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Lukáš
Syn, středoškolák, kanoista, cynik.

Jan
Otec rodiny, úředník, vyznavač
klidu, pohodlí a piva.

Lucie
Dcera, studentka zemědělské
univerzity, eko-bio dívka.
Josef Čech
Dědeček, Janův tchán, důchodce,
milovník vědomostních soutěží.
Natálka
Vnučka, Janova neteř, druhák
na základce.

Pohled na Žernosecké jezero a České středohoří z Radobýlu

U některých fotografií naleznete QR kód, který odkazuje na zvukový
záznam dialogu postav.

Tak to jsme MY :)
Tomáš John (produkce a foto),
á,
Klára Kotzová (foto), Lucie Pijálkov
Válková,
Zdeněk Ciboch, Tomáš Pojer, Kačka
(texty)
Ervín Dostálek, Rostislav Křivánek
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Rodina Svozilova po pravdě není
skutečná. Myslíme si ale, že takových
podobných rodin jezdí na dovolenou
po Česku spousta a třeba jste to právě
vy. Svozilovy jsme si vymysleli,
abychom vám po loňském Okolí
Českého Švýcarska mohli představit
i nádhernou, členitou a zajímavými
místy přetékající krajinu Českého
středohoří. Oslovili jsme kamarády,
aby nám „zahráli“ rodinu, a kreslíře
Petra Herolda, aby je vmaloval
do snímků krajiny. Na vás teď je,
abyste zkusili jejich cestu napodobit.
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Praotcova intrika
Přiznám se vám bez mučení, že jsem
byl vloni docela rozladěn, když jsem si
četl cestovatelský deník dceřiny rodiny,
který pak dokonce vyšel knižně a dodnes
je k dostání na informačních centrech
v oblasti, kudy putovali. Pokud jste to
nečetli – vydali se na rodinnou dovolenou
okolo Českého Švýcarska a mně se o tom
zmínili nanejvýš tak proto, abych jim
zašel zalít kytky. Dotklo se mě to, to ano,
ale nejsem žádný starý skuhral! Rozhodl
jsem se, že budu pozitivní a ušiju na ně
malou boudu. Pěkně v tichosti jsem se
obklopil mapami, průvodci a časopisy
a začal vybírat úžasnou lokalitu pro
– zatím tajnou – rodinnou dovolenou.
Brzy mi bylo jasné, že já, který jsem
dědečkem, a tedy praotcem téhle rodiny,
a ještě ke všemu se jmenuju Čech, mohu
stěží vybrat jiný cíl než České středohoří
a vyvést svůj „kmen“ na Říp. Začal
jsem ten kraj studovat a úplně jsem
tomu propadl. Úžasné místo!
Teď už zbývalo
jen v klidu
vyčkat, až
se situace
v
rodině
ukáže
být
příznivě
nakloněna
mé malé
intrice.
Musím
vás ze
všeho
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píše Josef
známe. A ona si přitom zaslouží, abychom
po čtyřech lezli za jejími krásami, a ne
zpupně mávali rukou nad tím, co máme
hned „za humny“. Jak se tak chýlil čas
odjezdu, ukázalo se, že zeťák musí těsně
před dovolenou na nějaké týdenní školení
do Ústí nad Labem, což bylo ideální,
protože tam jel autem, čili budeme mít
k dispozici vůz, a přece si můžeme se
zbytkem kmene dopřát jízdu vlakem
a v Ústí se k Jendovi prostě připojíme. Jsem
možná starej, ale pořád šikovnej!

Údolí Labe u Žernosek

nejdřív s naší rodinou trochu seznámit.
Dcera Barbora si vzala Jana a mají spolu
Lucii a Lukáše. Právě oni vloni putovali
Děčínskem, Benešovskem, Krásnolipskem
a Šluknovskem, ještě v doprovodu čerstvě
promovaného architekta Filipa, partnera
naší Lucky. O Vánocích jsem vyslechl
jejich nadšené plány na další společnou
dovolenou. Nechaly mě v důstojném klidu,
věděl jsem, že moje chvíle přijde. A přišla
brzy. První dezertoval Filip. Ukázalo se,
že celé léto stráví někde ve Skandinávii,
na velmi zajímavé stáži, která se nedala
odmítnout. Když se o pár týdnů později
z dovolené vyvlékla dokonce i moje dcera
Barbora, kunsthistorička, kterou čekala
studijní cesta po církevních památkách
střední Itálie, přišla moje chvíle. Začalo

se totiž předpokládat, že z dovolené sejde.
A právě v tu chvíli jsem se do věci vložil
já, předložil plány a navrhl doplnit dvě
uvolněná místa praotcem Čechem, tedy
mnou, a jeho vnučkou Natálkou – ta zase
patří do rodiny mé druhé dcery Jany.
Návrh byl až nečekaně příznivě přijat,
dokonce mi připadalo, že se na to všichni
těší. Zintenzivnil jsem tedy přípravu.
Čím víc fotografií Českého středohoří jsem
z internetu stáhl, tím víc mě ten kraj
fascinoval. Původně mě vůbec nenapadlo,
že je to tak pestrá a atraktivní oblast.
Na rovinu, znal jsem Říp, Milešovku,
takový ten hrad, co je v titulcích seriálu
Vinaři – že to je Hazmburk, jsem ale
netušil, bylo mi jasné, že tudy protéká
Labe a že Litoměřice jsou historické město.
Šmytec. A teď na mě padala jedna fotka
zajímavější než druhá, hrady, zámky,
města, kopce, rozhledny, úžasná řeka…
To je vážně smutné, jak málo naši zemi

České středohoří z Milešovk

y
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Ústecký prolog
Vlastně nás děda docela obyčejně
zmanipuloval, došlo mi, když jsem
seděl ve školicí místnosti a kreslil si
pitominky na papír, abych neusnul
u smrtelně nudné přednášky. Na druhé
straně, ještě že tak – jinak bychom jeli
do háje, a ne na dovolenou. Letos mi
připadla role předvoje. Po celý týden,
dopoledne co dopoledne, nás školí v čemsi,
co vlastně ani nedovedu pojmenovat.
Odpoledne mám naštěstí volná, a tak
poznávám Ústí nad Labem. Na rovinu
řečeno, nebýt toho našeho loňského
rodinného putování, nejspíš bych zbytky
dnů prospal u televize na hotelu. Vážně
mě to, na středně stará kolena, docela
změnilo. Teď bloumám už kolikátý den
po městě, které jsem vždycky považoval
za průmyslové hnízdo bez špetky poezie.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
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píše Jan
A zírám. Ono je to možná tím, že bydlím
v hotelu nad městem a denně se dívám
na panorama kopců a údolí Labe z výšky.
Hotel Větruše má dokonce věž, ve které
je rozhledna, ale dokonalý rozhled je
i z terasy před restaurací. A spojení
s městem? Neobvyklé a velmi komfortní –
lanovkou od hotelu přímo do centra města,
do nákupního střediska. Vy mě jistě
neprozradíte, když se vám svěřím, že hned
naproti tomuhle „lidojemu“ na nákupy je
půvabná hospůdka Na Rychtě s vlastním
minipivovarem, ve které trávím všechny
večery. Našel jsem tu totiž Mazla.
Kdepak, nejde o žádnou letmou známost,
to bych Barborce neudělal, ani není velké
M pravopisnou chybou. Mazel je totiž
zdejší proslavená dvanáctka, krásně
vychmelená, lahodná, ne nadarmo
už několikrát pivo roku mezi všemi
minipivovary u nás. Tu a tam jsem mu
nevěrný s Ústeckou Rychtářkou, což je
zase svrchně kvašený kvasničák s trochou
pšeničného sladu, a ochutnal jsem i další
zdejší specialitky. No a protože tu i velmi
dobře vaří, udělal jsem si z téhle útulny
základnu a sepisuju tu své turistické
poznatky a zážitky. Zrovna teď tu sedím
u půllitru Mazla a píšu. O čem?
Tak třeba o kostelu, který denně míjím,
když jdu od lanovky na Rychtu. Poučen
svou báječnou ženou, že není kostel jako
kostel, zjistil jsem, že tenhle je zasvěcen
Nanebevzetí Panny Marie, že má
zachované románské a gotické prvky,
jeho dnešní podoba je ale novogotická
a může za ni architekt Josef Mocker. Jeho

jméno mi nic neříká, za což bych si jistě
vysloužil povytažení obočí mé báječné
a někdy nesnesitelně vzdělané ženy.
Přestože já nejsem moje žena, fascinuje mě
na téhle stavbě její věž, i když z důvodů
zcela prozaických. Je totiž křivá jak šavle.
Lépe řečeno nakloněná. Je to dokonce
čtvrtá nejšikmější věž v Evropě a na sever
od Alp vůbec nejšikmější! Je vychýlená
o dva metry a sedm centimetrů, za což

může poděkovat bombardování
z konce druhé světové války.
V dubnu pětačtyřicátého to
Spojenci vzali od podlahy.
Čtyřiapadesát letadel srovnalo
pětinu centra města se zemí.
No a tahle věž jako zázrakem
přežila, ale… naklonila se. A drží dodnes.
Anebo píšu o Mariánském mostě. K tomu
jsem se zase vydal, abych udělal dojem
na budoucího zetě. Dokonce jsem mu
volal do Stockholmu, kde je zrovna
na stáži, a Filip mě zapřísahal, ať
mu vyfotografuju a pošlu ememeskou
„uchycení ocelových lan, která nesou
mostovku“. Že bych jako úplně věděl,
o čem mluví… Ale na mostě samotném
xxx

