštejna stříbrňáky, v nich stříbra je 
pramálo.“ 
Mladík domluvil, přehodil loutnu přes rameno a 
vyrazil do kopců k Sokolí. Když z dohledu zmizel, 
zatřepala se lesem písnička. Odrhovačka pijácká, 
pro uši mravné příliš hrubá, pro jezdce úsměvná a 
pro muže na hrádku stejně tak. Již z dálky vědí, že 
Čížek přilétá. To bude zase pitka bujnější než jindy. 
Zas bude veselo a do rána zpěv a hlahol. Na 
Falkenstejně písničky Čížkovi jsou tohoto 
předzvěstí. Královští vědí, že hlas mladíkův přináší 
konec penězokazecké slávy. Nejenom víno poteče na 
hrádku Sokolí, nejenom radost přinesou písně, které 
se vznášejí v korunách borovic, odráženy hlavami 
skal. 
Zpívej čížku jednou, podruhé. Až potřetí zazpíváš 
padne pan Bynovec před králem na kolena. Není mu 
pomoci, není pro něho úniku. 
Na kmeni staré borovice u pěšiny, kterou prosel 
zpěvák visí čtvrtý klíč. Nikdo se neptá, kdo ho sem 
zavěsil. Čtyři klíče a pátý je, zdá se na dosah.  
 
 
 
 
Hlava desátá 
 
Falkenštejn  je skalní hrádek. Většinu opevnění 
vytvořila příroda, člověk jen přidal pár kamenných 
zdí, několik roubených srubů a hradbu z kamene a 
klád. Vzniklo tak hnízdečko nejlépe přístupné 
sokolům, kvíčalám a dalším ptáčkům, které přinesou 
křidélka. Snad proto se hrádku začalo říkat Sokolí.  
Teď žijí na Sokolí jiní ptáčci. K těm devíti stálým 
obyvatelům, kteří se zabývali hlídáním, spaním a 
chlastem přibyli již před delším časem čtyři muži. 
Přivedl je tenkrát pan Bynovec, muž který nechal 
hrádek znovu opravit po té, co se před léty objevil 
ve svém rodném kraji, aby se ujal svého majetku. 
Ten do té doby zpravoval pan Květ, bratranec 
Bynovcův. Jinak muž bohabojný, mírný a laskavý. Po 
příchodu Bynovce začala být na Bynově zlá doba pro 
poddané a všechny. Bynovec je drsný pán a pro bič 
sahá často. Obklopen hordou zbrojnošů, 
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vypadajících spíše na loupežníky, než na družinu 
šlechticovu, drancuje kraj do daleka široka. 
Na Bynově se usadil po smrti pana Květa. Ten 
zemřel náhle, necelý rok po Bynovcově návratu a 
všelico se povídalo o té smrti.  
Nikdo neví, jak to ve skutečnosti bylo s úmrtím 
pana Květa. Večer ulehl a ráno nevstal. Tři dny 
se zmítal v horečkách, než zemřel. 
Další den stěhoval Bynovec svou družinu ze 
Sokolí na Bynov a na hrádku zůstala jen stráž. 
Teprve později přivedl Bynovec ty čtyři podivné 
chlapy, určil jim, kde budou na hrádku bydlet a 
ostatním zbrojnošům zakázal do příbytku těch 
čtyř vstoupit. Překročení zákazu bude trestat 
smrtí. A to také udělal, když jednoho ze 
zbrojnošů přistihl, jak do příbytku čtveřice 
nahlíží. Na místě ho probodl mečem a ostatní se 
již nikdy neodvážili překročit pánův zákaz.  
Z příbytku čtveřice se často ozývalo ťukání a 
klepání, z komína stoupal dým a na hrádek 
přinášeli mužové soudky, jistě těžké a z hrádku 
stejní mužové soudky odnášeli. Zdálo se 
strážným, že také těžké, ale víno, které 
v soudcích bylo přece vypili.  
Bynovec platil dobrý žold ve stříbře a také 
probodnutý druh byl mužům jasným signálem. Na 
nic se neptat, hlídat, nikoho cizího nevpustit, pít 
spoustu vína a mlčet.  
Dnes bude na Sokolí veselo. Zavítal host, ani ne 
vzácný. Potulný muzikant Čížek byl posádkou 
hrádku vždycky vítán. Ani pan Bynovec nebyl 
proti tomu, aby zahrál a zazpíval. Sám Bynovec 
dorazil před několika dny s pár jezdci. Na 
zpěněných koních, zdáli se nejistí, nervózní a 
jeden v sedle sotva seděl. V rameni měl zlomený 
šíp, prý na lovu nešťastně ho postřelil jiný lovec. 
Pan Bynovec kázal zesílit hlídky a se čtveřicí 
podivných chlapů vedl v jejich příbytku dlouhý 
hovor. Od té chvíle se ťukání a klepání neozvalo.  
Dnes ale bude řádná pitka. Vína je spousta a 
Čížek je veselý kumpán. Jeho písně a veršovánky 
jsou veselé a smělé, někdy až dost lechtivé a 
odvážné, ale mužům se líbí. Víno teče proudem i 
Bynovec si dnes notně nahýbá. Na hrádku Sokolí 
nikdo netuší, co ukrývá les kolem. Železný kruh 
se stahuje a svírá. Na Sokolí zní písně a pod 

hrádkem jim pozorně naslouchají královští. Pro ně 
jsou Čížkovi písně signálem. 
 
Hlava jedenáctá 
 
Hluk pitky na Falkenstejně počíná umlkat i hlas 
loutny a zpěv Čížkův ztichl. Hejtmani tázavě se 
dívají. Je svolána porada. Kdy zaútočíme? Jak? Co 
chystá Bynovec? 
Odpověď přijde nečekaně. Nad Sokolím se vyvalí 
oblak dýmu, vyšlehnou plameny. Všichni královští 
hledí ke hrádku, když jejich kruhem prorazí muž. 
Jen jeden, sám. V černém plášti s mečem v ruce. 
Zmizí v lese a marně se snaží královští chytit ho. Na 
Sokolí zuří požár a královští v té chvíli zaútočí. 
Naleznou pouze oheň a několik mužů bez duse. Na 
okraji skály leží Čížek, krvavou ránu na hlavě, 
zavřené oči.  
„Dýchá, ještě dýchá“, zvolá zbrojnoš, který ho 
nalezl. Tak tedy rychle, snad mu bude možné 
pomoci. Ostatním mužům už nepomůže nikdo. Před 
očima královských leží pobitá posádka Sokolí a vrah 
zdá se unikl. V divoké honičce prchá před muži pana 
Petra a ztratí se jim v bludišti skal. Muži se 
nechtějí vzdát, ale Bynovec je snad opravdu spolčen 
s ďáblem. Není k nalezení a není nalezen. Jeho 
banda je pobita, Sokolí zničeno. V troskách 
požářiště naleznou královští zbytky penězokazecké 
dílny. I raznici objeví a mnoho potřebností k výrobě 
falešných mincí. Stejně jak v Koněprusích, Bynovec 
unikl. S ním zmizel i pátý klíč.  
Nebyl polapen Bynovec a bájný poklad z hrádku 
Falkenštejna zůstává ve svém úkrytu. Slova pana 
Arnošta se tentokrát nenaplnila. Jiný vsak poklad 
nalezli královští jezdci a rozdali ho všem lidem ve 
zdejším kraji. Zavládl mír pod Růžákem a bude tomu 
tak navždy. Klidný a spokojený život v práci a míru 
zpestřují si zdejší lidé pověstí o pokladu ze Sokolí. 
Král odměnil své věrné za jejich služby. Jezdcům se 
dostalo erbů a k nim i hmotných odměn. Stín 
Bynovcův z kraje zmizel. Místa, o kterých vypravuji 
zarostla trávou a plevelem, někde už stojí vzrostlý 
les. Pověst se změnila v pohádku a poklad narostl do 
bájných rozměrů. Třeba ho najdou vnukové či 
pravnukové dnešních jezdců. Někde je pátý klíč a 
truhla se smlouvou a plánem. Někde je ukryt 
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stříbrný poklad nedozírné ceny. Vždycky se 
najdou lidé, kteří ho budou hledat a prožijí při 
tom mnohá dobrodružství.  
Náš příběh dospěl ke konci a zůstal otevřen. Jen 
číše jsou dopité, už opět svítá. Dlouho jsme 
vyprávěli, dlouho naslouchali. Je čas zdvihnout 
se a najít pátý klíč a smlouvu. Objevit poklad, 
třeba ne stříbrný. Najít svoje místo, přátele a 
životní pravdy. Ale to už je příběh každého 
z nás.  
 

Dáno na Mnichovicích 4. až 25. máje 
1998 jako příběh pro táborovou hru mým 

bratřím a bratříčkům pro radost, dobrodružství i 
zamyšlení     
    Kenedy    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táborová hra – Zlaté údolí – Sever 2000 
 

 
 
 1. kapitola 
 
„Tam, kdesi nahoře, daleko na severu v kraji 
lesů, skal a bouřlivých vod, v kraji divokém a 
drsném, je místo nade všechna ostatní 
líbeznější a milejší. To 
místo ukrývá krásu, 
pohodu a sílu, jakou může 
dát jen Zlaté údolí. Máš-li 
dost vůle, odvahy, síly a 
rozumu, vydej se i Ty na 
místo, kde zákon drží ve 
spravedlivé ruce šerif 
Flanagan„ – a ještě 
zevrubný popis cesty ke 
Zlatému údolí byl 
v dopise, který se mi 
dostal shodou náhod, 
nebo snad Božím řízením 
do rukou. Slovo od slova si 
ho pamatuji dodnes, ale 
ve chvíli, kdy jsem ho četl 
poprvé, mne vůbec nenapadlo, jak velkou 
změnu v mém životě přinese. 

Starý muž v houpacím křesle přivře 
oči a vzpomínky na časy dávno minulé jsou 
jasné, jako by se příběh odehrával včera. 
Zapadající slunce zableskne ve zlatavém moku 
a vrásčitá ruka pozdvihne sklenku k ústům. 

Muž sklepne s hedvábné vesty neviditelné 
smítko a jeho posluchači mu visí na rtech. Ten 
chlapík není nějaký mluvka. Tenhle starý muž 
vypráví svůj příběh. Příběh člověka, který moc 
zažil. Všichni posluchači už vědí, že tady sedí 
a vzpomíná poslední majitel Severního ranče, 
majitel území zvaného Zlaté údolí. 

Ten dopis jsem se naučil zpaměti 
slovo od slova a pak jsem ho zničil, aby nikdo 
nemohl jít v mých stopách. Jenom jsem 
netušil, že člověk, který ten dopis psal, 
nenapsal jen jeden. Dopisů byly čtyři a každý 
byl složitou cestou předán mladíkovi, 
odhodlanému a nebojácnému, toužícímu po 
dobrodružství i po bohatství.  Autor dopisu mi 
velmi přesně vylíčil, jak získám Zlaté údolí. 
Jako první věc bylo sestavit výpravu z mých 
přátel. Malou skupinku tří-čtyř opravdových 
chlapů, kteří umí držet pospolu i v nejhorších 
chvílích. Měl jsem pár přátel, kterým jsem 
věřil. Dohodli jsme se, že se sejdeme v osadě 
„FORTY MILE“. Ta cesta byla zlá a dlouhá, ale 
to, co mne potkalo hned první večer na 
„Čtyřicáté“, bylo na pováženou. 

Ještě se dveře houpají v závěsech, 
ještě se oči přítomných neodtrhly od mladíka, 
který právě vešel a už staví barman sklenici 
na pult. Ještě mladý muž nedošel k baru, 
ještě nepoložil bágl a sklenka je nalitá. Dva 
chlapi sedící nad kartami u stolku blízko dveří 
zvednou tázavě oči ke třetímu hráči. Ten si 
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ještě jednou pátravě prohlédne příchozího a 
lehce kývne hlavou. 
Mladík pomalu upíjí ze sklenky, tiše prohodí 
s barmanem pár slov. Nocleh dostane 
v dřevěném přístavku za barem. „Stojí dva 
doláče, mladíku,“ skřípe barmanův hlas. Mladík 
bez smlouvání zaplatí, vezme svůj tlumok a 
vyjde zadním vchodem na dvůr. Ani si 
nevšimne, že trojice karbaníků už v sále 
nesedí. 
 
Na dvoře je skoro úplná tma, a tak mladý muž 
ani neví, kdo a odkud udeřil první. Sprška ran 
pěstí a kusem dřeva ho srazí k zemi a už 
bezvládného mladíka vlečou ze dvora ven, a na 
vůz. „Nenechte tady ten bágl, vy tupci,“ 
štěkne muž v krátkém kožíšku. Ten tuhle 
trojici vede. Vůz projede osadou a na jejím 
konci chlapi složí bezvládné tělo a odvlečou jej 
do prkenné haluzny. „Svažte mu pazoury,“  
rozkáže muž v kožíšku a jeho dva komplicové 
vyplní rozkaz velmi horlivě. Svážou mladíkovi 
ruce za zády, nohy jen tak omotají kusem 
provazu. Mladík je pořád ještě bez sebe, a tak 
s ním mrsknou do rohu místnosti. „Neměl jsi 
mu dát takovou ránu, Brede. Tím polenem bys 
zabil vola. Jestli ten kluk zhebne a šéf se 
nedomákne, kde je ten dopis, ustřelí ti palici.“ 
„Neměl, neměl,“ hučí do vousů černý kolohnát 
zvaný Bred. „Řek´ si sejmi ho, tak jsem mu ji 
natáh´. Můžu, k sakru, za to, že mám takovou 
páru ?!“ Skoro se zdálo, že Bred mluví 
lítostivě. „Páru máš, to jo, ale lebku máš 
prázdnou. Musíme z něj přece nejdřív dostat, 
co bylo v tom dopisu.“ „Nechte ho ležet, von se 
probere. Teď rychle zpátky do putyky, ať 
nikdo neví, že jsme ho stáhli. Jdem.“ Muž 
v kožíšku zavelí a všichni tři rychle vyrazí. 
Dveře z hrubých prken zajistí jen tak zvenčí 
na závoru a za chvíli už sedí v baru nad 
kartami. Život v osadě „Čtyřicátá míle“ běží 
nerušeně dál. 