Sbohem, Mazle,
od teď zase patřím
rodině…

Pivovar Na Rychtě
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mněto bylo jasné. Tak jednak je krásný.
Fakt, moc povedená lávka. Má dva pylony,
které jsou vysoké nachlup stejně jako
ta šikmá věž od kostela. Patnáct skoro
dvousetmetrových lan hrdinně drží celou
tíhu mostu. Celé je to elegantní a působí to
hrozně vzdušně a lehce. Však taky hned
po dokončení v roce 1999 získal most
několik světových cen, a byl dokonce
zařazen mezi deset nejlepších staveb světa
posledního desetiletí minulého století!
Abych se ale vrátil k nečekaným půvabům
města – jeho okolí je prostě úchvatné. Tedy,
ne že bych podnikal nějaké neuvážené
túry, to zase nejsem blázen, nehledě
na to, že mě výšlapy čekají za pár dní
s rodinkou. Ale ono to město prostě leží
úplně schoulené do náruče malebných
kopců a v jeho okolí pilný turista
nalezne například dvacet vodopádů!
Já podnikal výpady autem – a i tak
jsem toho viděl dost, abych mohl podat
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svědectví, že Ústí, pro mnohé překvapivě,
má okolí krásné jako málokteré město
v Česku!
Jedna z mých autotúr vedla po stopách
nejstarší české historie. Ano, jsem možná
poněkud přízemní úředník, pivař a tak
trochu Homer Simpson, ale jsem taky
vlastenec, sakra práce! A když jsem
zjistil, že nedaleko leží Stadice a o kousek
dál Peruc, už jsem seděl za volantem
a jel. Měl jsem to tedy pohodlnější než
komonstvo, kteréžto kněžna Libuše
vyslala za Přemyslem Oráčem, an zrovna
oral pole u Stadic. Dneska je na tom
poli pomník, kterému dominuje pluh.
Nejsem kdovíjaký mystik, ale stejně se
mě tu zmocnila vidina muže v prosté
plátěné zástěře, poněkud vyvedeného
z míry nastrojenými posly, jak zatíná
do země prut, balí lýčené střevíce, pouští
voly a nasedá na přistaveného bělouše…
„Jeho potomstvo bude vládnout této zemi
na věky věkův,“ řekla prý o něm Libuše.
Někdy je mi trochu líto, že věky věkův už
evidentně skončily. A Peruc? Tedy místo,
kde holka krev a mlíko jménem Božena
Křesinová spatřena byla knížetem
Oldřichem „perúc prádlo“? Svědkem dost
možná nejstaršího českého polobájného
příběhu o lásce na první pohled je dodnes
neskutečné dubisko spoutané ocelovými
obručemi, staré tisíc let, deset metrů
kolem dokola kmene. A samosebou taky
Boženina studánka. Inu, ukojil jsem
svou touhu po výpravě za kořeny země
české – a spěchal údolími mezi kopečky
zase „domů“, do Rychty, na Mazla.

Oldřichův dub v Peruc
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A ještě než se přiznám
k výletu, který jsem uskutečnil
vlastními silami (skoro), musím zapsat
návštěvu zdejšího muzea. Já nejsem
moc muzejní typ. Jenomže na fasádě
muzea visel nepřehlédnutelný poutač
na výstavu Staré pověsti české. A tam
já bych mohl získat trochu náskok
před dědou Pepou, který bude jistě
namachrovaný a nabiflovaný až hrůza.
A řeknu vám – stálo to za to. Muzeum je
pěkné, rozsáhlé a výstava vážně báječná.
Moderní, interaktivní, vtipná. Tak třeba
obrazovka, na které máte možnost změnit
rozhodnutí praotce Čecha a usadit se jinde
než v kotlině české. Uděláte to, a začnou
se dít věci – celá Evropa se přeskupí a vy
se dozvíte, jací by Češi byli, kdyby žili
třeba v Itálii, ve Francii, v Řecku nebo
ve Skandinávii. Půvabné je, že všechny

možnosti končí touž větou: „… a neustále
by si stěžovali, že si vybrali špatné místo
k životu.“ Procházka pověstmi je zábavná,
plná zvuků a ruchů – třeba ryku z dívčí
války, neustále se tu dá cosi zkoušet,
na něcosahat. Báječná výstava. Když
jsem odcházel, díval se za mnou nehybný
praotec Čech v životní velikosti a já měl
na malou chvíli pocit, že se pohnul, což je
samozřejmě úplná pitomost.
Poslední zápis před příjezdem rodinné
smečky nechť navždy svědčí o mém
probuzeném
výletnickém
duchu.
Ponechme stranou fakt, že to byla výprava
za pivem, to nemusí nikdo vědět. Nechal
jsem auto projednou u hotelu, protože
jinak bych mohl k pivu než přičichávat,
a dojel vlakem do nepříliš vzdálených
Neštědic. Vesnička na levém břehu Labe
je pozoruhodná hlavně tím, že je tu

stí nad Labem

Muzeum v Ú
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Labská předehra
jeden z labských přívozů, který krom
pěšáků a cyklistů převáží i osobní auta.
Nechal jsem se tedy převézt přes řeku
na pravý břeh, do obce Velké Březno.
Byla sobota, což je podstatné, a já po pár
desítkách metrů dospěl do legendární
hospůdky Tivoli. V roce 1906 sem byl
převezen výstavní pavilon z děčínského
výstaviště a vznikla hospoda, o které se
žertem říkalo, že do ní vedou trubky přímo
z pivovaru – ten je totiž jen o pár kroků
dál. Právě tady sedával pan Victor Cibich,
přednosta zdejší železniční stanice, který
byl v témže roce požádán, zda by jako
vyhlášený milovník velkobřezenského
piva nesvolil ke zvěčnění své tváře
na etiketě piva Březňák. Pan Cibich svolil,
dost možná proto, že za to dostal doživotní
pivní rentu. A jeho tvář prodává tohle
pivo dodnes. Dal jsem si tu tedy jednoho
nostalgického Březňáka a už jsem
spěchal do pivovaru, kde právě každou
sobotu o půl třetí s poledne vpouštějí
zájemce na exkurzi. Máš-li kdo možnost,
zajdi si sem, protože je to vážně půvab
sám. Ta vůně! Ten měděný lesk varen!
Ta pivní poezie plná slůvek jako
humno, nádobník, hvozd,
vystírání,
orání,
rmutování,
spílání,
jalové dno,
sladina,
mladina…
Abych
celý výlet
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zarámoval
něčím
společensky
přijatelnějším,
vypravil
jsem
se
i na zdejší zámek. A zase jsem byl
překvapen. Nádherný anglický park
s fantastickými stromovými velikány,
dřevěnou kuželnou i historickým
bazénem. Zámek samotný je malebný,
komorní, žádné nekonečné ložnice nebo
parohy, vlastně velmi moderní, nazíráno
z pohledu rodiny Chotků, která si ho
nechala vystavět v polovině 19. století.
Elegantní taneční sál, hudební salon,
knihovna, pracovna penzionovaného
purkrabího země české Karla Chotka,
úžasné snímky pořízené vášnivým
a uznávaným fotografem Karlem Maria
Chotkem – příjemný zážitek. Však jsem
taky z parku hned telefonoval Barborce,
abych podal hrdý raport. Zastihl jsem ji
v Perugii, zrovna vycházeli z katedrály.
Trochu mi vyrazila dech – prý mi
závidí. Ale vždyť jsi v Itálii, obklopená
nejúžasnějšími církevními památkami
světa, povídám, a ona na to, že to jako jo,
ale v zámku ve Velkém Březně nikdy
nebyla, a má ho vlastně kousek.
Tak, dopiju posledního Mazla (bude se
mi stýskat), zaklapnu deník
a pomalu se vydám
na nádraží
– za chvíli
jsou tady.

Už ani nevím, kdy jsem naposledy
jela takhle daleko vlakem. Tedy, je to
slabá hodinka a čtvrt, ale stejně mi
ten lehce drncavý pohyb doprovázený
němým filmem za okny dělal dětinskou
radost. Děda (který pravděpodobně
celou dovolenou nepřestane prudit s tím
nápadem, že je novodobý praotec Čech)
dokonce připravil občerstvení. Ledva
jsme vyjeli, vybalil řízky (!) a vyprávěl,
jak v mládí jezdili vlakem na výlety
každý týden a jak jeho maminka vozila
v plechové krabici mokrou žínku, kterou
si před jídlem museli otřít ruce a pusu…
Lukáš si naplánoval ostentativní nudu,
Natálka natěšeně poposedávala a neustále
se dožadovala, abychom hráli nějakou
slovní hru. Maminko, ty to z té Itálie
vidíš – to bude dovolená k nepřežití!
Z téhle skepse nás ale brzy vytáhlo
sluníčko. Bylo fakt nádherně a krajina
za oknem čím dál krásnější. Když
jsme se za Kralupy odklonili od Vltavy,
děda znervózněl. Stáhl okýnko, cosi
vyhlížel a vítr mu kouzlil na hlavě velmi
postmoderní rozcuch. Pak se k nám otočil
s výrazem Kryštofa Kolumba a pronesl
dojatě: „Děti, tak tohle je Říp, na ten vás
vyvedu.“ Zvláštní obraz – uprostřed
krajiny rovné jako stůl najednou kopec.
Tak já samozřejmě Říp znám z občasných
cest autem, ale takhle z vlaku, s větrem
v očích, to byl pohled úplně jak z nějakého
fantasy. Přilba dávného bojovníka
pohozená v poli.
Když jsme se zase vrátili k řece, bylo
to už Labe. A začala podívaná, která

píše Lucie

Říp

dokonce i cynika Lukáše přikovala
k oknu. Za Lovosicemi jsme se pomalu
začali ocitat v labském údolí, které bylo
lemováno čím dál vyššími kopci, někdy
zalesněnými, jindy holými, po kterých
se plazily vinice, tu a tam na nich svítily
kostelíky nebo mohutné kříže. Děda
vykládal cosi o Portě Bohemice, Bráně
do Čech, ale já ho neposlouchala. Dívala
jsem se bez dechu na řeku, kterou jsme
záhyb za záhybem věrně kopírovali,
na vesničky, přívozy (kdy já naposledy
viděla přívoz, no – možná nikdy),
rybáře, cyklisty…, a začala jsem se,
úplně mimoděk a poznenáhlu, na tuhle
dovolenou těšit.
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Den první
Na ústeckém nádraží se z vlaku
vybatolila celá tlupa. Šli jsme pěšky
ke spodní stanici lanovky. Natálka byla
úplně vyvedená z míry – to nečekala.
Ostatní tedy taky ne, ale v jejich věku
už to dokázali skrývat. V kabince ale
ztratili důstojnost všichni. Přilepení
na oknech ukazovali a jásali a ptali
se – a já, jako týdenní znalec města,
s nadhledem odpovídal. Hotel ve výletním
zámečku s věží všechny nadchnul.
Natálka nedala jinak, než že musíme
okamžitě vystoupat na věž. Podařilo se
nám ji přemluvit, že si alespoň odložíme
bagáž do pokojů, a pak už jsme tedy brali
schody po dvou, abychom ve vyhlídkovém
patře
orientováni
informačními
tabulemi očumovali panorama Ústí
a jeho nečekaně krásného okolí. Děda

Lanovka na Větruši
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píše Jan
ze sebe sypal všelijaké encyklopedické
informace, byl nabiflovaný, přesně jak
jsem předpokládal. Dokonce nás nutil,
abychom ho zkoušeli jako v AZ kvízu.
A tak jsme se dozvěděli, že věž je vysoká
třicet metrů, vede na ni 111 schodů, že
zámeček Větruše je starší než sto let,
v přízemí že odjakživa bývala restaurace,
v patře pak ubytovna a herberk pro
mládež. Ještě že v rodině všichni
povinně umíme nazpaměť Cimrmana,
takže na slovo herberk nebyl jediný
dotaz. Před několika lety byl zámeček
rekonstruován a dostavěn a vznikl velmi
příjemný wellness hotel s dost možná
nejlepší restaurací v Ústí. Vydali jsme
se tedy do ní a nechali si šéfkuchařem
Lukášem Uhrem vyprávět o tradici
rakousko-uherské kuchyně, na kterou
se tu specializují, abychom se pak
všichni zcela nestřídmě nacpali a dlouho
do noci vysedávali na terase, ze které je
omamný výhled na bujaře svítící, zářící
a mrkající město se třemi světelnými
linkami mostů přes Labe. Trochu
jsme to prokládali saunou, solárkem,
cachtáním ve vířivce (posilovnu jsme
uctivě vynechali) a na další večer jsme
si objednali masáže, protože program
výletu byl nabitý jak bambitka, pročež
únava bude jistě značná.
Ráno jsme se po snídani opřeli o zábradlí
terasy před restaurací a chvíli zápasili
s nutkáním nikam nechodit. Vždyť
odtud je vidět od vysílače na Bukové
hoře až ke hradu Střekovu… Natálka se
ale poprvé ukázala jako přísný strážce

naší výletní morálky. Najednou stála
ve dveřích, po zuby oblečená na túru, a že
prý ať sebou hodíme, nebo nestihneme to
krmení tuleňů, lemurů, piraň a surikat
(ona tedy říkala sukirat) a hlavně – ty
slony! My tři dospělí jsme jako na povel
velmi káravě pohlédli na dědu Pepu. Ten
se stydlivě ušklíbl jako gymnazistka
a zašvitořil: „Natálka prostě chtěla vědět,
co ji v ústecké zoo čeká, no…“ A tak se šlo
ve stopách natěšeně poskakující Natálie
a jejího růžolícího dědečka k autu a jelo se
nejkratší cestou do zoo.
Jen jsme prošli branou, už nám děda kazil
náladu. „Tahle zoo má největší převýšení
u nás – třiadevadesát metrů! Je vlastně

vybudovaná ve svahu.“ Lukáš protáhl
obličej, Lucka zvedla oči. Nakonec se ale
ukázalo, že stoupat mezi jednotlivými
výběhy, pavilony a klecemi je tak
zábavné, že nám to ani nepřišlo, zejména
když se dal využít pohodový vláček
a když odměnou byly čím dál kouzelnější
výhledy na labské údolí. Popisovat, co
jsme tu všechno viděli, nemá smysl, to se
musí zažít. Natálka povykovala u všeho.
Krmení zvířat bylo vážně kouzelné,
především lemuři volně pobíhající
kolem chodníčku, na kterém jsme je
okouzleně pozorovali, debužírovali velmi
bezprostředně. Orangutani, tapíři, pandy,
zebry, antilopy, nosálové, lvi, tygři,

Procházka se slony v zoo
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neskutečně roztomilí medvědi malajští,
dětská zoo s dotykovou zónou a hřištěm,
kterému vévodí prolézací miniVětruše,
a zase žirafy, velbloudi, rosomáci – i ty
Natálčiny surikaty… Vážně moc hezká
zoo. Došlo mi, že jsem v zoologické nebyl
spoustu let a že je zpozdilé myslet si, že to
je zážitek jen s malými dětmi. Vrcholem
všeho byla procházka se slony. To takhle
jdeme po cestičce a najednou – sloni.
Konkrétně dvě třítunové slonice. Přímo
proti nám. Natálka polkla a ztuhla.
Během chvíle jsme ale pochopili, že to
není neplánovaný útěk tlustokožců
z výběhu, ale pravidelná procházka pod
dohledem ošetřovatelů. Natálka byla
tak bezprostřední a roztomilá, že jsme
za chvíli kráčeli v pořadí ona, já, děda
Pepa bok po boku těch nádherných obryň
a Lucka s Lukášem nás nadšeně fotili
a rovnou to po neviditelných vláknech
posílali do Stockholmu i do Perugie.
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Dopoledne
pokračovalo
půvabným
výletem proti proudu času do kopců nad
Velkým Březnem, konkrétně do vesnice
Zubrnice. Většina motoráčkem řečeným
Hurvínek, jedna oběť autem po silnici.
Děda kategoricky odmítl řídit a já dělal
tak zkroušené oči, že se Lucka slitovala
a protentokrát usedla za volant. Prý ale
naposled. Škoda, že jsme se nestrefili
do data, kdy tu jezdí parní lokomotiva,
to by bylo ještě úžasnější, ale on ten
Hurvajz má taky neskutečnou poezii.
Vyjeli jsme z Ústí, samozřejmě kolem
Labe, ve Velkém Březně jsme projeli
přímo pod okny zámku, takže jsem se
mohl hrdě bít v prsa, že tam jsem před
pár dny byl! Lukáš si odkašlal a sžíravě
poznamenal: „A točili tam desítku nebo
dvanáctku?“ Má mě prokouknutého…
Pak se trať oddělila od té děčínské a my
stoupali z Malého Března do kopců. „To je
jak v bijáku,“ vydechl jsem. „Však se tu

taky pár filmů natočilo,“ sypal děda
moudra z rukávu. „Třeba Páni kluci,
nebo Rebelové. A teď v poslední době Já,
Mattoni.“ Natálka plaše pokukovala
po podivném muzeálním interiéru
vagónu. „Strejdo, ty lavice jsou fakt ze
dřeva? A ty sítě, to je na co? Na ryby?“
„Na kufry, Natálko,“ snažil jsem se
nesmát. Na utěšeném nádražíčku už
nás čekala Lucka, trochu nakvašená,
ale jen maličko, protože už si stihla
prohlédnout celou zdejší železniční
expozici
včetně
neuvěřitelných
kamínek přímo v osobním vagónu.
Honem jsme ji doháněli a nakonec se
nám podařilo uprosit pana ajznbónu,
aby nás pustil na drezínu, takovou
tu lavicovou, co v šedesátých letech
minulého století vozila železniční dělníky
po trati. Oni se tu totiž na drezíny
nejrůznějšího typu specializují.
Okouzleni pohádkovým světem staré
železnice zašli jsme ještě do chalupy
u potoka, ve které sídlí Elektrotechnické
muzeum. Buduje se tu modelové kolejiště
po vzoru trati Velké Březno – Lovečkovice
–Verneřice – Úštěk, která byla zrušena
v roce 1978, a dále jsou tu k vidění
nádherná stará rádia, magnetofony,
gramofony, promítačky… Okouzlení
pokračovalo a nemělo mít konce. Zubrnice
jsou totiž kouzelná vesnice. Je to jako přijet
do časů, kdy se vařilo na peci, mlátilo
ve stodole, tlouklo se máslo v sednici,
na zápraží se sušil kmín, v kuchyni
se dralo peří a na půdě schnul chmel,
vypravit se do doby jarmarků, masopustů,