Hlava jak střep a kolem tma tmoucí. 
Kop mě do hlavy kůň, nebo co ? K čertu, ani 
hnout se nemůžu, ruce za zády a provaz 
zaříznutý do zápěstí. Nohama trošku hejbu. 

No dobrý. Rozvázat to nejde, ale musím pryč. 
Tady mě nic dobrého nečeká. I zády ke 
dveřím a se svázanýma rukama se mi podařilo 
otevřít a odskákat za boudu. Bágl s mým 
veškerým majetkem zůstal v chatrči, ale čert 
ho vzal. Kudlu mám na pásku, po kapsách pár 
centů, vocílku a nějaké drobnosti. Hlavně pryč 
odtud. Tahle chajda mi smrdí krchovem. 
Ještě kus cesty odskákat, podlézt ohradu pro 
koně a někde v koutku se rozvázat. Trvalo to 
dlouho, ale povedlo se. Pistoli mi sebrali, do 
baru nemůžu, palice se mi motá jak po 
špatném chlastu, ale žiju. Musím najít 
kamarády a ještě okouknout, kdo mi to takhle 
zvalchoval hřbet. Co asi chtěl? Splet si mě 
s někým, nebo …? Nebo ho zajímá cíl mojí 
cesty ? Hledá snad taky někdo Zlaté údolí ? 
Nebudu se tím teď trápit. Zmiznu někam do 
houští, chvíli vorazím, a pak uvidíme. Ta hlava 
je opravdu jako střep. 

 
 
 
 
 
 
2. kapitola 
 
 
Že by sluníčko moc hřálo, to se zrovna 

říct nedá, ale na zmrznutí to není. Teď sehnat 
něco do žaludku, umýt zkrvavený obličej a 
nějak nenápadně se vrátit do „Forty Mile“. 
Musím se přece potkat s přáteli. Bez nich se 
do Zlatého údolí nikdy nedostanu. Cesta, 
která mne čeká, 
není pro jednoho. 
Navlíknu si kabát 
obráceně, obličej 
zmažu, trochu 
pajdám. Vlastně 
si ani nejsem moc 
podobnej. Kde 
jsou doby frajera 
v jelenicový 
kamizole. Jak se 

 



 35

za mnou holky otáčely. Jen mi bleskne hlavou, 
jestli mám vůbec zapotřebí, takhle se tady 
ploužit. Neměl jsem se přece tak zle. Ale tuhle 
myšlenku rychle zaháním. Jestli dopis nelhal, 
čeká na mne a mé kamarády Zlaté údolí. Tak 
se tu šinu po hlavní třídě „Čtyřicátý míle“. Je 
to vlastně chodník z prken a kolem samý bláto 
a hnus. To, jak vypadám, má svoje výhody. 
Šupáka jako jsem já, si nikdo ani nevšimne. 
Jen do něj možná vrazí chvátající gentleman 
v dlouhém vlněném kabátě. I zpitý indián 
zabalený do rozervané pokrývky,  polehávající 
na rohu u baru vypadá snad líp než já. Nebo se 
alespoň líp cítí. Jenomže na něj Zlaté údolí 
nečeká. A na mne čeká ? Kdo ví. 

Bahnem ulice pomalu šlape skvrnitý 
mustang. Je vidět, že má za sebou dlouhou 
cestu, stejně jako jezdec v jeho sedle. Toho 
jezdce znám. Olaf Gustavson je můj kamarád. 
Původem po rodičích Švéd, dokonce se prý tam 
někde za mořem narodil. Vždycky, když mluví o 
tom, jací jsou jeho krajani tam v Evropě, 
musím se smát. Olaf totiž není vůbec typický 
Švéd. Do hřmotné postavy mu chybí hodně, 
blonďák není ani náhodou. Hubeňour s výrazně 
řezaným obličejem a nosem hodným orla. 
Uhrančivé, veselé, tmavohnědé oči a nezdolná, 
optimistická, i když citlivá povaha. To je Olaf. 
Teď se tu klátí v sedle a vypadá dost 
zdrchaně. Šupáka jako jsem teď já, si ani 
nevšimne. Vlastně ani nemám zájem, aby 
reagoval na to, že se známe. Musím mu dát 
signál. Syknu sevřenými rty. Je to zvláštní 
zvuk, jako když zemní veverka 
hvízdne.Jezdcova hlava se jen maličko zdvihne 
a zpod střechy stetsonu přejede po okolí 
pátravý pohled. Na malou chvilku se naše 
pohledy střetnou. Zdálo se mi, že v hnědých 
očích zaplál ohníček smíchu, ale jezdec už 
zase sklopil hlavu a nedbale pokračuje v jízdě 
směrem k saloonu. Jen na levé ruce, lehce 
položené na koňské šíji, vystřelí dvakrát za 
sebou palec nahoru. O.K. Poznal mne a 
pochopil, že teď se k sobě hlásit nemůžeme. 
Kůň se pomaličku šine blátivou ulicí až 
k nároží, na kterém větřík mává se zpola 

utrženým plakátem. Jezdec se zastaví a 
polohlasem promluví ke svému koni. „Vidíš ho ? 
Ve čtvrtek bude v tomhle městě rodeo. To 
jsme přijeli akorát.“ Pak jezdec mlasknutím 
popožene unavené zvíře a já už vím, kdy a kde 
se setkáme. Do čtvrtka nemá cenu Olafa 
vyhledávat. Ale musím čekat na další přátele a 
dát jim na vědomí, kde se sejdeme. 

Den se dost vlekl. Žebráci musí mít 
strašně času a špatnou náladu. Jak člověk nic 
nedělá, jenom tak čeká …nic moc. Až k večeru 
se mi nálada zlepšila. Blátivou hlavní třídou 
„Čtyřicátý míle“ se sune bryčka a na ní sedí 
dva lidé. Černovlasý štíhlý chlapík oblečený 
velmi elegantně. Dokonce má na rukou bílé 
rukavičky. Černý kabátec se zdá být právě 
koupený u nejlepšího krejčího někde na 
východě Států, černý klobouk je elegantně 
zformován a ozdoben stříbrnou stužkou. 
Z kapsičky vesty visí cípek bílého kapesníku a 
za opaskem s velikou, možná stříbrnou sponou 
se pohupuje perletí vykládaná pažba 
revolveru. 
Druhý muž je hřmotný, velký chlap oblečený 
v koženém zálesáckém obleku. Na svět se dívá 
dobráckým pohledem a ve tváři mu pohrává 
úsměv. Jen hlaveň velké kulovnice, kterou 
tiskne mezi kolena signalizuje, že ani tenhle 
veselý dobrák nenechává nic náhodě. 

Hlasy obou chlapíků se nesou mezi 
dřevěnými štíty domů. Zdálo se, jako by se 
spolu hádali, ale kdo tyhle dva zná, ten ví, že 
jejich rozhovor vypadá vždycky takhle. „Ten 
kůň byl stokrát lepší, než říkám, a proto jsem 
na něj vsadil,“ černovlasý hovoří příjemným 
hlasem, ale zdá se, že nazlobeně. „Ho, hóó“, 
vyrazí ze sebe jeho společník, „a proto jsi 
prohrál padesát babek? Protože ten šiml byl 
tak úžasnej?“ a třásně na lovecké kamizole se 
natřásají, jak se muž směje. „Dej mi pokoj,“ 
odsekne elegán nakvašeně, „byly to moje 
prachy, tak co?“ „Jo, to jo, ale byly to taky 
poslední naše prachy, a já musel kvůli tobě 
čtyry dny tahat bedny v jednom krámě, 
abychom vůbec mohli vyrazit.“ Vidím i na tu 
dálku, jak v modrých očích trapera 
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proskakuje smích. Elegán se nesměje „Jako že 
jsem po otci Schoenfeld, ty podělaný peníze, 
který jsi vydřel, ti vrátím.“ Hřmotný chlapík 
plácne dlaní do kolena a zahlaholí : „To by 
nejdřív musel Mark Slawik zhubnout tak, aby 
vážil co ty, abych si ty proklatý dolary vzal.“ 
Kouknou jeden na druhého a oba se hlasitě 
rozesmějou. 

Jen dozní jejich chechot, hvízdne ulicí 
zemní veverka. Oba zvednou hlavu a už, už se 
elegán hotoví vyskočit z jedoucí bryčky a 
pádit ke mně. Ale traper mu sevře rameno 
velkou rukou a nepustí ho. Pak trhnutím opratě 
zastaví koně a bez velkého zájmu se obrátí na 
prvního člověka, kterého vidí. Náhodou je to 
otrhaný šupák, náhodou jsem to já. „Hej,  
muži,“ zahlaholí Mark Slawik, můj dobrý přítel, 
„kde se tady ve „Čtyřicátý míli“ může člověk 
najíst a uložit tělo do vodorovný polohy?“ „V 
saloonu, pane, pouze v saloonu,“ odpovídám 
servilně a skláním hlavu, abych se nesmál, nebo 
pak až ve čtvrtek na rodeu, tam se peče celý 
vůl.“ „Dobrá odpověď člověče, dobrá,“ 
zahřmotí traper a pobídne koně. Na rodeu se 
tedy setkáme, už se těším. Do čtvrtka se pan 
von Schoenfeld s panem Slawikem budou hádat 
a škorpit třeba o tom, jestli je hezčí 
v Německu, odkud pochází pán z Krásného 
pole, nebo v Čechách, odkud je Mark. 

Čert aby vzal tu Evropu, jenom 
nesnáze jsou z toho, že jsme každý odjinud. 
Ještě, že jsme všichni Američani. Vlastně kdo 
z nás je Američan ? Já určitě ne, moji rodiče 
byli Irové, to po nich mám zrzavou a tvrdou 
palici. Vlastně jeden z nás je opravdu 
Američan. Zatím ještě nedorazil, ale určitě se 
objeví i čtvrtý z mých přátel. Ten je opravdu 
Američan, protože je Indián. Čistokrevný Krí, 
pokřtěný na Johna Towna. Honza Město, no to 
je něco. Ale pod tímhle jménem ho nikdo 
nezná. Říká se mu Luk, i když jeho jméno zní 
„Ten, který mluví lukem“.  S touhle věcičkou 
umí neskutečný věci a taky ji odkládá snad 
jenom když spí, a to ještě jen na dosah ruky. 
Kde se teď zrovna Luk toulá, to nevím, ale 
určitě přijde sem, protože jsem mu vzkázal. 

Neumím si představit výpravu do Zlatého 
údolí bez téhle mlčenlivé postavy, bez jeho 
znalostí přírody a nakonec by mi chyběl i 
zápach fajfky, kterou kouří málokdy, ale má ji 
pořád zavěšenou na řemínku na krku. 

 
3.kapitola 

 
Čtvrtek je rodeo a slunce to asi ví. Od rána 
svítí, hřeje a opéká. Snad jenom hromada 
žhavých polen, nad kterou otáčejí na rožni 
celého vola, pálí víc. U coralu je živo. Chlapi 
okukují koně, pomalu se začíná plnit listina 
soutěžících. Atmosféra je vzrušená. Vítěz  
rodea ve „Fourty Mile“ totiž dostane 100 
dolarů ve stříbře. A to je hromada prachů. 

Docela bych ji bral, ale asi musím 
zapomenout. Zápisné pro soutěžícího jsou dva 
dolary, a ty nemám. Kromě svýho nože, pár 
maličkostí a obráceného kabátu nemám nic. 
Vlastně mám. V hlavě mám text dopisu 
s trasou do Zlatého údolí – a na hlavě řádnou 
bouli. Pak mám tady, kousek od sebe, svoje 
přátele. Von Schoenfeld se už zas o něčem 
dohaduje se Slawikem. Olaf Gustavson sedí 
opodál na ohradě z klád a hbitými prsty 
projíždí po strunách kytary. Kde ji asi vzal ? 