Zubrnice

kdy si lidé ještě uměli vyprávět příhody
a dokázali jim i naslouchat… Část domů
v zástavbě totiž funguje jako skanzen,
na kterém je nejpůvabnější, že si člověk
vlastně nemůže být jistý, ve kterém
domě je muzeum, ve kterém se bydlí
a který slouží jako rekreační chalupa.
Krásné podstávkové domy, statky, škola,
obchůdek… A teď si představte, že některé
z těch domů sem byly kousek po kousku
převezeny třeba až odkudsi od České
Lípy a harmonicky začleněny do vsi.
S průvodkyní jsme prošli roubenou
usedlost, kde ještě na počátku 20.
století žila třígenerační rodina s párem
koní, osmi kravami, pěti telaty, dvěma
kozami a třemi prasaty. Natálka si mě
uvnitř vzala stranou a ptala se, jestli
těm lidem, co tu bydlí, nevadí, že jim
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chodíme po bytě. Nedivil jsem se jí, vážně
to tu vypadalo, že se hospodář s rodinou
před chvílí vydali na pole a večer se sem
zase vrátí. „Akorát teda nechápu, proč
tu nemaj televizi,“ zhodnotila Natálka
interiér skepticky. Podobně legrační jí
přišla škola, která vypadala v něčem
úplně stejně a v mnohém velmi jinak než
ta, do které Natálka už druhým rokem
chodí. Ale obchůdek ji nadchl,, stejně jako
zbytek výpravy. Jako by ta malá holka
podvědomě cítila, že takhle to má být, že
jezdit s drátěným vozíkem nekonečnými
halami narvanými zbožím v sobě nemá
za mák ducha, kdežto tady je atmosféra
vlídná, sousedská, člověk úplně slyší
pana krámského, jak s mírnou úklonou
Starý obchod v Zubrnicích
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říká: „Pěkně vítám, milostivá, tak čím
dneska posloužím?“ K dovršení všeho
tu zrovna probíhala pouť, a tak jsme
zašli do kostela (svaté Máří Magdalény,
Barborko!) na mši, Natálka si vyzkoušela
výrobu staročeských perníčků, okukovali
jsme tradiční pečení v kachlovém sporáku,
zkoukli kousek lidovéhodivadla… Bylo to
úžasné, ale den má jen tolik hodin, kolik
jich má, a my toho museli stihnout ještě
moc.
Další zastávku si vyvzdorovaly holky.
Hlavně Lucie. Ona má z těch biofarem
fakt obsesi. Je jich tu v kopcích několik, my
jsme se vydali do Babin. Holky se mohly
zbláznit – osmnáct koní, třísethlavé
stádo krav, telátka, kozy a kůzlata, ovce,

králíci, prasata, oslík, kdejaká jiná
havěť a dva kamarádští bernardýni.
„Vidíš, tati, že to jde i ve velkém a může
to být důsledně ekologické?“ pobíhala
Lucka od zvířete ke zvířeti. Natálka se
šťastně držela hrušky westernového
sedla a dívala se na nás ze hřbetu koně,
bernardýni přívětivě slintali, Lucie
objímala tele, do dědy Pepy se zamilovala
koza, Lukáš překvapivě mazlil májové
kotě a já si říkal – tedy, žít a makat
tady, na to bych neměl morálku, ale je
tu prostě třeskutě krásně.
Vrátili jsme se do Ústí, na Větruši si
dalipozdní oběd a vydali se na odpolední
túru. Natálka sice trvala na tom, že ona
zůstane na dětském hřišti na dohled
od hotelu, případně je maximálně ochotná
do večera bloudit zdejšími bludišti –
tím ze živých plotů i tím zrcadlovým,
jenomže ji to všechno velmi brzy omrzelo
(i když tedy, bludiště křivých zrcadel je
prostě vždycky báječná sranda), a tak
jsme Větruši opustili a vydali se… Ne. Teď
zase prudí Lukáš, že chce na popraviště.
Naštěstí je to sotva tři sta metrů. Kruhové
kamenné pódium s mohutným křížem.
„Tady určitě byla šibenice!“ jásal
Lukáš, který momentálně hraje nějaké
akční středověké „erpégéčko“ (ať už
to znamená cokoli). „Chlapče, ta byla
dokonce velkokapacitní!“ podpořil ho děda
a chvíli nás ohromoval nabiflovanými
daty a čísly. Pak už jsme ale v klidu
stoupali Juliovou stezkou zalesněným
hřebenem k Soudnému vrchu. Cílů bylo
hned několik. Prvním byla Humboldtova

Vaňovský vodopád

vyhlídka. To se prostě
vyjde z lesa a otevře se nádherný výhled
na údolí Labe, hrad Střekov, vrchol
a hřeben Vysokého Ostrého (neodpustil
si poučit děda). Podobných výhledů se
cestou naskytlo ještě několik, ale my
jsme je brzy ignorovali, protože nás
přitahoval vodopád. Že je Ústí městem
vodopádů, děda nevěděl, takže jsem byl
chvíli za encyklopedistu já a patřičně
jsem se při tom nadouval. Tedy, čekali
jsme nějaký přepad na potoce, tak dva
metry vysoký. Vaňovský vodopád nám
ale vyrazil dech. „Nííagáára!“ vydechla
Natálka a uplatnila tak čerstvé školní
znalosti. Inu, tak velkolepý vodopád
to po pravdě nebyl, ale stejně – dvanáct
metrů vysoká kolmá čedičová stěna, ze
které se, díky vydatným červnovým
dešťům, i teď řítí docela dost vody,
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a nad ní ještě dvanáctimetrový sráz,
z něhož to Podlešínský potok bere taky
pěkně zhurta. Dole pohřebiště kamenů,
které se po věky tu a tam odloupnou
a zřítí. Samozřejmě jsme nezůstali jen
na lávce, ale vydali se prozkoumat terén
a připadali jsme si jako někde v kanadské
divočině. Slabé tři kilometry od města!
Paráda. A v zimě prý, povídal chlapík
v pumpkách, je to ještě úžasnější, protože
tu mráz vytváří fantastické ledopády.
Cestou zaříznutou do svahu jsme došli
až na další skvostnou vyhlídku nad
Vrkočem. To je vám neskutečná skála,
ten Vrkoč. Jméno má, jak by leckdo uhodl,
podle vlasového útvaru na ženské hlavě.
Zatímco jsme tedy hleděli na neuvěřitelné
tvary zauzlených čedičových sloupců,
sloupků a sloupečků, vypukla docela

Masarykovo zdymadlo
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ostrá hádka, co že to ten vrkoč vlastně je
– jestli drdol, nebo cop, nebo něco úplně
jiného. Krásná hádka, která by za mého
mládí skončila sázkou. Ale jak se dneska
chcete s někým sázet, když všichni
mladí okamžitě vytáhli mobily a během
vteřiny se poradili se strýčkem gůglem,
který nabídl větu „dívky si zaplétaly
vrkoče, které nabíraly na objemu a výšce“.
Čili spíše drdol. Vyvedeno v kameni to
ovšem bylo obzvláště skvostné, a to jak
v horních, skalních partiích, tak potom
po sestupu k řece, na spodní mohutné
stěně s neuvěřitelným kamenným
vějířem. Vrkoč je vážně neskutečná skála,
na tu hned tak nezapomenu.
Od Větruše až po Vrkoč – každou chvíli
jsme zahlédli na řece jakousi přehradu.
Děda měl pochopitelně nastudováno. „To
je, děti moje,“ perlil, „Masarykovo
zdymadlo,
úžasná
technická
památka. Přejdeme po něm na druhý
břeh Labe.“ No, a tak jsme tedy teď
stáli na obrovské hrázi, dívali se
dolů na pěnící se vodu, pozorovali
hejno kormoránů, kteří podnikali
systematický výlov řeky anebo si
donekonečna čistili peří a pospávali
na kamenech, občas jsme očima
vystoupali k mohutné siluetě hradu
Střekova – a poslouchali dědův
výklad. Tedy, ještě před tím proběhl
klasický dialog mých dvou miláčků.
Lukáš: „Hele, a co tady Masaryk
ždímal, když je to jeho ždímadlo?“
Lucie: „Nebuď zbytečně vtipnej, jo?“
Děda se ovšem nedal vyvést z konceptu

a vyprávěl o tom,
jak se ve dvacátých
letech rozhodlo, že
je třeba splavnit
Labe, a v roce
1936 bylo dokončeno
nejmodernější zdymadlo
v Evropě. Už tehdy se tu
vyráběla elektřina a za pomoci
tří Kaplanových turbín se tak
děje dodnes… Děda řečnil jako kniha,
ale tentokrát mě to dost zajímalo. Nejvíc
mě fascinovaly opravdu obří řetězy
na pilířích, které dokážou za pomoci
elektromotorů vytáhnout gigantické
stavidlo. To, že se tudy běžně dá přejít,
a že tudy dokonce vede žlutá turistická
značka, mi připadá jako vážně geniální
nápad. Ta žlutá nás pak dovedla ze
zdymadla přes silnici až nahoru na hrad
Střekov. Tedy, od doby, kdy tu skladatel
Richard Wagner běhal po hradbách
v prostěradle a řešil tak absenci strašidla,
bez kterého podle něj neměl hrad ten
správně romantický rozměr, už sice
uběhlo více než sto sedmdesát let, ale
romantika Střekov neopustila. Půjčili
jsme si text o hradu a prošli expozici a pak
se jen tak toulali po téhle nejzachovalejší
zřícenině v Česku. Pohled na město
i na okolní kopce z hradeb byl zase úplně
jiný než z Větruše.
Jelikož nám řádně vyhládlo, nakoukli
jsme i do zdejší restaurace Kovárna a hned
jsme tu i zůstali, protože romantický
interiér
s
klenutým
kamenným
stropem báječně ladil k naší teď už

večerně romantické
náladě. Střekov nás
uhranul a nechtěl
nás pustit. Když jsme
zjistili, že tu ústecký
Činoherák hraje pod širým
nebem Shakespeara, a že tedy
můžeme zažít divadlo v kulisách
téhle romantické perly, zůstali
jsme tu až do noci. Pravda, Natálka
po prvním dialogu usnula dědovi na klíně
a celé představení zdárně prospala, ale my
ostatní jsme si to užili velmi značně.
Vlídná městská doprava nás pak dovezla
do centra a my jsme, pravda s trochu
hektickým doběhem, o prsa stihli poslední
lanovku na Větruši.