Už se pomalu blíží začátek první 
soutěže, krocení divokého koně, když ke 
coralu dochází ten, koho jsem ještě čekal. 
„Honza Město“dorazil a přijel jako pán. Na 
nádherném černém hřebci a se čtyřmi dalšími 
zvířaty na šňůře. Na hřbetech koní jsou sice 
přivázaná zavazadla, ale nejsou to žádné 
nákladní herky. Koně, jeden krásnější, než 
druhý.  Nejeden z chlapů se závistivě otočí, 
jsem přesvědčen, že někteří mají i nějaký ten 
nekalý nápad, ale Lukův vzhled je 
dostatečným varováním. Je vymóděný opravdu 
úžasně. V červeném vojenském kabátě, 
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 kožených kalhotách a mokasínech se 
jeho štíhlá postava zdá mnohem urostlejší. 
Snad to dělají ohromná ramena jeho kabátce,  
na která padají černé vlasy. Zdá se, jakoby  ve 
slunci jejich barva přecházela až do modra. Na 
levé straně má vlasy zapleteny do jakéhosi 
copánku a do něj vpletená čtyři orlí pera se při 
každém pohybu rozkývou. Kabát má stažený 
vyšívaným indiánským opaskem. V pouzdře na 
něm visí velký lovecký nůž a na boku za ním má 
Luk zastrčenou jeho oblíbenou sekeru. Toulec 
visí na zádech tak, že opeřené konce šípů 
vyčnívají Lukovi nad levým ramenem. Na levé 
straně sedla má zavěšený svůj luk, na pravé 
pušku a podíváte-li se pozorně, zjistíte, že 
z pokrývky, kterou má sbalenou před sebou na 
koňském hřbetě, vykukuje pažba bubínkového 
revolveru. Laso a stočený bič doplňují výzbroj 
mého přítele. Výrazný obličej s plochým nosem 
a vysedlými lícními kostmi je jako bez výrazu. 
Dělá to pohled tmavých očí zpod téměř 
srostlého obočí. Ty oči neukazují nic. Jejich 
výraz je úplně nezúčastněný, lhostejný, jakoby 
prázdný. Neprozradí sebeméně z toho, co se 
děje v myšlenkách Indiána. Jeho oči zůstávají 
mrtvě lhostejné i ve chvíli, kdy mne uvidí. Jako 
kdyby koukal do vody, pomyslím si. Nebo jsem 
snad tak k nepoznání ?! Jenomže z úst 
v kamenném obličeji se ozve povědomý zvuk. 
Zemní veverka hvízdne. Luk mne vidí a 
poznává. Jenom to nedává najevo. Dojede až 
k prázdnému sudu, který slouží za stůl pro 
zápis účastníků rodea . „Luk,“ procedí skrze 
sevřené rty a hodí na sud dva stříbrné dolary. 
Muž zapíše to zvláštní jméno do listiny a 
dolary zastrčí do kožené brašny. „Ten taky,“ 
kývne rudoch směrem ke mně. Chlapík mne 
nedůvěřivě sjede pohledem. „Tenhle snad ?!“ 
dál se nedostane. O sud cinknou další dva 
dolary. „Piš,“ ucedí Indián.  Chlapík se 
nadechne, že řekne něco dalšího, ale rudoch 
sekne dalším slovem „mlč,“  a tak zapisovatel 
uchopí tužku a otočí tázavý pohled na mne, na 
šupáka. „Martin,“ řeknu a není jasné, zda jde o 
jméno nebo příjmení. 

 

Muž si zapíše a čeká. Nic dalšího se 
však ode mne nedozví. Ostatně ani tohle 
jméno není  to pravé, 
kterým se honosím 
po rodičích. 
Jmenuji se totiž 
George W. 
(William) Campbell 
a stejně jako pan z  
Krásného pole mám 
prý v žilách modrou 
krev. Jenomže 
v kapsách mám 
prázdno a moji 
předkové tam 
někde v Irsku, 
také. Zlato nemám 
v kapsách, ale 
v hlavě mám k němu cestu. To ještě neví Luk, 
který za mne složil zápisné do rodea. Teď se 
otočí svým neúčastným pohledem ke mně. 
Jako kdybychom se viděli poprvé v životě. 
„Tvá hlava,“ řekne Indián, „je hlavou datla, 
tvé tělo,  tělem jezdce.“ Zírám nevěřícně. 
Takhle nikdy nebásnil. Ale už je zase vše při 
starém. Luk kývne rukou ke koním, které vede 
za sebou. „Kůň,“ řekne – moc mne tím 
nepřekvapil,  koně tady pozná každý. „Tvůj,“ 
pokračuje Jan Město ve svém projevu a když 
se k ničemu nemám, sjede z koně, odváže 
jedno ze zvířat, které za sebou vedl, sedlové 
brašny z jeho hřbetu přehodí přes jiné zvíře a 
podá mi řemen vedoucí od ohlávky. „Jeď, 
Datle,“ řekne a jeho oči jsou stále jako noc. 

„Datel, no jo Datel. Ty červená palice, 
ukaž, jak sletíš zpátky do bahna.“ Černý 
vousatý chlap se mi řehtá do obličeje. Už vím. 
Hrál v baru karty ten první večer, kdy jsem 
dostal na dvoře za saloonem do hlavy. Do tý 
svojí červený a Pan Bůh zaplať , tvrdý hlavy. 
Možná, že v tom měl prsty tenhle chlap, ale 
možná kdokoliv jiný. Teď se mi jenom chechtá 
do ksichtu. Bude lepší, vypadat jako blbec. 
Když už jsem šupák, musím se tak chovat. Na 
koňský hřbet se šplhám tak neohrabaně, že 
napoprvé upadnu do bláta. Slyším řehot Marka 
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Slawika a mnoha dalších. Neprozradit se, je 
moje heslo pro tuto chvíli. Indián naskočí 
lhostejně na svého černého hřebce a pomalu 
odjíždí. Neotočí se, už pro něho nejsem nic, 
než někdo, komu daroval koně.  

Velký černý chlap teď stojí těsně 
vedle mne. „Neměl jsi utéct,“ špitne, „blbě 
skončíš,“ a malinko pozdvihne ohromnou 
pazouru se zaťatou pěstí. „Nechte toho, 
člověče,“ osopí se na něj muž v krátkém 
kožíšku, který se zjevil z ničeho nic. „Je to 
takový místní rváč pane … Martine ?!“ Zaváhá 
s mým jménem, snad čeká, že něco řeknu. Já 
vím jen tolik, že právě tihle dva seděli v baru u 
karet. Teď mi ten člověk položí ruku na 
rameno. „Jmenuji se Smith, Samuel Smith a 
zvu vás na sklenku. Ne, neodmítejte, prosím. 
Myslím, že mezi gentlemany se takové pozvání 
neodmítá.“ Huba mu jede, to je fakt. Buď 
připustím, že nejsem gentleman, nebo ho 
urazím, protože pozvání nepřijmu. Přemýšlím 
jen chvilku. „Děkuji, pane …“ a nechám stejnou 
mezeru, jako  před chvílí on , „pane Smith. Rád 
přijímám. Pravdou však je, že vaše pozvání 
nemohu opětovat. Moje situace …“, ale muž 
v kožíšku mi skočí do řeči, „nic, nic mladý 
příteli. Dnes já, příště vy.“ Pomyslím si jen, že 
pan Samuel Smith nějak moc prahne po mojí 
společnosti. Rozhlédnu se kolem sebe. Hned 
kousek od nás sedí na ohradě Olaf. V ruce má 
kytaru. Nehraje. Teď neznatelně kývne. Ano,  
ten bude v baru blízko mne. Tentokrát už ránu 
do palice nedostanu já. Tentokrát bude hlava 
bolet někoho jiného. 
Ale sklenka s panem Smithem proběhla zcela v 
poklidu. Pan Smith hovořil a hovořil, černý 
chlap seděl v koutě ještě s jedním a vrhal na 
mne zlé pohledy. Olaf pak začal u baru drnkat 
na kytaru a nálada se prudce zvedla. Dokonce 
tak, že nebylo slyšet, jak se u stolu dohaduje 
Mark Slawik s Friedrichem von Schoenfeld o 
tom, koho z nich měla raději dcera bankéře 
Silbersteina v Manitobě. Ostatně dohadovali 
se zbytečně. Ta tlustá zhýčkaná slečna 
milovala mne, ale já ji nemohl ani vidět. Že by i 

tohle byl jeden z důvodů, proč jsem teď tady 
?! Možná. 

Rozruch nastal jen když vstoupil Luk, 
přistoupil k baru a poručil si zázvorové pivo. 
Barman se nadechl, ale Luk položil beze slova 
na stůl dolar a hned vedle něj měl sklenici. 
Chlapi po něm pokukovali, ale nikdo si netroufl. 
Luk se napil a vyšel ven. Ostatně bar se začal 
vyprazdňovat. Za pár chvil začne rodeo. 

Celkovým vítězem se stal Friedrich 
z Krásného pole a tvářil se velmi spokojeně. 
Z výhry hned oddělil padesát dolarů a už se 
s Markem Slawikem hádali, zda je Mark 
přijme nebo ne. Nakonec nastala zvláštní věc. 
Von Schoenfeld se vsadil o celou tu stovku 
s Lukem, kdo lépe ovládá laso. No a peníze 
byly Indiána. Během tohoto dění jsme se 
vzájemně „seznámili,“ takže nikdo snad 
nevěděl, jak jsme už dávno dobří přátelé, 
kteří vyrazili do osady Zlaté údolí. 
Cesta probíhala téměř bez problémů, jen 
v jedné chvíli napadlo Marka Slawika, že 
začne Lukovi říkat „Mluvka Luk“, ale Indiánův 
pohled byl tak výmluvný, že tenhle nápad 
urychleně zamítl. A už se zase mohl v klidu 
dohadovat s Friedrichem. Těch několik dnů 
cesty uteklo docela rychle a jednoho dne 
navečer jsme vjeli do osady Zlaté údolí. 
 
 4.kapitola 
 
Osada žila svým ruchem a vypadala mnohem 
lépe, než „Čtyřicátá míle“. Však také první 
člověk, který nás uvítal, byl muž s hvězdou na 
vestě. Prošedivělé vlasy a vousy, jiskrný 
pohled a klidný hlas. „Mý jméno je šerif 
Flanagan. Vítejte u nás a poslyšte, nechci tu 
žádný zmatky. Tady ve Zlatým údolí všichni 
tvrdě pracujou, protože Zlatý údolí, to může 
být jen jeden ranč. Poukázky na pozemkové 
dílce vydala vláda Spojených států a za jejich 
prodej ručím stejně jako za to, že tady 
v osadě bude klid. Tohle místo může patřit 
jen jednomu klanu. Tomu, který bude mít 
většinu pozemků. Jinak tu bude jen zmatek a 
žádný právo. A tohle místo získaj jen ti 
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nejlepší.“ Šerif si uhladil vousy, podíval se po 
nás, jako jestli mu rozumíme. „Jsou dotazy, 
mládenci ?“ zeptal se. „Chceme postavit srub, 
šerife. Určíte nám místo?“ to se za nás zeptal 
Mark. „ Dva sruby, šerife,“ řekne samozřejmě 
von Schoenfeld. „Ukážu vám místo, hoši. Tam 
se určitě dva sruby vejdou.“ Šerif je kliďas, 
ale vzbuzuje respekt. Není vůbec pochyb o 
tom, že svoje slova myslí vážně. A stejně 
vážně jsme se rozhodli, že tohle místo bude 
patřit nám. Jen mám trochu obavy, že ostatní 
už mají náskok, ale o to víc budeme muset 
máknout. 

Nejdřív tedy postavit sruby. To je 
docela dřina a taky kus kumštu, ale deset 
rukou dokáže opravdu hodně. Luk maká jako 
my všichni, i když prohlásil : „Bydlím sám.“ Tím 
myslel to, že hned ten první večer postavil 
přesně uprostřed míst určených pro naše 
sruby svoje tee pee. Pak v něm zapálil oheň, 
posadil se, obřadně nacpal a zapálil svoji 
páchnoucí dýmku. Dlouho seděl a kouřil. 
Netečný, uzavřený do sebe, jako kdyby ho 
vůbec nezajímalo, co se děje kolem. Když 
dokouřil, povstal, pozdvihl obě paže nad hlavu 
a pronesl několik slov ve svojí mateřštině. Tím 
bylo pro něj vyřešeno, jak se sžije se zdejším 
prostředím. Od téhle chvíle byl tady, ve 
Zlatém údolí doma.  

My ostatní jsme zatím vyměřovali 
místo pro stavbu srubů, vyhlíželi v lese vhodné 
stromy a hledali kameny a jíl na stavbu komínu 
a krbu. Naštěstí bylo tohle místo štědré na 
stavební materiál. Práci už musíme dodat my. 
Od rána příštího dne jsme už všichni pracovali 
na stavbě a večer jsme byli tak utahaní, že 
Lukovo pozvání, abychom poseděli v jeho 
wigvamu, jsme s díky odmítli. A několik dalších 
dní byla situace stejná. Pak sruby stály a my 
jsme se sesedli v jednom z nich kolem hrubého 
stolu. 

Během práce na stavbě jsme se stačili 
seznámit s několika zajímavými lidmi a ty jsme 
pozvali k „pokřtění“ našeho nového domova. Byl 
mezi nimi i přihrblý, vychrtlý stařík, kterému 
všichni v osadě říkali Vikomt, aniž by se kdo 

pídil po tom, proč tuhle přezdívku nosí, tím 
méně, co vlastně znamená. A byl to právě 
Vikomt, kdo vyprávěl příběh o Zlatodolu.  
 
 5.kapitola 
 

Tomuhle místu se dřív neříkalo Zlaté 
údolí. Před mnoha lety, když sem přišli první 
běloši, neslo tohle místo jméno Woong pa – 
Zelená tráva, podle nádherné trávy, která 
tady všude roste. První běloši pak nazvali 
tohle místo Zelené údolí a říčku Zelená řeka. 
Usadily se tu dvě rodiny a začaly zde 
farmařit. Dobytek tady prospíval bezvadně. 
Pastviny tu byly a do dneška jsou nejlepší 
v širokém kraji, vody dost a místo je i v zimě 
chráněný a schovaný před vichrem a zimou. 
Sem tam měli ti první osadníci trošku problém 
s místními indiány. Ti nějak nechtěli pochopit, 
že dobytek,  který se tu pase, není k lovu a 
jídlu pro všechny, ale že je to něčí majetek. 
Nikdy ale nedošlo k opravdovému střetu. 
Osadníci prostě přišli o pár kusů dobytka a 
indiáni je nechali na pokoji.  