Představení Činoheráku
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Den druhý

píše Lucie

Plavba po Labi na lodi Marie

Ujímám se zápisu do deníku, protože
otec nebyl shledán způsobilým k lodní
přepravě. Dobrá, přeháním – někdo musel
obsloužit auto, a já včera řekla, že řídím
naposledy. Ale popořadě. Ráno jsme
si ještě před snídaní užili ty úžasné
masérské procedury, které jsme museli
přesunout ze včerejška, kdy toho bylo
tolik, že jsme se na hotel dostali až
v noci. Pak jsme se rozloučili s Větruší
a vydali se k Labi. Otec nás vysadil
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jsme vyšplhali. Když jsem tak koukala
na Natálku, jak v námořnické čepici
stojí na přídi, říkala jsem si, že to pro
takhle malou holku musí být úžasné
dobrodružství. Pak mi ale došlo, že já
na tom zas až tak moc jinak nejsem,
a můj infantilní bratr si plavbu
užívá úplně bez zábran. Jak se člověk
nalodí, věk je nepodstatný. Docela mě
překvapilo, že Marii vyrobili před sto lety
v Drážďanech jako parní přívoz. Takže
je to vlastně babička, ale slouží dodnes
jako mladice. Střídavě funguje jako
linková lodní doprava a jako plavidlo
k pronajmutí pro nejrůznější účely,
pohříchu často velmi mejdanovité. To
my jsme si ji najali jen proto, abychom
se k Žernoseckému jezeru, kde nás
čeká válení na pláži a koupání, dostali
nějak romanticky a ještě si mohli
prohlédnout labský kaňon z vody. Bylo
to omamné, opravdu. Kolem ubíhají
břehy jako nějaký umělecký dokument
o krajině. Maličké maríny s jachtami
a loďkami, koupaliště v Brné, kde byla

ve Vaňově, což je čtvrť Ústí, kde kotví
vážně naprosto roztomilá loď jménem
Marie. Já čekala nějaký parník pro
bůhvíkolik lidí – a ona je to vlastně
docela malá loď, kam by se při dobré vůli
vešlo možná tak třicet lidí. Pro nás čtyři
to bylo vážně eldorádo. Děda se usadil
dole a celou plavbu se nehnul. Povídal, že
si užívá ten velebný pohyb lodi po řece.
To my s bráchou a Natálkou jsme Marii
oblezli velmi důkladně, i na střechu
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Porta Bohemica z Dubiček

že když Kalvárie, tak kvůli Ježíšovi
a lotrům po levici a po pravici, ale děda
se vytasil s pověstí o třech pannách,
které radši ze skály skočily, než by se
vzdaly společné lásky k témuž rytíři.
Pak už přišly Velké a na druhém
břehu zase Malé Žernoseky s vinicemi
šplhajícími do vršků a pochopitelně
dědova historka o tom, jak tu kdysi
žili lidé, kteří z kamene „sekali
žernovy“, a proto tedy Žernovseky,
později Žernoseky. Že se Natálka
vzápětí zeptala, co jsou to ty žernovy,
nemusím psát. (Mimochodem, já to
netušila taky, ale to nemusí nikdo
vědět.) „Mlýnský kameny, přece,“
zaperlil velmi nečekaně Lukáš, čímž
u mě vzbudil podezření, že snad občas
opravdu něco přečte, a dokonce si to
i pamatuje.

v tomhle počasí hned po ránu hlava
na hlavě, chaty a domky, zalesněné
kopce, skalnaté lomy… A pak jsme
vpluli do Porty Bohemiky. Děda se
samozřejmě zase připomněl se svými
moudry a já si vzpomněla, že o tomhle
místě mluvil už ve vlaku. Jenomže
takhle z řeky to bylo něco úplně jiného!
Jako by to vážně byla brána do Čech.
A tam nahoře, na temeni dlouhého
zalesněného hřebenu, ten maličký
bílý kostelík (o kterém děda tvrdil,
že je zasvěcen svaté Barboře), to
zase jako by byla brána nebeská.
Scenerie kopců byly úchvatné.
Třeba Kalvárie – tři osamocené
kříže na holém pahorku. Natálka
projevila zvědavost, proč tam ty
Kalvárie – Vel
ké Žernoseky
kříže jsou. Já nejdřív myslela,
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vypeče dozlatova. A to mají holky
rády a kluci to kvůli nim snášejí.
Tahle bývalá pískovna pod podivným
ukousnutým kopcem („To je Máchův
Radobýl,“ neodpustil si děda výuku,
„ten nás taky čeká…“), to je vážně
idylické místo. Zalesněné ostrůvky,
pláž jako někde u moře, jemňoučký
písek… Na rovinu přiznám, že
se mi odtud nechtělo. Zejména
při představě, že nás čeká výšlap
na nejvyšší horu zdejšího světa
Milešovku. Ale to ať si zase pěkně
zapíše táta.
Přístaviště a vinice ve Velkých
Žernosekách

Údolí Labe nás pomalu zklidňovalo.
Po počátečním blbnutí a skotačení
jsme nakonec už jen seděli
vedle dědy a okouzleně se dívali
na pomalu ubíhající labské břehy.
Bylo to krásné a mně došlo, že
putovat po vodě je člověku sice dáno
už od pravěku a že ho to vždycky
těšilo, nicméně že my na to dneska
dost hloupě zapomínáme. Táta už
čekal v Píšťanech u jezera. Našli
jsme ho na pláži v hlubokém
spánku. Lukáš s dědou se vydali
na prohlídku jachet ve zdejší
maríně a my s Natálkou řádily
ve vodě. Zašli jsme si tu i na oběd
a bylo nám plážově fajn, protože
sluníčko se rozhodlo, že nás

Žernosecké jezero s

Radobýlem
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Den druhý
Normálně mě nechali spát. Probudil
jsem se až hezkou chvíli po tom, co
přijeli. Usnout na sluníčku, to si člověk
koleduje o úpal, já byl naštěstí jenom
pořádně malátný. Když jsme se po obědě
v hotelu Marina Labe usadili na terase
a tiše trávili, bylo mi na chvíli velmi
příjemně. Pochopitelně jen do momentu,
kdy ctihodný děd napřáhl prst a ukázal
na obzor: „Támhleto je Kletečná a nalevo
od ní, ten vrcholek s bílou korunkou, to
je Milešovka. Náš další cíl.“ Mám tchána
celkem rád, ale v tuhle chvíli jsem měl
dost nepěkné myšlenky. Málo platné,
za chvíli už jsme seděli v autě a já nutil
navigaci, aby mě cestou co nejkratší vedla
do vesnice Bílka na úpatí Milešovky.
Na prostorném parkovišti před vesnicí
bylo aut jak naseto, ale vešli jsme se.

Marína Píšťany
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píše Jan
„To je ale divnej kostelíček,“ vykřikovala
Natálka. Na bílecké návsi opravdu
stála zajímavá moderní kaple. „Pěkná,
co?“ hlaholil starší pán opřený o plot.
„Svatováclavská. Věřili byste, že tu stojí
sotva patnáct let? Ta původní už byla
dávno zbouraná. To pan architekt Nosek,
co bydlí támhle v tom stavení, ten ji navrhl
a prosadil.“ Nahlédli jsme dovnitř. I tady
to byl takový průnik tradice a modernosti
– témata tradiční, svatováclavská,
zpracování moderní. Současná sgrafita
i krucifix, něco takového se moc často
nevidí. Fotím, posílám Barunce, Barunka
píše: „Dobrý! Zase závidím.“ Když jsme
vyšli ven, povídá ten pán za plotem:
„Tak co, jdete nahoru?“ Jasně. Tady asi
každý chodí „nahoru“. Bohužel to čeká
i nás – krindapána, to je krpál! Děda je
jak na gumičku a vlaje vepředu. „Vidíte
tamhle to stavení? No, to zchátralé.
Takto býval zájezdní hostinec. Mohli
jste se odtud nechat vynést dvěma nosiči
na nosítkové židli za pouhé čtyři zlaté
anebo si tu najmout průvodce, případně
pronajmout osla nebo koně.“ Mlčeli
jsme, jakkoli nás všechny opřádala
svůdná vidina dvou osvalených nosičů
a vypolstrované židle. Tedy – všechny
ne. Natálka měla přemíru dětské
energie a právě mizela kdesi daleko
před námi. Aby bylo jasno, já ji mám
rád, je daleko klidnější, než byli ti naši
dva raubíři, ale nějak už jsem odvykl
a jen pomalu si vybavuju zapomenuté
zákonitosti. Například tu, že zmizí-li
dítě kdesi před vámi, je to jen proto, aby

se schovalo a baflo na vás. To se nejspíš
nezměnilo od pravěku a bude tomu tak
i za tisíc let. Natálka nezklamala. Byla
ukryta za jednou z velkých kamenných
„židlosoch“ lemujících cestu z vesnice
ke kraji lesa.
A pak už tedy nadešla moje Golgota,
kalvárie, při níž jsem byl nucen na vrchol
vynést kříž v podobě svého pupku. Ze
začátku to šlo. Březové hájky, cesta lesem,
což mám rád, protože nesnáším výstupy,
kde je každou chvíli výhled do kraje. To
potom nahoře není žádná odměna. Lukáš
to napálil a zmizel nám z dohledu během
chvíle. Lucka s Natálkou funí hned
za mnou. Cesta se zvedá a nemilosrdně
přetíná vrstevnice skoro kolmo. Přicházíme
do krásné bučiny plné fantaskních
kořenových soch…, a já pomalu přestávám
vnímat
jakoukoli
poezii,
protože,
na rovinu, sotva lezu. Ale hrdost mi nedá.
Nikdo už nemluví, i Natálka ztichla.
Večer na penzionu jsme se pak po třetím
pivu jeden druhému přiznali (myslím
nás chlapy), že v té chvíli začaly
promlouvat naše vnitřní hlasy. Vypadalo
to
asi
takhle:
Jan –

Židlosochy cestou na Milešovku

„Jéžišikriste, to je strašný. Proč já tolik
žeru…, pivo musím omezit, to je hnus…
Hele dědek, ten maká nahoru o dva kroky
přede mnou. To bude ostuda, to zas bude
řečí…“ Josef – „Panebože, to je strašný, já
tady padnu a už nevstanu, na tohle já už
nemám věk, kdo to má udejchat… Kde je
ten mladej? Tamhle za mnou… Musím
vydržet, nebo bude mít kecy, že je potřeba
přizpůsobit tempo seniorům. Hlavně se
doširoka usmívat. Třeba nebude vidět, že
jsem dva centimetry od smrti.“ Lukáš –
„No to mě nech bejt – tady to ještě stoupá!
Odpočívadlo… Aspoň na chvíli – neviděj
mě? Ne, dobrý. Já jsem takovej idiot.
Přepálil jsem začátek, a teď sotva
dejchám. Jéžišmarjá, támhle už
jsou! Zvedni se a makej, nebo
budou starci triumfovat…“
Tak tohle zhruba nám běželo hlavou.
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Vyhlídková terasa na Milešovce