Až jednou mladý Hooker, jedna 
z farem patřila Hookerům, viděl, jak indiáni 
berou ze stáda jalovici. Zařval na ně, ale 
rudoši nijak nereagovali. A tak Hooker přijel 
blíž a vystřelil. Jeden z indiánů padl, ale 
zdvihl se, jeho druhové mu pomohli na koně a 
všichni ujeli. Hooker dojel k místu, kde leželo 
zabité zvíře, aby vzal alespoň kůži a tam, kde 
padl postřelený indián, uviděl nějaký váček. 
Byl krásně vyšívaný a Hooker jej sebral. 
Váček byl nečekaně těžký a když jej Hooker 
na farmě rozvázal, našel v něm pár kousků 
suchých bylin a zlaté valounky. Hookerovic 
rodina se zapřísahala, že se nikdo nic nedozví 
o tomhle nálezu, ale jedna z jejich holek 
chodila s klukem od Johnstonů, no a ve slabý 
chvilce mu vyslepičila, co mladej Hooker 
našel. 

A pak nastalo peklo. Obě famílie se 
vykašlaly na farmaření a začaly hledat zlato. 
V řece se našlo pár kousků, ale jinak - kde nic, 
tu nic. Johnstonové i Hookerové hledali jak 
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blázni, ale zlato nenašli. Pak v zimě, to byla 
zrovna děsně krutá zima, přijeli k Johnstonům 
dva rudoši, že chtěj koupit krávu. Starej 
nejdřív popad´ pušku, ale potom dostal děsnej 
nápad, a že teda krávu prodá. No a jeden 
z indiánů zas vytáhl váček s nugety. Zaplatili 
za krávu doslova královsky a hned ji odvedli 
někam nahoru do skal, kde měli tenkrát svoji 
vesnici. No a Johnstonové je sledovali. Chtěli 
jen a jen to zlato a úplně jim to zatemnilo 
mozky. Když nepřišli na to, odkud indiáni zlato 
berou, chytili jedno indiánský děvče a chtěli 
z něj dostat, kde zlato je. Nějak se k tomu 
přimotal jeden z Hookerů. Moc se mu to 
nelíbilo, jak Johnstonové s tou indiánkou 
zacházej a dostal kudlu do břicha. Ještě stačil 
několikrát vystřelit. Jednoho z Johnstonů 
poslal hned do pekla, jednoho zmrzačil a pak 
umřel. Johnstonové zbláznění touhou po zlatě 
tu indiánku zabili a vyrazili, že se pomstí 
Hookerům.  

Vobě famílie pak spolu vedli doslova 
válku. Zákeřnou, podlou válku se střílením ze 
zálohy a přepadáním. Nešetřili ani ženský, ani 
děti. Prostě děs. A do toho se začaly ještě dít 
další věci. Najednou u Hookerů před prahem 
leželo dvacet zlatých valounů. To bylo tolik 
zlata, že by za to byla nová farma, ale Hookeři 
zpitomělí válčením, touhou po pomstě a 
hamižností po zlatě, ten poklad nevzali a 
neodstěhovali se. A za pár dnů se totéž stalo u 
Johnstonů – s úplně stejným výsledkem. Mělo 
to bejt pro vobě famílie poslední varování. Pak 
jednou jel jeden z Johnstonů jen kousek za 
plotem farmy a proti němu se ze země zvedl 
chlap, voblečenej ve vlčí kůži, s vlčí hlavou 
přes ksicht. Namířil přímo na Johnstona pušku 
a řekl mu, ať vyřídí doma, že je na čase, aby 
vodsuď vypadli všichni – celá rodina. Johnston 
šáh´ po pistoli,  chlap vypálil z tý svý 
vohromný pušky a zmizel. Johnston dojel 
z posledních sil do srubu, tam se složil. Byl 
celej děravej, jak to do něj ten vlčí chlap 
napumpoval. Z posledních sil vypověděl, co se 
mu stalo, a bylo to s ním moc zlý. Poprask 
nastal, když ho začali vošetřovat. Místo olova 

do něj ten vlčí chlap napumpoval zlatý broky. 
Pak stejně naládovanou flintou někdo sestřelil 
jednoho z Hookerů a válka pokračovala až do 
další zimy. 

Nikdo vlastně neví, co se stalo dál, 
protože přežil jen jeden jedinej člověk. 
Chromej Johnston, kterýho tenkrát postřelil 
Hooker při vraždě indiánky. Tenhle Johnston 
přišel, nebo spíš přilezl do osady dřevorubců 
dole v údolí. Měl chromou nohu, to ještě vod 
Hookerovy rány. Byl úplně vysílenej, vlasy měl 
jako sníh. V sobě měl spoustu střelnejch ran   
a byl slepej. Všichni čerti mu museli pomáhat, 
aby se dostal k lidem. Doktor, kterej ho léčil, 
mu taky zkusil vošetřit ty střelný rány, třeba 
vyndat mu olovo, ale Johnston se nechtěl 
nechat voperovat. Byl úplně šílenej. Jen pořád 
mlel o zlatě, o vlčím chlapovi, o tom, jak 
shořela Hookerova farma, jak pronásledovali 
zbylé Hookery do skal a našli tam díru ve 
skále. Tam se prej Hookerové chtěli schovat, 
v tý jeskyni a tam je taky Johnstonové 
postříleli. Všechny chlapy, ženský i dvě děcka. 
A pak uviděli v skále, v tý jeskyni zlatý žíly. 
Samý zlato, blouznil chromej Johnston. 
Servali se mezi sebou. Každej z  nich chtěl to 
zlato jenom pro sebe. A do tý rvačky zasáhl 
zase ten vlčí chlap. Vystřílel to tam jako 
škodnou a dobře udělal. Jen chromej 
Johnston dostal asi pět ran a víc mrtvej, než 
živej, padnul někde do sněhu. 

Probral se, alespoň to vyprávěl, šílenou 
bolestí. Jak ležel polomrtvej a napůl zmrzlej 
ve sněhu, slítly se vrány. Byl pro ně pěknej kus 
žvance. No a začaly očima. Jak říkám, 
chromej Johnston to určitě neměl v  hlavě v 
pořádku a možná, že celej tenhle příběh byl 
jenom jeho chorobnej vejmysl. Ale ve 
střelnejch ranách, na který taky v létě umřel, 
nebylo vopravdu sekaný olovo, ale zlatý 
valounky. Tak začalo to zlatý šílenství a lidi se 
hnali sem nahoru. Tady ale nebylo nic, jen dvě 
farmy vypálený a srovnaný se zemí. Žádný 
mrtví, žádný hroby. Nahoře ve skalách žádná 
jeskyně. Po indiánský vesnici ani stopa. Prostě 
nic. Pár šílenců tady hledalo, ale nenašli ani 
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prášek. Jen jednou v řece našel jeden kluk pár 
valounků, ale ty byly spíš 
tak, jako kdyby je někdo 
ztratil. Zlatokopové se 
chovali jako blázni, ale 
když se už nic dalšího 
nenašlo, celej ten 
blázinec ustal. 

No a teď tady 
vláda prodává pozemky. 
Šerif Flanagan dohlíží 
na to, aby tu byl klid, 
mír a pořádek a tohle 
údolí bude jednou jenom 

jedna farma. Všichni ji chtějí získat , protože 
si myslej, že tady to zlato někde je. Mám to tu 
prošlapaný píď po pídi a řikám, že tady žádný 
zlato není. A jestli je, tak vo něm vědí jenom 
zdejší indiáni. No a ti zmizeli tu zimu, kdy 
skončila válka mezi Johnstony a Hookery. Vod 
tý doby se tu žádnej rudoch nevobjevil. Říká 
se, že tohle místo zakleli jako tabu. Čert ví. 
Na každej pád se tu žádnej indián už nikdy 
neukázal. 
 
Vikomt pozdvihnul k ústům plecháč s kafem a 
v nejtemnějším koutě našeho nového příbytku 
se zvedla postava. John Town udělal dva kroky 
vpřed, aby byl dobře vidět v odlesku plamenů 
z krbu. „Tady jsem,“ řekl a vyšel ze srubu ven. 
Ticho po jeho odchodu rušilo jen praskání 
polen v krbu. Pak řekl Vikomt: „Vrátil se indián. 
Vrátí se i Zelené údolí. Snad i to zlato tady 
někde je, kdo ví. Pověst je stará a mockrát 
převyprávěná. Každej si něco přidal. Kdo ví, jak 
to doopravdy bylo. Můj dědek ale byl tam dole 
doktorem a todle vyoperoval z těla chromýho 
Johnstona.“ A Vikomt vyndal z kapsy uzlíček 
z látky, opatrně jej rozvázal a na stůl v našem 
srubu položil dva malé zlaté valounky.  „Tak 
todle prej do chromýho Johnstona napálil  ten 
vlčí chlap. Ale jak řikám, chromej Johnston to 
neměl v hlavě v pořádku.“ 

Zábava pak už vázla a brzy jsme se 
rozešli. Ještě jsem se zastavil v tee pee mého 
přítele Luka, Johna Towna. Poprvé v životě 

jsem měl pocit, že jeho oči žijí. „Sedni,“ 
zavelel a pokračoval svým osobitým způsobem. 
„Tady loviště Chipewejů. Já Krí. Jsme bratři. 
Ty a já jsme bratři.“ Asi jsme se tvářil ne moc 
chápavě, protože po chvíli dodal : 
„Chipewejové vyhnali toto místo ze svých hlav. 
Já jsem Krí. Moje hlava smí pamatovat stará 
tajemství. Moje hlava je tvoje hlava.“ Pak se 
ke mně otočil zády a už jsme pro něho 
neexistoval . Měl jsem o čem přemýšlet. 
 
 6.kapitola 

Práce v osadě bylo pořád dost a 
každej tejden byl jeden den, kdy šerif  
prodával poukázky na pozemkový dílce. 
Všechny peníze vydělaný v lese a utržený za 
prodaný dříví, všechny dolary za prodej koření 
a v zimě za kůže, to všechno jsme utráceli za 
Flanaganovy poukázky. Také majitel obchodní 
stanice nám nechal dost vydělat, ale byly to 
zasloužené peníze. Vozit zásoby pro jeho 
krám proti proudu Zelený řeky, to byla fuška 
pro opravdový dobrodruhy. A při tom se 
nesmělo nic zničit, jinak jsme nedostali ani 
cent. 

Pak se jednou navečer objevil v osadě 
chlap a nám bylo jasné, že začnou potíže. Ten 
člověk byl Samuel Smith. Hned první  den měl 
menší výstup s majitelem obchodu a večer pak 
v saloonu dost provokoval Vikomta. To už tu 
nebyl Mr. Smith sám, ale dorazila za ním 
partička docela podařených hochů. Nic 
dobrého z nich nekoukalo a šerif Flanagan 
řek´ druhý den ráno Smithovi, ať sebere 
svoje lidi a urychleně vypadne z osady. Málem 
to skončilo střelbou, ale za šerifem stálo pár 
chlapů z osady, a tak se Smith a jeho parta 
z městečka vypařili. Za dva dny, pozdě v noci 
začala hořet obchodní stanice a současně sní i 
dva sruby na druhým konci osady. Byla to 
perná noc. Hasili jsme do rána, ale moc jsme 
toho ze stanice nezachránili. Museli jsme po 
řece pro zásoby, a ty pak táhnout proti 
proudu zpátky do osady. Všichni se ale pustili 
i do téhle práce. Zásoby v osadě musí být, 
jinak hrozí nebezpečí, že nepřežije nikdo. A 
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kromě toho, šerif vypsal za tuhle práci prémii, 
a tak byla šance získat zas nějaký dílec. Pak 
jednou večer někdo přepad´ Vikomta a unesl 
ho z města. Našli jsme ho až za tři dny nahoře 
v horách. Visel za nohy na stromě, hlavou dolů 
a byl strašně zrychtovanej. Umřel nám 
v rukách a do poslední chvíle šeptal : „Nic 
nevím, nic nevím, Smith.“ Šerif Flanagan zuřil. 
To jsem ho poprvé viděl opravdu vzteklýho a 
vypsal odměnu na dopadení Samuela Smitha. 
Ale po Samuelovi a jeho bandě se slehla zem. 
Asi někde v horách hledali tu bájnou jeskyni 
plnou zlata. Za nějaký čas zarostl Vikomtův 
hrob trávou a zdálo se, že se pověst o 
Zlatodolu už nikdy do osady nevrátí. Vydělávali 
jsme peníze, kupovali pozemky a čas běžel 
nerušeně. Luk se toulal po širokém okolí, občas 
s ním vyrazil i Mark Slawik, jehož lovecká 
vášeň byla tady v osadě neuspokojená. Jednou 
se vrátili z lovecké výpravy dřív, než jsme 
čekali a nepřivezli žádnou kořist. Ani kousíček 
čerstvé  
zvěřiny. Luk řekl jen  : „Špatný lov.“ Mark byl 
o něco sdílnější, ale nakonec řekl, že se 
musíme večer poradit. Nahoře v horách, jak 
nám večer Mark vyprávěl, našli stopy po tom, 
že tam někdo žije. Značky na stromech a 
různý stopy po docela čerstvý lidský činnosti. 
Nenašli ale nikoho. Ten tajemnej někdo se 
vždycky stačil vypařit a nikdy se nenechal 
nachytat. Dokonce ani Luk ho nenašel. Stopa 
se vždycky někde ztratila, i když třeba našli 
v noci ohýnek, který ještě hořel a místo, kde 
určitě někdo spal. Von Schoenfeld už spřádal 
plány na to, jak toho někoho chytíme, ale stala 
se jiná věc. 