A holky? Ty na tom asi nebyly líp, ale ty
by to nepřiznaly za nic na světě. Nahoře
jsme se vynořili z lesa, a spadla nám
brada. Ten výhled byl až neskutečný.
Hlavně tedy zpočátku, kdy se u cesty jako
přízrak objevilo hejno meteorologických
satelitů, přes které bylo vidět daleko
do kraje, takže to trochu vypadalo, jako
bychom byli na nějaké orbitální stanici
ve vesmíru. Z terasy pod turistickou
chatou bylo vidět celé České středohoří jako
na dlani spícího obra. Kam člověk očima
zabloudil, kopce, kopečky i kopečíčky,
skály, údolí, sem tam zřícenina…
Ten reliéf byl tak pitoreskní, jako by
si nějaké obří dítě hrálo u rybníka
a vymodelovalo z písku nepravděpodobné
tvary kuželovitých a bochníkovitých
kopců. Byla to tak strhující podívaná,
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že jsme ani nedýchali. Vážně se nešlo
vynadívat. Únava byla najednou pryč,
a tak jsme vyšlápli i schody do věže zdejší
observatoře – to je ta bílá korunka královny
Středohoří, která je vidět odkdekud –
a seshora si pak dopřávali kruhový výhled.
A pak najednou tma! Hromová hora, jak
se Milešovce také říká, zmizela v mráčku,
který se bůhvíodkud objevil na blankytně
modrém nebi. Možná, že ho tu mají jen
jako turistickou atrakci, protože dojem byl
grandiózní. Neviděli jsme jeden druhého,
a to jsme stáli metr od sebe. Ochladilo
se asi o tisíc stupňů. A pak čáry máry
fuk – vítr se nadechl, foukl a slunce
nás zpražilo žhavým reflektorem
a kopečky se vylouply z nicoty jako
obraz romantického krajináře. „Jestli je
Milešovka královna, tak potom Hazmburk
je král Českého středohoří,“ řekl děda
divným
chraptivým
hlasem. „Nenastydnul ses,
Josef, že tak krákoráš?“
zeptal jsem se. „Já neřekl
ani slovo,“ ozvalo se
vedle mě. Dívali jsme
se na sebe s dědou jako
u zjevení. Tak kdo to
tu tedy mluvil?

Stál na vyhlídkové plošině věže dva
kroky od nás. Jako by sem přiletěl s tím
nepravděpodobným mlžnatým mráčkem.
Nebo jako by on sám byl tou mlhovinou…
Panebože už blouzním. Starý, dokonce
velmi starý muž s dlouhým plnovousem,
podivnou hučkou a jakýmsi pláštěm,
docela rozedraným, v ruce dlouhou
sukovici. Jako by utekl odněkud
z natáčení historického filmu. Díval se
na nás živýma, veselýma očima a dost
si užíval naše zděšení. „Dědo,“ pípla
Natálka, „kdo je ten pán?“ Uslyšel jsem
sám sebe, jak říkám: „Já vím, kdo to je,
Natálko.“ V tu chvíli jsem ho totiž poznal.
Potkali jsme se minulý týden v muzeu.
Já odcházel a on stál na podstavci a mně
se zdálo, že se pohnul. Nebylo pochyb.
Praotec Čech. „Promiňte, vy jste herec?“
zkusil jsem to nejistě. „Herec? Ještě to tak,
taková žebrota!“ div si neodplivl. „I když
vy se jim dneska div neklaníte, že ano.
Jo jo, ten čas tak letí a Češi se mění.“
Ještě nějakou chvíli jsme vzdorovali, ale
pak jsme se smířili s tím, že jsme prostě
na Milešovce potkali praotce Čecha. Jiné
vysvětlení nebylo. Ukázalo se totiž, že ho
nikdo jiný než nás pět neviděl. Šel s námi
do chaty, kde jsme si celí tumpachoví
dali něco k zakousnutí a k zahnání
žízně a on si zatím prohlížel výstavu
fotografií Českého středohoří. Díval jsem
se velkorysým oknem na tu nádheru pod
námi a pak jsem to zkusil: „Dejte mi ještě
jednu kávu – pro támhletoho pána,“
řekl jsem zřetelně a ukázal
rukou
k
praotci
zálibně

mlaskajícímu u fotografie Hazmburku.
„Pro kterýho? Jste tady sami…“ hlesnul
chlapík za pultem a zvedl oči, že jako
co mu to sem zase přišlo za magory.
Vzdal jsem to. Dopil jsem kafe a vydal se

České středohoří z Milešovky

ven, kde u zábradlí na terase prodlévali
v družném hovoru děda Josef Čech
a praotec Čech. Praotec překvapivě pevnou
rukou jel po siluetě kopců, a jako když
bičem mrská, jmenoval jeden za druhým:
„Kletečná, Lovoš, Radobýl, Sedlo, Boreč,
Ostrý, Kloc, Košťálov, Hazmburk,
Lipská hora, Oblík, Raná… a samozřejmě
můj Říp,“ ševelil stařec. „Není to nádhera?
A teď mi vysvětli, bratře Čechu, vy máte
už pár set let pořád dokonalejší mapy,
stohy knížek, nejlepší síť turistických
značek na světě, internet, teď dokonce
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ty džípíesky a kešky a já nevím co ještě
– nemysli si, já to všechno sleduju –,
a stejně, neznáte svoji zem ani z desetiny.
Tuhle jsem četl o nějakém Čechovi, který
prý dobyl Korunu Himálaje. Pašák,
ale kdo kdy dobyl Korunu Středohoří?
Čtrnáct nejvyšších vrcholů tohohle pohoří,
které nemá ve světě obdoby? No, co třeba
ty, Čechu? Byls na Řípu? Na Radobýlu?
Na Hazmburku? Na Košťálově? Nebyl,
viď?“ Děda po mně kouknul jako
spráskaný pes. Pak špitnul: „Ale my to
napravíme, praotče, vážně. Začali jsme
Milešovkou…“ „Dobře jste začali. A teď
já už si na vás dohlédnu. Čekám vás
na Řípu, tak ne že mě zklameš, bratře

Muzeum českého granátu Třebenice
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Čechu!“ řekl se zdviženým prstem a pak
zmizel. Prostě se rozplynul a byl pryč.
Cestou dolů jsem přísně zakázal jakékoli
mysteriózní debaty, jakož i skeptická
popírání. „Prostě o tom zjevení, nebo co
to bylo, nebudeme mluvit.“ Všichni to
kupodivu s ulehčením přijali a byl klid. Jeli
jsme tedy beze slova mezi středohorskými
kopci, až jsme přijeli do kotliny, v jejímž
středu se tyčila válcová kamenná věž.
Všude kolem věnec kopců a tahle zřícenina
jako by byla osou obrovského kolotoče.
Přitahovala nás jako magnet. Nedaleko
Vlastislavi, na malém čedičovém skalisku
trčela k nebi jako boží prst. Hned vedle ní
stála budova barokního zámku s malou
expozicí včelařství v Českém středohoří,
ale my měli oči jen pro tu věž. Josefova
encyklopedie tentokrát zahanbeně mlčela.
O to lačněji jsme četli informační tabuli
o malém dvojdílném hradu zpustošeném
Švédy za třicetileté války. Tedy,
Barunko odpusť, ale mě nakonec daleko
víc než historie toho sídla fascinovala
ta neskutečná vyhlídka od paty věže.
Zříceniny Košťálov a Hazmburk a celé
prostorné údolí, to všechno vypadalo jako
nějaká opulentní reklama na českou
krajinu. Čirá a ryzí krása. Jediný, komu
to bylo šumák, byla Natálka. Tu jsme
našli o kousek dál sedět pod stromem
s křečovitě zavřenýma očima. U stromu
byla cedulka Strom přání. A protože
Natálka moudře odmítla sdělit, co si přála,
zůstane o tuto skutečnost deník ochuzen
(a ona toho poníka nakonec přece jen
možná dostane).

Třebenice jsou od Skalky pár minut
jízdy. Do tohohle městečka nás
vedla touha prohlédnout si muzeum
nejslavnějšího českého nerostu, podle
dědovy legendy zkamenělých kapek
krve svatých mučedníků, podle chladné
definice Luciiny pyropu, obecně pak
známého jako český granát. Právě tady,
v Českém středohoří, jsou už mnoho set let
jeho nejznámější a nejbohatší naleziště.

Rozhodně jsme ale nečekali, čím vším
nás Třebenice překvapí. Že mají nádherné
okolí, o tom už asi ani není třeba psát, to
je tady prostě všude. Ale třeba už jen fakt,
že muzeum je v odsvěceném luteránském
kostele, je zaznamenáníhodný. Když
jsme pochopili, jak se granáty těžily,
a prohlédli si šperky z nich, včetně
kopie slavných klenotů Ulriky von
Levetzow, což byla vlastně sousedka,

Co se s tím budeme trápit,
dáme si od každýho dva
kousky, ne?