Kousek za městečkem potkal ráno Luk 
Samuela Smitha a jeho lidi. „Chyťte toho 
rudocha,“ zavelel Smith. „Ten určitě ví, kde je 
zlato. Musí nás k němu dovést.“ A chlapi se 
vrhli na Luka. Jenomže se potázali se zlou. 
Celá ta bitka probíhala za naprostého ticha. 
Luk stačil vystřelit čtyři šípy a dlužno 
poznamenat, že se zřejmě nemýlil ani jednou a 
pak už se na něj ti chlapi sesypali. Nějakou 
náhodou asi mocný Manitou řídil jejich kroky, 

se k téhle bitce připletl Hope Morgan, místní 
opilec a flákač, ale tady pochopil, komu má 
pomoci. Začal řvát a vrhnul se do bitky a 
jeden ze Smithových chlapů na něj vystřelil. 
Ta rána byla signálem, že se děje něco 
nepřístojného. Chlapi  z osady vyrazili a brzy 
bylo jasné, kdo vyhrál a kdo prohrál. Na místě 
bitky zůstalo šest Smithových chlapů, Hope 
Morgan a ještě jeden osadník. Těm už nikdo 
pomoci nemohl. Luk byl víc mrtvej , než živej a 
ještě dva-tři zraněný chlapi z osady a jeden 
z banditů. Posbírali jsme raněné a mrtvé a 
vrátili se do městečka. Zraněné jsme ošetřili 
a Luk nám řekl o nějakých bylinách. Podle jeho 
popisu jsme je našli a použili k léčení. Pak už 
se ranění rychle zotavovali. Smithův člověk 
byl držen v místním lapáku a taky se docela 
dobře uzdravoval. Potom ho navštívil šerif 
Flanagan. „Měls´tam zůstat mrtvej, hochu,“ 
řekl mu vážným hlasem, „protože teď, když už 
jsi zdravej, čeká tě dole ve městě soudce a 
potom provaz.“ Chlapík se cítil už asi docela 
dobře, protože prohlásil, že to určitě Sam 
Smith nedovolí. „Dostanu vás všechny, vy 
lotři,“ vyhrožoval, ale nebylo mu to moc 
platné. Šerif Flanagan mu dal pouta na ruce, 
přivázali jsme chlapa ke koni a jelo se. 
Flanagan si vybral doprovod. Čtyři chlapy – 
Mark Slawika, von Schoenfelda a ještě dva. 

Když ráno vyrazili, Luk se sebral a 
přes naše přemlouvání naseď na koně a odjel. 
Koukali jsme s Olafem Gustavsonem, jak 
odjíždí. Pak se Olaf sebral, zašel do srubu a 
za chvilku nesl pokrývku, sedlo a pušku. 
Nečekal jsem na nic a taky osedlal koně. 
Nehnali jsme se. Bylo dost času a vlastně 
jsme jen chtěli být na blízku, kdyby něco. 

Večer, když se Flanagan se svým 
vězněm a doprovodem utábořil, napadla ho 
Smithova banda. Mušku měli špatnou, nebo 
v tom byl možná záměr, protože první, kdo to 
koupil přímo do čela, byl vězeň. Pak se 
rozpoutala palba a za chvíli bylo ticho. Obě 
strany byly zalehlý v úkrytech a číhaly, až se 
někdo pohne. Bylo ticho a já s Olafem jsme se 
plížili směrem ke Smithovým chlapům, 
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abychom je napadli zezadu. Najednou se tmou 
rozlehl šílený výkřik ukončený zachroptěním. 
Hned v zápětí prořízl tmu další zvuk. Vítězný 
pokřik kmene Krí a potom série ran z pušek i 
revolverů. Bylo mi jasné, že Luk dostal někoho 
z bandy Samuela Smitha.  Zůstali jsme 
s Olafem ležet na zemi jako přikovaní. Všude 
kolem lítalo olovo a rvalo listí, zem a kmeny 
stromů. Smith a jeho lidi pálili kolem sebe do 
tmy, šílení strachem. Pak se ozvala salva ran 
směrem od Flanaganova ležení. Ale koupit jsme 
to s Olafem mohli od kohokoliv. I Flanagan a 
naši stříleli jen podle zvuku a zrovna naším 
směrem. Najednou jsem uviděl proti obloze 
postavu. Jenom se tak kmitl chlap v širokém 
klobouku a já po něm vystřelil. Postava zmizela 
a z mého místa, kde se propadla do tmy, 
vyšlehl plamínek. Víc nevím. Pak jsem slyšel, 
jak někdo zpívá a zase nic. 
 
7.kapitola 

Otevřel jsem oči a světlo mne oslepilo. 
Bolel mne celej člověk a měl jsem pocit, že na 
mně leží skála. Rychle jsem oči zavřel. Už vím, 
mám celý hrudník zatažený nějakými obvazy, 
nemůžu pořádně dýchat, každé nadechnutí 
bolí. Pomaličku zase otevírám oči. Jsem někde 
venku. Vidím nad sebou stromy, nádherný 
vysokánský sosny a nad nima oblohu. To může 
znamenat jenom dvě věci. Buď jsme ve 
věčných lovištích, nebo …, nebo je to pravda, 
protože oblohu nade mnou teď zakryl veliký 
stín. Těžko rozeznávám, kdo to je. Toho muže 
neznám, ale na každej pád je to indián. Nikdy 
jsem ho neviděl. Poslouchám slova, která ke 
mně pronáší, ale nerozumím. Jen vnímám klid a 
pohodu, která z  nich čiší. „Nerozumím,“ 
pronesu ztěžka. Jazyk mne neposlouchá a mám 
ochraptělý hlas. Asi nejsem zrovna moc ve 
formě. „Klidně ty lež,“ uslyším hlas a pomalu – 
rychle to totiž nejde – obrátím hlavu směrem 
odkud přichází. Mluví ke mně indiánská žena, 
prošedivělá, kulatá paní v kamizole z jelenice. 
Její angličtina je zvláštní, ale docela dobře 
srozumitelná. „Ty náš host, my tvoji přátelé.“ 
Tak o tom bych teda pochybovat nemohl. 

Pokud by nebyli moji přátelé, asi bych teď 
neležel tady celej obvázanej a náramně, i když 
bolavě živej. „Ty zdráv budeš a potom zase 
odejít.“ Kdo nepřišel, ten musí odejít ? Tak 
tomuhle zase až tak moc nerozumím. Celý tělo 
mě bolí, ale zrak už mi slouží dobře. Vidím 
totiž vedle té kulaté indiánky ještě jednu 
postavu. Tedy přesněji řečeno postavičku. Je 
pravda, že ženských se tady kolem Zlatého 
údolí moc nepotká a hezkých už vůbec 
proklatě málo, ale tohle je teda něco pro oko. 
Tak krásné děvče jsem snad v životě neviděl. 
Říkám si – hochu tobě otrnulo – a nahlas se 
raději zeptám : „Kde to jsem ? Kdo jste ? 
Proč jsem tady ?“ – do mých otázek zasáhne 
indián, který na mne prve hovořil. Vyrazí 
spršku nesrozumitelných slov. Obě indiánky 
něco odpovídají. Zdá se mi z  tónu řeči, že 
moc nesouhlasí s tím, co rudoch řekl. Pak se ta 
mladá otočí a odchází. Škoda, ale snad ji 
nevidím naposledy. A ta kulatá řekne : „Tři 
medvědi říci moc otázek, moc řečí. Ty náš 
host a ty u nás. Nalezen u řeky, tělo tady, 
duše u Manitou. Tři medvědi velký šaman. On 
tebe vrátit zpátky sem. Tělo i duše smí tančit 
a zpívat mezi Chipeweji. Jen nemáš vědět kde. 
Až zdráv budeš docela, odjedeš sám ke svým. 
Cestu ty znát nebudeš tam ani zpátky.“ 

No, že bych byl z těch řečí moc 
chytrej, to ne, ale jedno jsem pochopil. Našli 
mne někde ležet, asi jsem nebyl moc živej, a 
vzali mne k sobě. Teď se mám léčit a potom 
vypadnout, abych nevěděl, kde jsme to vlastně 
byl. Pročpak vlastně moji hostitelé tak tají, 
kde to jsme. Chipewejové To je kmen, který 
tady od pradávna žil. Ale když jsou takoví 
přátelé, proč nemám vědět, kde jsem. 
Z celého toho přemýšlení jsem asi usnul, 
protože zase dlouho nic nevím. Probuzení bylo 
o to krásnější, protože první, co jsem uviděl, 
byla zase ta dívka. Zdálo se mi, že se usmála, 
ale hned zmizela, takže jsem si vůbec nebyl 
jistý. Nakonec se mi to všechno jenom zdá ? 

Chipewejové o mne pečovali opravdu 
báječně, a taky to bylo znát. Uzdravoval jsem 
se rychle. Už jsem i chodil a docela jsem se 
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hýbal. Mohl jsem chodit všude, jen jsem byl 
požádán, abych nikdy neodcházel za hranici 
skal, které obklopovaly těch několik stanů, 
které indiáni obývali. A já jsme neměl důvod 
k tomu, abych téhle žádosti nevyhověl. 

Kulatá indiánka mi pořád něco povídala 
a já byl zvědavý spíš na její mladou společnici. 
Už jsem věděl, že se jmenuje „První sníh“, 
podle toho, že se narodila při začátku zimy. 
Věděl jsem, že jejím otcem je Tři medvědi. 
Ten byl také místním náčelníkem nebo 
šamanem, prostě v téhle osadě byl hlava. Ta 
kulatá se jmenuje „Slova,co běží“ a tomuhle 
jménu dělá čest. Od rána do noci jsem ji 
slyšel, jak někomu něco vypráví. A nejčastěji 
vyprávěla něco mně. 

Pak jednou přišel Tři medvědi. Dlouho 
se mi díval do očí, položil mi dlaně na ramena a 
něco povídal. To už tu byla Slova, co běží, a 
tak jsem uslyšel tu zprávu. „Tři medvědi říká, 
ty  

 
zdráv, jdeš ke svým. Vezmi dar, co dává Tři 
medvědi. Nesmí tvé srdce oslepit a nikdy 
nebudeš vědět odkud ten dar. Jen od koho. 
Teď vezmi svoje věci a oblékni kůži, co je tak 
těžká. Pak oči tvoje schová Tři medvědi a 
cestu tvoji povede až  tam, odkud už sám vidět 
smíš, kam kroky tvoje míří. Ty u svých lidí užij 
dar od Tři medvědi a svitek kůry podej do 
ruky jen tomu, kdo mluví lukem. On všechno 
tvému uchu poví.“  

No a tak jsem sbalil svoje věci a 
oblíknul jsem si ten kabát z vlčí kůže. Byl 
docela těžkej a neforemnej, jako kdyby měl 
šosy plné písku. Zavázali mi oči a pomohli mi na 
koně. Ani jsem se nerozloučil s První sníh. 
Vlastně je pravda, že jsme se ani neseznámili. 
Nikdo nás nepředstavil a ani jsme spolu 
nemluvili. Někdo vzal mýho koně za uzdu a už 
jsme jeli. Nejdřív jsme zkoušel pamatovat si 
podle sluníčka cestu zpátky. Ale nakonec jsem 
si řekl, že asi opravdu nestojí o to, abych je 
někdy znovu našel. To už První sníh asi 
neuvidím. A pak mi rozvázali oči. Teda 
rozvázal mi je Tři medvědi. Podal mi svitek 

březové kůry a potom mi ještě ukázal, abych 
nastavil dlaně. Do dlaně mi spustil talisman 
z kůže a na něm byly tři zvláštní kvítky. 
Vlastně ne, jsou to sněhové vločky. Tři 
medvědi mi obřadně podal pravici, ještě 
obřadněji jí potřásl a pak beze slova ukázal 
směrem, kam zrovna zapadalo slunce. Otočil 
se na svém koni a odjel.  

Nezbývalo mi, než se vydat ke svým. 
Kdybych alespoň trošku tušil, kde jsem. A noc 
je na spadnutí. Dokud bude trochu vidět, tak 
pojedu za sluncem a pak se někde uložím. Za 
pár dní bych mohl být zas mezi přáteli. Nebo 
ne ? Tak jedem a uvidíme. 
 
 8. kapitola 
 
Pět dní jsme putoval západním směrem. Fakt 
je, že jsem koně víc vedl po uzoučkých 
stezkách za sebou, než abych seděl v sedle. 
Taky jsem se pěkně zamotal v labyrintu skal, 
ale nakonec jsem opravdu dorazil na známá 
místa. Potom už byla hračka dojet do osady 
Zlaté údolí. 

„Dobře vypadáš,“ přivítal mne von 
Schoenfeld a dokonce stáhl bílou rukavičku, 
aby mi potřásl pravicí. „Vypadá bídně,“ 
reagoval okamžitě Mark Slawik, když 
z principu musel mít jiný názor. Nějak mi bylo 
jedno, který z nich je blíž pravdě. Konečně 
jsem zas u svých přátel a ve Zlatém údolí. 
„Víš, co je nového?“, vychrlil ze sebe Olaf. 
„Ten večer, kdy ses mi ztratil, zlikvidovali 
jsme bandu veleváženého pana Samuela 
Smitha. Většina z nich zůstala v tý kanonádě, 
ostatní jsme pochytali. Už nejsou ani v dole 
v městečku. Převezli je do vězení na Niobaře. 
Asi to s nima nedopadne moc hezky, protože 
na Smitha a na toho černýho, pamatuješ, jak 
se ti tak chechtal ve „Čtyřicátý míli“, je 
zatykač ve třech státech. Ti dva možná 
dostanou špagát a vostatní si dost poseděj. 
Hele, kde ty ses to vlastně flákal ? Měl jsem 
takovej blbej pocit, žes to koupil a hledali 
jsme tě celou noc a pak celej den. Ale pán 
zmizel ze světa. Tak kdes to byl ?“ Ve 
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veselých hnědých očích svítí otázky. Já ale 
těžko mohu dát uspokojivou odpověď. Teď, 
když vím, jak daleko jsem se ocitl od Zlatého 
údolí, je pro mne ještě větší záhadou, proč 
mne Chipewejové z místa bitky vůbec odklízeli. 
A jak jsem se dostal do jejich vesnice ? A 
vůbec, slíbil jsem, že je neprozradím a vlastně 
je ani prozradit nemůžu. Vždyť nevím, kde 
jsou. 

„Byl jsem v místě plným nádherných 
holek, senzačního jídla a samejch radovánek. 
Ani se mi nechtělo zpátky sem k vám.,“ kecal 
jsem, „a ještě jsem dostal výslužku, koukej, 
jakej mám kožíšek na zimu.“ Olaf přejel dar 
Tří medvědi okem znalce a řekl : „Ta kůže není 
nic extra, ale je dvojitej a docela fest ušitej. 
Určitě se v něm ohřeješ. Řekni mi ale, čím je 
to vycpaný ? Dyť ta kůže váží skoro tolik, jako 
kdyby v ní byl i ten vlk.“ Znovu jsme všichni 
kabátec prohlíželi a ohmatávali. „Je vycpaný 
pískem, pánové,“ nechal se slyšet von 
Schoenfeld,“nebo olovem,“ rozesmál se Mark a 
pak se najednou zarazil. Jeho veselé modré 
oči nervózně zatěkaly po nás okolo. Marka 
něco napadlo. Něco, co nechtěl asi ani říct 
nahlas, ale zajímalo ho, zda máme tenhle nápad 
také. „Ty sám jsi vycpaný olovem, proto jsi tak 
těžký,“ rozesmál se von Schoenfeld, ale Olaf 
se nesmál. Ani Mark se nesmál. Koukali na 
kabát a na mne, a na kabát a na mne. Co se to 
tu, sakra, děje ?!, pomyslel jsem si, a v té 
chvíli Olaf řekl nahlas to, co mne také právě 
napadlo. „Co když to není písek, ale ani olovo ? 
Co když je to zlato ?!“ Viděl jsem, jak se von 
Schoenfeldovi zaleskly oči, Olaf se nervózně 
usmál a Mark Slawik zůstal stát mírně 
přihrben, zaťaté pěsti, napřažené před sebe 
jako na obranu. Cítil jsem úplně jasně, jak se 
mi zježily vlasy v týle a jak mi po zádech stéká 
studená kapka potu. 

První se vzpamatoval Olaf. Jeho hnědé 
oči zářily smíchem, když řekl : „Pánové, co si 
dáme k večeři ?“ Ta věta byla tak nečekaná, 
normální a přitom v téhle chvíli šílená, že jsme 
opět reagovali docela zmateně. Mark sebou 
trhl, jako by dostal ránu pěstí. Otočil se ke 

krbu a zády k nám řekl : „Ve sklípku je pěknej 
kousek jeleního hřbetu. Je naloženej už od 
minulýho týdne. Ten by moh´ bejt akorát.“ 
Znalecky mlaskl a šel ven ze srubu. Určitě pro 
ten kus masa. Olaf už u krbu rozfoukával oheň 
a pak hned začal chystat rošt na opékání. Von 
Schoenfeld, který se jinak kuchařských prací 
zúčastňoval nerad a málokdy, přešel přes 
celou místnost k polici, sundal několik lahví a 
plechovek, postavil je na stůl a začal velmi 
soustředěně zkoumat jejich obsah. Pak oddělil 
sůl, sušené pálivé papričky a ještě tři další 
druhy koření. To už oheň hořel a Mark se 
vracel s hrncem kameňákem, ve kterém bylo 
naložené maso. Všichni tři se začali věnovat 
přípravě masa.  

Stál jsem pořád na jednom místě a 
nějak jsem si nemohl srovnat myšlenky. V té 
chvíli se znovu otevřely dveře a vešel Luk. 
Dvěma skoky byl u mne a popadl mne kolem 
ramen. Ani vlastní bratr by snad neměl větší 
radost z mého návratu. „Moje srdce se 
raduje,“ řekl, když mne po notné chvíli pustil 
ze sevření. „Jsem šťastnej, že jsem tady. 
Docela se mi po vás stýskalo.“ Byl jsem pěkně 
naměkko. „Pánové, co vykuchám z toho kabátu, 
to je vaše, ať je to třeba písek. Souhlasíte ?“ 
Koukli po mně, ale nezdálo se, že je vidina 
majetku nějak zahltila. Teď už ne. 

V té chvíli jsme si ještě něco 
uvědomil. Sáhl jsem za košili a vytáhl na 

světlo svitek březové kůry. „Luku, slíbil jsem, 
že ti tohle předám.“ Luk vzal tu roličku do 
ruky a aniž by se podíval, co obsahuje, řekl : 
„Vidím vlčí kabát. Vidím dopis o skalním slunci. 
Všechno, co vlk ukrývá, je tvoje Datle, 
všechno, co ukrývá kůra Chipewejů, je naše.“ 
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„Jupíí,“ vykřikl Mark Salwik. „Tak už ten kabát 
rozpárej, ty Datle,“ zachechtal se Olaf a podal 
mi svůj nůž, který jinak nikdy nikomu nepůjčil. 
Začal jsem párat ten podivný dar od Tři 
medvědi a na stole se začaly lesknout nugety 
zlata. Bylo jich tolik, že mi začínalo být jasné, 
kdo bude majitelem Zlatého údolí. Všechny 
další pozemky mohu koupit. A taky to udělám. 
Budeme tady mít nejkrásnější ranč ve státech 

a budeme … Co vlastně 
budeme ? Zlato leželo 
na stole srubu – a moji 
přátelé ? No jistě ! 
Jinak to ani nemohlo 
být. Von Schoenfeld 
právě pokládá na stůl 
mezi zlaté valounky 
ošatku s kukuřičnými 
plackami. Srubem voní 
pečené maso a Olaf ho 
na roštu obrací. Mark 
Slawik stojí u velké 
dřevěné bedny, kterou 
používá jako skříň na 
svůj soukromý majetek. 
Má obě ruce před 
obličejem a teď teprve 
pochopím, co to dělá. 

Zuby vytahuje zátku z lahve. Podařilo se, a 
Mark vyplivne zátku na hliněnou podlahu. 
„Myslím, že hlt pálenky před pořádnou večeří 
ještě žádnýmu chlapovi neuškodil. Co říkáte ?!“ 
a pořádně si lokne. V zápětí předá láhev 
Olafovi. Od něho jde pití ke mně, dál k von 
Schoenfeldovi. Ten si přihne, utře hřbetem 
ruky ústa a ohne se, aby zvedl se země 
korkový špunt. Lukovi  láhev nepodá. Všichni 
víme, že Luk si rád dá v saloonu zázvorové 
pivo, ale kořalku nikdy. Vůně pečínky naplňuje 
srub, až se sliny sbíhají. Zasedneme ke stolu, 
zlaté nugety shrábnu do ošatky, ze které jsem 
nejdříve vysypal kukuřičné placky a ošatku 
postavím na krbovou římsu. Hodujeme, moc 
nám chutná. 

Olaf ještě postaví na rošt konvici a za 
chvíli voní ve srubu káva. „Teda jestli si takhle 

žereme jako chudáci, tak nechci bejt boháč !“ 
prohlásí Mark Slawik. „Takhle si naopak 
hodujeme jenom my, boháči.“ Von Schoenfeld 
musí Markovi odporovat vždycky a všude. 
„Nechte toho a jezte nebo to bude studený. 
Na řečičky o miliónech máte celou noc,“ ozvu 
se a Olaf s plnými ústy jen pokývá hlavou. Po 
báječné večeři vysypeme opět obsah ošatky 
na stůl a bavíme se o tom, co všechno si 
pořídíme, až ve Zlatém údolí bude jenom náš 
ranč. Von Schoenfeld prosazuje velikou 
mosaznou vanu, Mark chce hlavně ohrady pro 
koně, Olaf už plánuje, jak si sedne do 
houpacího křesla a bude koukat na západ 
slunce. Můj sen je ještě trošku jiný. Do 
představ našeho ranče se vtírá dívčí tvář a 
jako kdybych slyšel zvláštní zvuk řeči 
Chipewejů. 

 
Luk se našeho hovoru nezúčastňuje. 

Studuje svitek březové kůry. Když skončí, 
pronese nezvykle dlouhou řeč. „Tajemství  
žlutého kovu je ukryté v téhle kůře. Zpráva 
od Tři medvědi mluví o velikém množství. 
Mluví taky o neštěstí a smrti. To všechno 
zlato přináší. Ptám se. Stačí vám to, co teď 
máte a klid a mír a práce ? Chcete mít víc 
zlata a v srdci led ? Slovo řekněte ještě dnes. 
Pak já udělám, co musím.“ 

Koukali jsme po sobě, ale nakonec 
zůstalo rozhodnutí na mně. Přiznám se, že 
jsem váhal jen malou chvíli. „Chlapi,“ řekl jsem 
možná zbytečně slavnostně, „ tohle, co teď 
máme, stačí na celý ranč ve Zlatém údolí a na 
to, aby se nám do nejdelší smrti dobře dařilo. 
Jestli ovšem budem dál žít svůj život. Já bych 
řek´, že nás to ostatní zlato, pokud tady 
někde vůbec je, nemusí zajímat. Už kvůli němu 
bylo dost zla, nebo ne ? A když my nic 
neřeknem, nikdo se nikdy nedoví, že je tady 
někde víc zlata. Řek´ bych, že je na čase 
ukončit pohádku o Zlatodolu.“ 

Rozhlédl jsem se kolem sebe, co 
řeknou moji přátelé. Neřekli dlouhou dobu nic. 
Pak Olaf položil na stůl ruku dlaní vzhůru. „To 
je moje slovo, ty, Datle. Tak to beru.“ Mark 
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Slawik připlácl svojí rukou Olafovu dlaň, 
„Souhlas. Co s kopcem zlata, bez klidu, tady 
v tom krásným místě.“ To už měl svou ruku 
přikrytou dlaní von Schoenfelda. „Nechápu, 
jak je to možné,“ pravil von Schoenfeld 
odměřeně, „ale musím ti dát za pravdu. Do 
smrti se nesrovnám s tím, že jsem ti něco 
odsouhlasil. Jenomže pravdu máš.“  Položil 
jsem dlaň na ten sloupec rukou. „Děkuju vám,“ 
skoro se mi tlačily slzy do očí. Luk nás sledoval 
svým prázdným pohledem. „Dobrá slova, 
bratři,“ prohlásil, „Zlatodol není,“ a hodil 
březový svitek do krbu. Plameny přeskočily a 
kůra se kroutí, praská a hoří. Tajemství 
Chipewejů se ukrylo v ohni. Zlato zůstane ve 
své skalní skrýši. Rozhodli jsme o tom a 
rozhodli jsme správně. 

Luk se náhle podíval na mne a řekl : 
„Moc práce, Datle. Než přijde první sníh, musí 
náš ranč stát.“ 

Starý muž se zhoupne v křesle, odloží 
sklenku a promne zkřehlé ruce. 

„Je to už dávno, moc dávno a stopy 
mých přátel zavál čas. Zůstal jsem sám na 
konci cesty. Vaše cesta je teprve na začátku. 

Jděte po ní a držte se svých přátel. Každý z 
vás má před sebou svoje Zlaté údolí, svůj cíl. 
Najděte svoje místo a postavte ranč pro 
blaho a štěstí lidí, který máte rádi. A Zlatodol 
nechte zářit v pohádkách večerních ohňů.“ 

  
Starý muž opět pozdvihl sklenku 

k ústům. Doušek zlatého bourbonu spláchl 
dlouhé vyprávění. Muž zaklonil hlavu na 
opěradlo křesla a střecha klobouku zakryla 
jeho obličej. Všichni okolo mlčí. Každý je 
najednou ve svých myšlenkách. Z vrásčité 
ruky na opěradle křesla vyklouzne sklenka ze 
silného skla. Cinkne o podlahu a chvilku se 
ještě kutálí. Její zlatý obsah se vsakuje do 
suchých prken. Posluchači ani nedutají. Jen 
mouchy bzučí a zpod parádního stetsonu se 
ozve tiché chrápnutí. 
 
Nebuďte dědečka – příběh Zlatého údolí 
skončil.  
 
J.F.K. červen 2000  

 

 
  

 

         Vzpomínání 2002 
 
 Je zajímavé, jak velký vliv mají někteří 
lidé na moji pohodlnost , nebojím se říci lenost. 
Jedním z těchto lidí je bratr Diplomat. Nevím 
jak to dělá, ale umí si vybrat ten nejsprávnější 
okamžik a dohnat mne k tomu, abych něco 
napsal. Třeba teď naposled. Na malinkém 
papírku mi podstrčí vzkaz: Při kávě. Napiš o 
historii střediska, kterou si pamatuješ (mimo 
Kenedyovky). 
 