Čokolatérie v Třebenicích
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dáma žijící do vysokého věku na zámku
v nedalekých Třebívlicích, která se, jak
měl děda našprtáno, proslavila hlavně
milostným poměrem se starým panem
Goethem, když jsme tedy tohle měli
za sebou, ukázalo se, že v presbytáři
kostela je nadto ještě velmi zajímavá
expozice hradů Českého středohoří s 3D
modely posledních výzkumů toho, jak
hrady vypadají dnes a jaká byla jejich
historie i původní podoba. Natálka samo
sebou nevydržela. Tu jsme našli venku
ponořenou do písku, ve kterém hledala
granáty – a pár jich i našla. (Ne, není
geniální, tahle atrakce je tu pro každého.)
Překvapením opravdu velmi nečekaným
byla čokolatérie na náměstí. Domeček…
no to se musí vidět. Takové zjevení
francouzského
maloměsta
někde
z Provence v úžasných kulisách Českého
středohoří. Prošli jsme mezi slunečníky
a vstoupili s ohromnou zvědavostí.
Na rovinu – tenhle podnik by slušel
i některé z módních pražských čtvrtí, ale
on je zrovna tady. Uvnitř bylo útulno,
personál po nás házel úsměvy, vonělo to
tu jako v čokoládovém ráji (nebo pekle, jak
útrpně vzdychala Lucie u vidiny ztráty
přísně střežené linie). Vyrábějí…, ne, to
není přesné – tvoří tu báječné lanýžky
o čtrnácti chutích, přičemž třeba zázvorlimetka, nebo levandule jsou skutečně
naprosto
mimořádné.
Pochopitelně
jsme ochutnali úplně všechny druhy –
každý z jiného koutu světa –, navrch
si dali báječnou horkou čokoládu, ke
které tu servírují nejrůznější koření,
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a tak se naše debužírování změnilo
v malou alchymistickou dílnu. Červený
pepř, masala a sůl byly vyhodnoceny
jako nejzajímavější přísypky do té
voňavé a hříšně dobré tekutiny. K tomu
čokolízátka, zmrzlina, která vážně
chutnala vanilkově, dobrá káva, Lucka
se rozplývala nad Sedmikvítkem, což
je nějaký speciální bylinný čaj, domácí
limonády… Nevědět, že nás toho dneska
ještě dost čeká, už by nás odtud nikdo
nedostal.
Dali jsme se tu do hovoru s vlídnou paní
vedoucí Eliškou, která nás nadchla pro
výstup na zdejší erbovní kopec Košťálov.
Jak nám tak popisovala výhledy od docela
masivní a rozsáhlé zříceniny, řekli jsme
si letos poprvé naše loňské zaklínadlo,
a bylo nám jasné, že to není naposledy:

Třebívlické vinařství

Tohle dáme příště! Dědův itinerář totiž
nepřipouštěl odchylky. Nabrali jsme tedy
směr Třebívlice. Památník řečené kněžny
Ulriky byl sice už zavřený (příště…), ale
zbrusu nové budovy zámeckého vinařství
byly stále ještě připravené na naši
návštěvu. Právě na zdejších vinicích se
natáčela česká řada seriálu Vinaři. Chvíli
jsme okukovali reprezentační prodejnu
a pak už byl čas vydat se na malou
exkurzi a zjistit, jak tu z hroznů dělají
víno. Není žádným tajemstvím, že mojí
doménou je pivo. Ale tohle mě tedy dostalo.
Mají to tu dokonale vymyšlené. Celá ta
budova je prostě úžasná. Dva roky prý
jenom vymýšleli a domazlovali projekt. Už
jenom to prostředí – jasně, stěny vyložené
kachli, ale vytvořenými speciálně pro ně.
Totéž kované kliky, vykládané dveře,
kazetové stropy, biedermaierová svítidla
v restauraci – chvílemi si tu člověk připadá
spíš jako na zámku než v zámeckém
vinařství. To ovšem jen do chvíle, než vejde
do provozu. Mají tu pro vás příběh hroznu.
Začínáte bobulkou a končíte sklenkou
vína. Všechny ty hypermoderní stroje,
sofistikované lisy, tanky, ve kterých víno
řízeně kvasí, tanky, ve kterých dozrává,
nádherné sudy vyrobené speciálně někde
v Rakousku, v nichž zrají odrůdy,
kterým prospěje spíše dubové dřevo,
barrique soudky, na stěnách chromované
vínovody, nejchytřejší stroj na mytí
a plnění láhví – modernější provoz
v současnosti v Česku prostě není. A tahle
výprava pak končí v kamenné místnosti
projekcí filmu o zdejších čtyřech vinicích

včetně té nejfotogeničtější – na svazích
Hazmburku, ano, té, na kterou se
dneska doufám podíváme takříkajíc
in persona (ano, i úředník může mít
základy latiny). A k tomu ochutnávka
odrůdových vín s tváří baronky Ulriky
von Levetzow (ta v Třebívlicích žila celý
život), a cuvée (odnaučil jsem se tu říkat
směska) pod názvem Johann W (to zase
podle Goetha, který, ač stár skoro jako
Metuzalém, teenagerku Ulriku evidentně
dost horoucně – a taky marně – miloval).
Odjížděli jsme celí natěšení na vinice

Vinice pod Hazmburkem

na svazích Hazmburku, ale Natálka se
vzepřela. Že už prý bude hnedle večer
a že jsme jí slíbili ty koně! Pravda, už
toho s námi dneska nacourala. A tak
jsme ji a Lucku hodili do nedalekého
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Kocourova, kde nám bylo doporučeno
ubytování v penzionu Hospůdka, a to
právě z toho důvodu, že tu chovají koně
a mají tu i jízdárnu. Natálka s Lucií
uviděly koně – a byly pryč. Já uviděl
vývěsní štít hlásající, že se tu čepuje
varnsdorfský Kocour, kterého jsem si
velmi dobře pamatoval z loňska, a málem
mě odtud taky nedostali. Jenomže kmet
Josef byl neoblomný. A tak se jelo na dnes
už druhou horolezeckou výpravu, dobýt
Hazmburk.
Jak jsme vyjeli nad terénní zlom, objevil
se tenhle neskutečně romantický kopec
s dvojicí věží a už nám ze zorného
úhlu nezmizel. Skvostný pohled.
Za vsí Klapý jsme odstavili auto
a vešli do stromové klenby, která byla
prosvěcována zlatými sloupci odpoledního
slunce. Šlo se po kamenné cestě, která
vlídně a ohleduplně stoupala, obtáčejíc
svah. Po kolmém výstupu na Milešovku
úplný balzám. „Ty mě překvapuješ,
Houmre,“ zahlaholil za mnou Lukáš. To
jsem vlastně ještě nepsal, že on mi občas
říká Houmre a já jemu Barte. „Jak tu není
máma, neděláš chudinku a šlapeš jako
registrovanej turista!“ Abych dodržel
scénář, chytil jsem ho za krk a chvíli
na něj řval: „Ty jeden mrňavej…!“ Prostě
rodinný folklór. Ve které rodině nějaký
není, že? Tedy, že by ta cesta byla
kdovíjak půvabná, to není. Prostě průsek
v hustém křoví. „Dřív tu všude bývaly
švestkové sady,“ pronesl funící děda, jako
by mi četl myšlenky. „Dneska už jsou
jen na jižní straně. Tady byl švestkový
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Bílá věž Hazmburku

ráj, tady všude v okolí. Dokonce tu
jezdí vláček, kterému se dodnes říká
Švestková dráha, i když uvědomělý
zemědělec švestky vykácel, meze rozoral,
sovětskou kukuřici nasázel, ovocnářství
zlikvidoval.“ Jenomže to už jsme stoupali
k hradní bráně a byli u ní od auta za půl
hodinky, což je prostě luxus.
Popisovat Hazmburk a výhled z něj, to
je úkol pro Máchu, Goetha nebo Seiferta,
a ne pro mě. Každopádně mi chvíli trvalo,
než jsem se vůbec dokázal pohnout.
Připadal jsem si jako na palubě členité
a obrovské zaoceánské lodi, která uvázla
na souši. Na níže položené zádi Černá
věž, na přídi, o hezkých pár metrů výš,
věž Bílá. Je odtud vidět všechno, snad celá

zeměkoule, fakt. A je to jiný pohled než
z Milešovky plující v oblacích. Takový
lidštější rozměr to je. Kam se člověk
podívá, České středohoří ve své totální
malebnosti, nadto zlacené sluncem
sklánějícím se k večeru. Jen na jedné
straně vypuká rovina plochá jako stůl, ze
které se vzdouvá důstojný Říp, magická
osamocená hora. Lezeme na Bílou věž,
a to jsme přímo na nejvyšším stěžni.
Plastická mapa krajiny, rybníčky,
lesknoucí se stužka Ohře, kopce, kopce,
kopce, a konečně i ty hledané vinice,
geometricky přesné jako nějaká zelená
grafika v krajině. Trochu odoláváme
útoku pirátských vos a létajících
mravenců – letos je jejich rok, ale jinak
si rozhled kapitána Korkorána užíváme
plnýma očima. Děda, jak jinak, držel
historickou přednášku. „Abyste si
nemysleli, že zříceniny jsou vynález
romantismu – tenhle hrad byl pustý už
koncem 16. století. Zajícové z Valdeka,
podle nichž se hrad i jmenuje –
Hasenburg neboli Zaječí hrad, přesídlili
dolů k Ohři, do Libochovic a Budyně –
však zítra sami uvidíte – a nechali hrad
hradem.“ Pak bylo chvíli ticho, které
přerušil náš dvorní cynik Lukáš: „Jak
bych to tak shodil…? Kupodivu mě vůbec
nic nenapadá. Tohle místo je naprosto
libový, mazaný, hustý a boží. A to, táto,
zapiš.“ Lukáš je málokdy přemožen
geniem loci, takže zapisuju, a kdybych
měl zlatý inkoust, bylo by to ve zlatě. Jo
a mimochodem, když jsem se naposledy
otočil za důstojnou Bílou věží, přišlo

mi, že na horním ochozu někdo stojí.
Klobouk, hůl, rozevlátý plášť. Že by si
nás vážně hlídal?
Ke dnešku ale ještě malou noticku. Řekli
nám, že v Kocourově, v Hospůdce, mají
koně. Neřekli nám ovšem, že za zdejší
výhled by se měla platit koukací přirážka.
Něco mimořádného! A navíc, vaří tu fakt
skvěle – třeba jakákoli zvěřina je tu jako
dort. A tak sedíme na terase, popíjíme
Kocoura, královsky večeříme a hledíme
do krajiny, která se s ubývajícím světlem
pozvolna mění ve svou vlastní siluetu.
Městečka a vesnice začínají pomrkávat
světly, kontury kopců modrají, netopýři
šrafují nebe, tu a tam proletí i nějaká ta
sova, kobylky koncertují na dobrou noc…
Dobře je nám tu, fakt dobře.