 Nejsem určitě schopen popsat historii 
střediska Lípa a moje paměti budou z hlediska 
dějepisného nepoužitelné, protože časově 
neurčitelné. Je ale několik věcí, které jsou 
zcela jisté, je řada jmen, která snad 

nezkomolím. Třeba tohle vzpomínání bude jako 
pár střípků, ze kterých se mozaika času 
skládá. Takže nesporný fakt číslo jedna. Rok 
1968 – obnovení činnosti. Povolil tlak rudochů a 
skauti se znovu nadechli. Řada nadšenců s lilií 
v srdíčku začala velice intenzivně pracovat a 
kolem nich se shlukla velká spousta kluků a 
děvčat ve věku od necelých šesti let až po 
majitele občanských průkazů a dávno plnoleté. 
Skauting v Roztokách nikdy úplně nezmizel. 
Není náhoda, že se roztocké skautské 
středisko jmenuje Lípa. Jednak je Lípa náš 
národní strom, druhak vidím tohle jméno 
z hlediska svojí, totiž zahradnické profese. A 
tady je lípa řazena ke skvostům mezi stromy 



 48

jak svou krásou, tak věkovitostí a schopností 
přežít. Přesně tak je to i s naší  Lípou. Kořeny 
pevně v zemi a znovu a znovu vyrůstají větve, 
které jí bolševický drvoštěp odřezal. A 
skautský strom odsouzený k smrti neumře, ale 
zmladí. U tohoto zmlazení v osumašedesátém 
roce minulého století jsem byl a rád bych 
nejdříve pojmenoval kosterní větve nové 
koruny naší Lípy v té době, protože z nich 
vyrážela nová koruna stromu i při definitivním 
obnovení skautování po tom, co komunismus 
ukončil svou rudohvězdnou kariéru tam, kde 
měl být vždycky – v žumpě plné svinstva, které 
také čas přináší a někteří lidé si ho pěstují.  
 Větví naší roztocké Lípy bylo na 
počátku roku 68 několik. Jedna byla větev 
Zámečku. Schválně používám velké písmeno, 
protože tak zámeček beru a cítím. Nadšenci, 
kteří dokázali zachránit bývalou vodní tvrz u 
Vltavy a kus přilehlého statku, patřili mezi 
obětavé a velmi aktivní obnovitele činnosti 
skautingu. Jirku Bajera nelze nevzpomenout.  
Vidím to tak, že Jirka byl pochodeň, kterou 
roztocký skauting zářil do širokého okolí, 
vlastně do celé republiky. Zámeček a jeho 
klubovna v suterénu byl také od první chvíle 
skautům otevřen a stal se místem skautské 
výstavy a spousty dalších akcí. V parku před 
zámkem dodnes stojí lípa. Tento „strom 
republiky“ je strom skautů, kteří ho vysadili. 
To byla činnost, abych tak řekl, hlavně pro 
veřejnost a s rozsahem pro celou republiku. 
Určitě některé akce zmíním tak, jak mi je 
ementálová paměť přinese. 
 Druhá větev byla Jungwirtovská . Tím, 
že vyrazila byl obnoven První chlapecký oddíl – 
Jednička. Pokud vím, začínala se scházet právě 
v klubovně na Zámku. Znal jsem a znám řadu 
členů bývalé Jedničky, ale nejsem schopen moc 
říct. Můj skautský život byl totiž těsně vedle. 
Byl jsem od začátku součástí třetí větve -
 obnovené Dvojky. 
 Duší a srdcem oddílu byl SIKI – Mirek 
Hypš a tím bylo i předurčeno sídlo 
oddílu.Aktivní vodák Siki a náš 
nezapomenutelný „šéf táborových kuchyní“ – 

Žabák – Radek Fiman byli strůjci myšlenky, že 
se Dvojka nastěhovala do vodácké klubovny 
u Vltavy. Moje vzpomínky se ostatně vážou 
hlavně na činnost Dvojky. 
 Čtvrtá větev – to byl dívčí oddíl. Tady 
jsou moje vědomosti přímo trestuhodné a 
kromě cvičného tábora děvčat právě u 
vodácké klubovny a velikého setkání skautek 
na Maxmiliánce, tedy vlastně v Tichém údolí si 
nevybavuji nic. 
 Pátá větev, to byli „dospěláci“, staří 
skauti a skautky, kteří se ohromnou prací 
zasloužili o vznik naší „skautské rezervace“, 
jak jsme říkali vznikajícímu sídlu střediska, 
které všichni znáte. Chodíme sem dodnes. 
 Ještě má náš strom větev šestou. 
Možná, že skromnost téhle větve přinese 
výhrady k mým slovům, ale já považuji bratra 
Karla Dolejše – Kay, za jednu z kosterních 
větví té naší Lípy – střediska Roztoky. Vidím 
to tak, že právě Kay je člověk, jehož 
vzpomínání by mělo hodnotu. Chlap, který 
riskoval povolání vysokoškolského učitele a 
zůstával i v době rudého temna otevřeně 
skautem zasluhuje úctu, obdiv a dík. Přiznávám 
se, že hrozně rád poslouchám jeho slova ať už 
se vztahují ke skautingu, skautování, lidským 
vlastnostem a běhu života, nebo třeba jen 
k tomu, jak zrovna v kmeni tohoto stromu žijí 
larvy broučka, jehož jméno já samozřejmě 
okamžitě zapomenu.  
 
 Nikdo nedokáže říct, kolik má tak 
velký strom opravdu větví a větviček, pupenů a 
listů. Každý z lidí, který se jen otřel o dění ve 
skautu v Roztokách, je takovým kouskem 
tohoto stromu. Není v mojí moci a mých 
schopnostech vyjmenovat všechny ty kluky a 
děvčata všeho věku. Jsem spíš schopen 
vyvolat vzpomínky a pocity z té doby. 
 Bylo to všechno hodně moc „na 
srdíčko“, ale to znají určitě i všichni, kteří 
obnovili činnost střediska v roce 
osmdesátdevět a dělají v něm do dneška. 
V době, kdy mi bylo šestnáct, se zdálo, že 
všechno bude jinak a dobře. Jak dospělci 
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začali obnovovat organizaci, chytla se veliká 
spousta dětí, pro které to vlastně celé bylo. 
NA Zámečku se nás tenkrát sešla ohromná síla. 
Někteří spolu hodně kamarádili, někteří se 
znali jen podle vidění, ale byli i lidi, kteří se 
v té době vlastně vůbec neznali. Obnova Dvojky 
byla z pohledu nás kluků velice jednoduchá. 
K Sikimu se přidalo pár starších: Martin, Ivan, 
Karel, dva Pavlové a Petr a tím byli vlastně 
rádcové družin a základní kostra. Mirek – Siki 
nám vyprávěl o Dvojce a mimo jiné z jeho slov 
vyplynulo, že oddíl měl vždycky tři družiny. 
Lišky, Vydry a Jestřábi. Jak jsme tam tak 
seděli, parta kluků zvědavá a natěšená, co 
bude,trošku ještě s pocitem, že děláme něco, 
co se nesmí, jsem přesvědčen, že jenom Siki 
věděl, kolik je to času, práce a trpělivosti 
dosáhnout toho, aby oddíl opravdu fungoval. 
Rozdělit se do tří družin bylo docela 
jednoduché a přirozené, protože do Dvojky 
vstupovaly vlastně tři skupinky  kluků, kteří 
spolu kamarádili a bydleli blízko sebe. A tak 
kluci z „dolních“ Roztok byli hned Vydry, měli 
to přece nejblíže k Vltavě. Parta, co bydlela 
kolem náměstí v Roztokách prostředních – to 
byla družina Lišek. V době svého vzniku byla 
tahle družina asi to nejsilnější co ve Dvojce i 
ve středisku bylo. Parta kluků kolem čtrnácti 
patnácti let ochotných udělat pro Skauta 
všechno. No a pak byla třetí družina – 
Jestřábi. Kluci z Vršek stejně nadšení jen 
v širším věkovém pásmu – spíš směrem dolů a 
v menším počtu.  
 Život oddílů a střediska se rozběhl a 
myslím, že od počátku byly tři věci kolem 
kterých se točil. Tábory, nováčkovské zkoušky 
a sliby a budoucí „Rezervace“. Každý týden 
pravidelně schůzky družin i oddílu a vlastně 
mohu říct, že každý fotbálek v parku u vodárny 
na Vrškách byl vlastně družinová schůzka. Byli 
jsme spolu pořád. Je to skoro legrační, ale byli 
jsme spolu i v noci, protože už v dubnu 
osumašedesát jsme postavili na naší zahradě 
áčko a cvičně jsme v něm nocovali. Vůbec jsem 
tenkrát neměl pocit, že něco ve skautu musím – 
všechno jsem to chtěl a jsem si jistý, že jsem 

nebyl sám. S odstupem té řady roků si teprve 
uvědomuji, jakou zásluhu na tom vlastně měl 
Mirek – SIKI. Co všechno nám uměl říct, dát 
nabídnout, naočkovat docela přirozeně. 
Necítili jsme, že se něco učíme, že nás někdo 
vychovává. Kolikrát jsem doma dostal 
vyhubováno, protože jsem na sobotní oběd 
přišel pozdě. Byla oddílovka a pak jsme to 
ještě s klukama museli cestou od Vltavy na 
Vrška dožít, vychutnat a rozebrat. 
 Od jara jsme se chystali na tábor a ti 
starší také na slib. Dělali jsme to, co se na 
družinovkách a oddílovkách dělá i dnes. Bylo to 
za jiných technických podmínek, to je pravda, 
ale zas ta celá práce kolem rezervace nám 
vlastně ani jako práce nepřišla. Chodili jsme na 
schůzky makat. Hrabat stráň, kopat zem, 
upravovat starý kurt, stavět a potom 
zařizovat klubovny. Vždycky kolem toho byla 
spousta legrace. Fakt je, že všichni, kteří tak 
rozhodně a zapáleně začali, nevydrželi. Ale 
celkem se dá říct, že vlastně odešlo jen pár 
lidí, kteří to asi ani na začátku nemysleli úplně 
vážně.  
 V dubnu 68 jsme sedli u Svatojiřského 
ohně. Byl svátek všech skautů světa a tady 
jsem si asi poprvé opravdu uvědomil tu sílu. 
Když SIKI mluvil o tom, jak v téhle chvíli na 
celém světě hoří ohně  ohníčky a kolem nich 
seděj kluci a holky všeho věku. Vlastně Mirek-
SIKI neříkal holky. Vždycky říkal děvčata a 
nám se to zdálo takové až moc slavnostní.  
 Na celém světě jsou lidi, kteří cítí 
bratrství a sounáležitost. Tohle slovo jsem 
slyšel opravdu poprvé od Sikiho. 
Sounáležitost. Uskupení všech lidí, kteří si 
podávají ruku od srdce a jsou schopni a 
ochotni pro ostatní udělat i něco navíc. Někdy 
maličkost a jindy, podle situace i velkou věc, 
ale vždycky čin. Protože i maličkost je čin. 
 Rozcházeli jsme se a bylo docela zima. 
Je zvláštní, jaké věci si člověk pamatuje a 
přitom si není schopen vzpomenout na spoustu  
těch důležitých. Došli jsme na Vrška do parku, 
to byla naše jestřábí hlavní tvrz. Byla tma a 
zima. Stáli jsme tam a pak jsme si, úplně 
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potichu, podali levičku a rozešli jsme se. Ta 
chvíle byla tak silná a slavnostní, že mi nikdy 
nezmizí z paměti. Ještě párkrát jsem zažil 
tenhle pocit ve skautském kroji, ale k tomu se 
snad  postupně dopracuji v pamětech, které 
čteš. 
 A pak se jelo na tábory.  Tábořiště na 
Doubravníku bylo asi nejhezčí místo, které 
jsme do té doby poznali. Hlavně proto, že jsme 
tu měli svůj první skautský tábor. Každý stan 
jiný, kdo co měl. Lidí vlastně také jenom pár. 
Žabákovo áčko bez podlážky bylo spolu 
s chrápáním jeho majitele příčinou i terčem 
různých žertíků. Například jsme stáneček nad 
žabákem dokázali postavit obráceně a hlasitě 
spícího Žabáka neprobudit. Kamna byla 
postavena v břehu vyschlého potoka pod 
vypuštěným rybníčkem. Topilo se dole a nahoru 
k plotně se muselo po řebříčku. Všechno šlo 
dobře až do chvíle, kdy někdo zlomil příčku. 
Tenkrát zazněla památná věta malého Aleše. 
„Kterej slon zlomil ten žebřík? To jsi byl ty, 
strejdo, viď ?!“ obrátil se na našeho 
táborového vůdce a svého strýčka SIKIHO.  
 Kolem kuchyně vůbec muselo všechno 
klapat a všude panoval dokonalý pořádek. Jen 
jsme někdy nechali ležet lžíci, ešus, víčko. A 
tyhle věci se pak stávaly Žabákovou kořistí. 
Zarputile nám tyhle zapomenutosti házel přes 
hráz do vypuštěného a skoro suchého rybníka. 
Jednou dokonce zahodil i svůj vlastní ešus, 
čímž způsobil ohromné veselí. Kuchařské 
záležitosti byly úžasným zdrojem zážitků. 
S rýží jsme „vyzdili“ dutý strom pro mravence, 
protože vznikla hmota nepoživatelná a 
k ničemu, než k zazdívání nepoužitelná. Lívance 
v podání Lesky byly také samostatnou 
historkou a od té doby se nikdy na táboře 
lívance nedělali. Děláme totiž „Trhanec a lá 
Bišó“ (čti francouzsky). 
 Stany postavené mezi stromy v lese, 
úžasná kuchyně v korytě potoka a nad ním. Pro 
pitnou vodu jsme chodili k opravdovému 
prameni v lese, ze kterého jsme vytvořili 
studánku, která vydržela v lese několik let. 
Senzační koupání v rybníku s opravdickou 

přírodní pískovou pláží. Pro nákupy se chodilo 
po svých s batohem, nebo s dvoukolákem. 
Vařili jsme čaj z listí jahodníku, borůvek, 
mateřídoušky a špiček smrků. Byla to 
Žabákova specialita a musím říct, že nikdy 
později se mi nepodařilo takový čaj udělat. 
Ten přesný poměr surovin Žabák nikdy 
neprozradil a k naší lítosti a škodě ten recept 
odešel s ním do Věčných lovišť. V noci jsme 
hlídali a předávali jsme si baterku, hůl, 
pošťáckou pelerínu, která ani tak moc nehřála, 
jako spíš byla oznakem funkce hlídky.  

 První odvážlivci se začali pokoušet o 
Tři orlí pera. Zjištění, že mlčet 24 hodin je 
úkol pro opravdové kluky, bylo docela 
překvapení. Hladovka nebyl problém a 
„samota“ byla úžasné dobrodružství. Každý 
večer jsme zapalovali malý ohníček u kterého 
se před večerkou sedělo a povídalo. SIKI měl 
na tábor „suchou i mokrou přípravu“. Každý 
den zapisoval do deníku a doplňoval svým 
osobitým malováním. Vlajku vztyčovala a 
snímala vždy dvojice za odměnu. Prostředí 
Žďárských vrchů bylo stvořené pro výlety a 
dobrodružné výpravy. Našli jsme pohřebiště 
koní, které tady po válce nechala armáda rudá. 
Jen tak pro zajímavost. Náš tábor se 
odehrával prvních čtrnáct dní prázdnin. Ta 
tradice Dvojky odjíždět v den vysvědčení, jak  
říkal SIKI "než se vrátíme, tak rodiče 
ochladnou a vysvědčení už bude promlčené", 
se zachovává do dnešních dní. Za měsíc a 
kousek dorazila do naší republiky nástupkyně 
ruské armády a její pomocníci z ostatních 
bolševických zemí, aby nás znovu "osvobodili". 
Tenkrát od nás samotných. Od lidí, kteří 
nechtěli sešněrovanost socialismu a všechno to 
svinstvo, které přinášel. Povedlo se tím jen 
řadu lidí vyhnat z republiky a zakázat to, co 
pro nás znamenalo tak moc. Jenomže zakázat 
se dá všechno. Vykořenit a zničit myšlenka, 
jakou je skauting, nedokáže nikdo a nic. 

Po více než dvaceti letech jsem se na 
naše tábořiště vrátil. Zastavili jsme se tu s 
Hrochem jen kouknout z tábora v České Bělé. 
Zase jsme měli zelené košile s lilkou a  
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kraťasy. Byli jsme ve skautských košilích a les 
šuměl, voňel a pořád měl to kouzlo našich 
klukovských let. Jenom mlází za bývalým 
tábořištěm už bylo narostlé do vysokého lesa. 
Po studánce zůstal jen mokrý bahnitý dolík a 
hráz vyschlého rybníka se více rozpadla. 
Nemluvili jsme. Bylo nám fajn byli jsme zas ve 
skautském. Pár kilometrů od nás stál skautský 
tábor plný kluků, kteří chtěli a už zase mohli 
skautovat. Chovat se, myslet a žít podle 
psaných i nepsaných zákonů společenství 
skautů. 

Na táboře v roce šedesát osm se 
vlastně opravdu vytvořil ten úplně nejpevnější 
oddílový základ. Parta lidí, kteří měli tu 
sounáležitost a kteří pak táhli oddíl dál a 
vlastně nepřestali ve většině případů udržovat 
ohníček skautingu i po jeho zákazu v roce 70. I 
po mnoha letech jsem se potkával s klukama, 
kteří na tomhle táboře byli a vždycky jsme na 
tyhle chvíle vzpomínali jako na něco hezkého a 
nezapomenutelného. I kousek exotiky byl v 
tomhle prvním táboře. Na výpravách a výletech 
do civilizace na nás řada lidí koukala jako na 
návštěvu z Marsu. Skautský kroj byl něco 
nevídaného, ale když jsme řekli, že jsme 
skauti. většina lidí se chovala úžasně vstřícně a 
přátelsky. Skauting získával pomalu mezi lidmi 
jméno, jaké měl před prvním bolševickým 
zákazem. Po návratu z tábora (68) jsem se 
chystal na lesní školu, ale příjezd takzvaných 
spojeneckých armád v srpnu, tuhle záležitost 
alespoň pro mě překazil. 

Od září jsme dál pracovali na rezervaci 
a dělali svoji skautskou činnost. Klubovny se 
zaplňovali klučicím a dívčím halasením a bylo to 
opravdu plné nadšení. Měli jsme pocit, že přes 
všechny cizí vojáky nás nikdo nezastaví a 
nepodrazí. Až další čas začal ukazovat, že je 
to jinak. V devětašedesátém jsme jeli na 
stejné místo tábora s tím, že kus od nás 
tentokrát mělo sloučené tábory středisko 
skautů a skautek z Kutné Hory. Naše vztahy 
byly velmi blízké, pro některé bratry pak přímo 
začínal nový směr života. Musím se při téhle 
příležitosti pochlubit. S kutnohorskými skauty 

byl na táboře také bratr Pepi - legendární 
fotbalista Josef Pepi Bican. Autor více gólů, 
než pozdější král fotbalu Pelé. Řekl bych, že 
Pepi byl nejlepší fotbalista světa ve své době a 
do dnešních dní patří v historii kopané mezi 
první tři. V rámci mezi skautských akcí jsme 
hráli proti Kutné Hoře fotbal a za našeho 
soupeře nastoupil Pepi - pán ve věku našich 
rodičů. Moc neběhal, ale co dokázal s míčem, 
to už jsem na živo nikdy neviděl. Dostali jsme 
docela nakládačku. Už si nepamatuji konečné 
skóre, ale prohráli jsme o 3-4 kousky. Vůbec 
to není důležité. Máme ale všichni zážitek. 
Hráli jsme fotbal s Bicanem. 

Druhý tábor na Doubravníku byl 
ozdoben táborovou poutí. To byla taky úžasná 
záležitost. Každá družina měla svoji atrakci. 
My Jestřábi jsme na vyvráceném stromě nad 
mechovou loukou pořádali lety dravců. Celá 
družina rozkývala vyvrácený strom a z jeho 
konce se vybraný letec vystřelil do vzduchu a 
přistál v mechu. Mezi letci vynikal Petr Šípek 
řečený Malíř. Pak jsme ještě jako družina 
provozovali Bar-Borka neboli hospodu "U 
kůry", prostě Barborka a chtěli jsme 
předvádět ještě Tanečnici na nahém koni. To 
vymýšlel Malíř tyhle názvy, ale nesehnali jsme 
ani tanečnici ani nahého koně. Petr Frank 
soutěžil v pití vody a byl absolutní vítěz. 
Táborové peníze se utrácely na veliko a byl to 
báječný den.  
Na táborech vznikla i řada přezdívek a rčení. 
Například naši nejstarší - roveři -  tenhle rok 
říkali "padám na krovky". 
 Třetí tábor pak byl v Počepici u 
Sedlčan. Vyznačoval se super horkým počasím, 
koupáním v lomu a tím, že se mi podařilo udělat 
Tři orlí pera. I Hroch je složil a ještě další 
kluci. Tradiční fotbálek se hrál proti místním 
borcům na jejich hřišti v Rovné. Opravdu velké 
hřiště na fotbal, jenom na jedné polovině stál 
v poli betonový sloup elektrického vedení. 
Hrálo se jako o život. Vyhráli jsme 3:2 a 
málem jsme se poprali. Zvlášť jeden z 
místních borců nemohl snést, že jsme lepší a 
docela dost prasil. Pořádek udělal až zákrok 



 52

Pihy a potom Hrochův. Na nefér zákrok zezadu 
narazil hošík na klasickou tvrdou hru. A bylo 
hotovo. Kraj je kopcovitý, louky, lesíky a pole a 
v polích a loukách jsou skalky a hromady 
kamenů, zarostlé stromy a keři. Takové 
ostrůvky. Každá družina měla jako tvrz jeden. 
Byl to příjemný tábor, jen s vodou byly trošku 
potíže - teda s nedostatkem.  
 Jedna z největších skautských akcí 
téhle doby bylo setkání skautek v Tichém údolí 
v Roztokách. Celé údolí před a za Maxmiliánkou 
bylo plné stanů. Každý ze starších roztockých 
skautů dostal "na starost" družinu nebo oddíl 
skautek odněkud a ty pak prováděl po 
Roztokách, na Zámku, na Levém Hradci a po 
skautské rezervaci. Prošli jsme i Tiché údolí až 
za rybníky a bylo to moc príma. Jen cestou 
zpátky k Maxe už některé sestřičky sotva 
pletly nohama a jednu, tu nejmenší a nejmladší, 
jsem nakonec vzal na ramena a spící donesl do 
tábořiště v Ticháči. S několika sestřičkami 
jsem si pak pár let, ještě i po zrušení 
skautingu, dopisoval. Jak šel čas., nitky se 
zpřetrhaly a po nějaké době jsme si přestaly 
psát a zdálo se, že celá záležitost zmizela do 
oblasti příjemných a stále vzdálenějších 
vzpomínek. O to větší a krásnější překvapení 
jsem zažil na táboře v roce 92, nebo 93 v 
České Bělé. Tou dobou už jsem nebyl dost 
dlouho roztočák a tak nebylo divu, že jsem 
všechny ty nové skauty a skautky neznal. Ani 
jednu z vedoucích dívčího oddílu, která tady 
byla, a po pravdě řečeno, její maminka, blízká 
mi věkem se mi zdála povědomá, ale….. Pak jsme 
seděli věčer u ohně, padla moje přezdívka a ta 
starší sestra povídá "Tak jsi to ty. Já jsem si 
nebyla jistá. Pamatuješ?"…. a začala vyprávět 
historku ze setkání skautek v Roztokách a s 
odnosem spící světlušky. "No jasně to si 
pamatuju" a tak jsem se dozvěděl, že ta 
světluška sedí u stejného ohně a její dcera 
jako světluška už taky. Tři generace skautek 
se sešly. Vím, že to nebylo zrovna 
džentlmenské, ale napadlo mě, že je docela 
dobře, že už není potřeba odnášet některou z 
nich jako spící. Víc než dvacet let udělá svoje. 

Světlušky narostou a skautům džentlmenům 
síla nějak nepřibývá.  
 Skautování ke konci, před násilným 
přiřazením pod hlavičku Svazu mládeže, mělo i 
veselá místečka. Když najednou, v době, kdy 
už bylo jasné, že nás rudoch nenechá v klidu, 
přestal chodit do oddílu jeden z mladších 
kluků a pak se jeho otec několikrát plížil pod 
okny klubovny ve chvílích, kdy tam probíhala 
družinovka, nebo oddílovka, zdálo se nám to 
ještě docela směšné. Snad ten pán chtěl 
pochopit pravidla některé z našich her, nebo si 
opravdu myslel, že provádíme protistátní 
činnost? Na každý pád ten člověk, zřejmě 
zatížený i iniciály svého jména (V.B.) naše hry 
nepochopil, naše myšlení také ne a byl jedním z 
těch, kteří se hodně zaradovali, když přišlo 
nařízení, že všechny dětské organizace  
najednou patří pod vedení nějakého svazu a s 
tím samozřejmě tenhle svaz přebírá, zabírá, 
prostě krade i majetek těch organizací. A o 
ten tady šlo. A potom o potlačení myšlenek a 
ideálů. Jenomže tyhle věci jsou nepotlačitelné. 
Sešli jsme se v klubovně a řekli si, že sem už 
teda nikdy nevstoupíme. Vzali jsme si svoje 
věci. Vlajky knížky, vyřezávaný totem a pár 
maličkostí a šli jsme. Bylo to hrozný. Na konec 
skautingu v roce 70 navazuje ještě jeden můj 
veliký zážitek. Roverský oheň a slib v jedné z 
roklí v Tichém údolí. Malinký ohníček, lidi ve 
skautských krojích a slib roverů a vlastně 
druhý skautský slib. Jakýsi slib věrnosti 
ideálům skautingu. To už jsme byli všichni 
dospělí. Žádná klukovská romantika. Láhev s 
listinou úmluvy, kterou jsme na místě zakopali 
se už asi nikdy nenajde. Mnoho vodních přívalů 
se přehnalo dnem téhle rokle, ale ten slib byl 
pevný a na vždycky. Šli jsme domů každý sám a 
měli jsme plné hlavy myšlenek. Nestydím se za 
to, že jsem cestou na Vrška chvíli i brečel. 
Bylo to lítost nad tím, jak se dá škrtnutím 
pera škrtnout i takové hnutí, jako je skauting. 
Ale byl to hlavně vzdor a  zarputilost, že z 
člověka, z jeho myšlení , citu, vůle a rozumu se 
škrtnout nic nedá. Byla v těch pár slzách  
lítost asi i nad tím, že klukovská léta skončila. 
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Byl v nich ale nejvíc vzdor chlapa, který ke 
konci klukovských let poznal co je to 
sounáležitost s lidmi, kteří mají stejné ideály. 
Sounáležitost se skautingem. Po devatenácti 
letech, na konci roku 89 se znovu sešli lidi, 
kteří tuhle sounáležitost vnímají, cítí a řídí se 
jí. Sešli se proto, aby potřetí a definitivně 
obnovili skautskou organizaci. Řada z nich to 
dělá i dnes. To už je ale jiné vzpomínání.  
 
 Text vznikl mezi březnem a červencem 
2002. Chci ho věnovat všem, kteří jdou dál, i 
těm, kteří už mezi námi nejsou. 
 
V Přísečně, 9.8.2002   
 JFK 
  
 V roce    