Výhled z Hazmburku
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Den třetí

Dnešek je ve srovnání s předešlými
dvěma dny nějak volnější. Však se také
říká – třetí den je kritický, minimálně
na lyžáku nám to rok co rok vtloukali
do hlavy. A tak jsme po snídani ještě
chvíli zůstali v Hospůdce a užívali si
ten neskutečný výhled z Kocourova.
Natálka mě ještě uzuzala na koně, táta
s dědou si dali kulečník a Lukáš seděl
u piána a do omrzení brnkal tu jedinou
věc, co na něj umí zahrát. Pak ale děda
zavelel, a tak jsme se neradi rozloučili
s penzionem a vydali se k Ohři. Lukáš
brblal od rána, protože věděl, že nás
čekají dva zámky za sebou, a to bylo
o dva víc, než by chtěl navštívit. Nesnáší
obhlížení šlechtických ložnic. Nejdřív
přišly Libochovice. Krásný barokní
zámek v parku plném pávů, na břehu
ramena řeky Ohře. Musím přiznat,
že mě osobně prohlídka zámku hodně
bavila. Ten, kdo tu expozici připravoval,
věděl, co dělá. Byl to vlastně velmi
zajímavý průřez bydlením a životem
šlechty od renesance do konce 19. století
s pracovnami, salonky, kabinety,
knihovnami, jídelnami a... – i těmi

34

píše Lucie
Lukášovými ložnicemi. Byly tu
obrovské nástěnné gobelíny, barokní
kachlová kamna jako zkamenělé
fontány, děsivý bůh Saturn a kamenné
sochy mouřenínů, křehoučká nádhera
porcelánových figurek – jak říkám, mě
to bavilo moc. Zjistili jsme taky, že
Libochovice jsou sídelním městem krále
Pohádkového středohoří, což nadchlo
především Natálku. Hlavně proto, že
pohádky byly přítomné přímo na zámku
– konkrétně ve sklepení. Aha, říkali
jsme si my dospělí, výstava vycpaných
strašidelných panáků, to na zámcích
bývá. Jenomže ono to bylo trochu jinak.
Tady byla strašidla živá. Vlastně to
bylo divadlo. Chvílemi velmi přesvědčivě
namaskovaní a kostýmovaní lidé –
jak jsme pak zjistili, všechno nadšenci
z okruhu průvodců a zaměstnanců

Zámek Libochovice

zámku – nás v kombinaci s tmou,
šerosvitem, chvějivým plamenem svící,
strašidelnými zvuky a hororovým
skřípotem děsili velmi úspěšně. Lukáš
pookřál – on je velký fanda do hororů
a tohle mu kupodivu nepřišlo jako
„trapárna“, naopak kvitoval to velmi
nadšeně. K dovršení všeho byly ještě
mimořádně otevřené zámecké skleníky
s palmami, tropickými rostlinami
a výstavou exotických ptáků. Děda nás
po celou dobu častoval životopisnými
údaji Jana Evangelisty Purkyně,
českého přírodovědce, který se tu narodil
a do jedenácti let tu i žil jako dítě
zámeckého úředníka. Děda si prostě
nedá pokoj, je to silnější, než on. Jestli se
nakonec do nějaké té televizní soutěže
fakt dostane, rozbije bank, to je na beton.
To druhý zámek, vzdálený jen pár
kilometrů po proudu Ohře, byl úplně jiný.
Budyně nad Ohří. Býval to ve středověku
vodní hrad a Zajícové z Hazmburku tu
štědře hostili alchymisty z celého světa.
Jeden z nich kvůli tomu dokonce údajně
přišel na buben. No, a ti alchymisti
se postarali i o pořádný malér. Tedy,
průvodkyně se nás snažila přesvědčit,
že šlo o výbuch prachárny, ale Lukáš
zdatně fantazíroval, že to byla určitě
exploze související s hledáním kamene
mudrců – a paní nakonec pod nátlakem
přiznala, že není první, koho to napadlo,
a že je to dokonce i teorie některých
historiků. Každopádně víc než půlka
hradu vyletěla do povětří. Ne úplně, ale
o tři sta let později východní a jižní křídlo

Vodní hrad Budyně nad Ohří

i s věží radši zbořili, než by finančně
vykrváceli při věčných opravách. A tak
teď z původního písmene U je jenom L.
Alchymisti nás všechny, to dá rozum,
zajímali, takže když nás průvodkyně
zavedla do alchymistické dílny, ani
jsme nedýchali. Já tedy nejsem žádná
kuchařinka, ale dost mě zaujalo, že tu
působil i slavný astrolog a alchymista
Bavor Rodovský z Hustiřan, který tu
jen tak bokem, jako vedlejší produkt
výroby zlata z bůhvíčeho, napsal jednu
z vůbec prvních českých kuchařek –
„Kuchařství, to jest knížka o rozličných
krmích, kterak se užitečně s chutí
strojiti mají“. No není to úplná poezie?
Tyglíky, pece a pícky, kahany, díže,
tahací měchy – bylo to hodně přesvědčivé,
fakt jsme si připadali jako v jiném
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světě. Ta dílna je, jak nečekaně nadšeně
poznamenal můj bratr, prostě boží. Když
jsme pak šli, pronásledováni teď už dost
nemilosrdnými slunečními paprsky,
po Budyni, zavyl najednou Lukáš jako
šakal. Lekli jsme se. Brácha stál jako
přimrazený u kamenné zdi a ukazoval
před sebe. „Vidíte ho? To je Mamugna!
Mistr alchymie Mamugna a jeho dva
ďáblové v podobě černých psů…“ Kašpar.
Myslí si, že když už nás potkalo jedno
zjevení, teď mám na mysli to něco, co
se tváří jako praotec Čech, uvěříme každé
pitomosti. Děda s tátou řičeli smíchy,
Natálku ale Lukáš vyděsil tak, že jsem
mu musela od plic promluvit do duše.
Maminko, ty to vidíš – jsem v téhle partě
jediná příčetná.
Alchymistická dílna
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Z Budyně jsme jeli vstříc čemusi, co děda
nazýval Oherským zlomem. Rovina
táhnoucí se od řeky končila a bylo nutno
vyjet do kopce, který ale nevypadal jako
ty středohorské kužely a bochníky.
Byl to takový zalesněný hřeben, nijak
vysoký. Dojeli jsme těsně pod něj a vjeli
do městečka Mšené-lázně. Původně jsme
tu sice stavět neměli, ale to se dost dobře
nedalo. Jakmile jsme vjeli do lázeňské
zóny ukryté v parku, nevěřili jsme svým
očím. Byli jsme v Japonsku. Dřevění draci
s vypoulenýma očima, orientální zdobné
prvky, pestří ptáci, lomené vlnovky,
jemné dřevořezby ozdobných trámů,
stříšky jako z paláce japonského císaře
a navíc (jak by jistě poznamenal Filip
– musím mu zavolat) taková ta secesní

Lázeňský pavilon
ve Mšeném-lázních

ornamentálnost. „No to mě nech bejt, jak
se sem tohle dostalo?“ vydechl Lukáš a táta
už parkoval a šlo se na obhlídku. Děda
rozpačitě brblal, neměl nastudováno, ale
brzy bylo jasno. Hlavní lázeňský pavilon
– a ještě jeden o kus dál ve svahu – vystavěl
velmi originální český architekt Jan
Letzel, Kotěrův žák (vida, ty nekonečné
Filipovy promluvy o architektuře už
ve mně zanechaly stopy), mladý kluk,
který tíhl k orientální poetice. Tohle tu
postavil a teprve pak odjel do Japonska,
kde se proslavil. „Já už vím, odkud to
jméno znám,“ zajásal děda. „Letzel přece
v Hirošimě postavil tu slavnou budovu
s kopulí, která jediná odolala výbuchu
atomové bomby!“ To by ani nebyl děda,
aby neměl poslední slovo.

Oherský zlom jsme překonali a před námi
se rozeběhla nekonečná rovina s jediným
omylem – kopcem vyrůstajícím naprosto
nepřípadně, jako by se na rovném stole
vyboulil suk. Říp. Všechny nás trochu
zamrazilo, když jsme si vzpomněli
na zjevení z Milešovky. Nikdo sice
neřekl půl slova, ale bylo jasné, že všichni
myslíme na to, jestli tam na nás opravdu
čeká. Ale jestli je to praotec Čech, tak
kde asi jinde by měl být? Kristapána,
Lucie – posloucháš se? Už mi fakt hrabe.
Zaparkovali jsme ve vesnici s případným
jménem Rovné, protože je to vážně
poslední rovné místo před Řípem. K hoře
vede lipová alej vysázená počátkem
minulého století (povídal děda). Nebudu
předstírat, že to není do kopce, to zase
je. Jde se cestou v takovém něčem, co spíš
než les připomíná přerostlé křoví. Cesta
je chvílemi betonová, chvílemi kamenitá
a každopádně od Mělnické vyhlídky vede
skoro kolmo na vrstevnice, jinak řečeno,
krpál jako prase. Ale kratičký, půl druhého
kilometru od úpatí. Nevím proč, ale jestli
jsem tu něco nečekala, tak turistickou
chatu. A přitom tu stojí od roku 1909
(zdroj: děda). Filip by mi jistě vysvětlil,
proč vypadá, jak vypadá. Schválně…
klik a dotaz odeslán. „Oni to stavěli
členové Klubu českých turistů z podnětu
Lobkowitzů a chtěli to mít hodně národní,
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Rotunda na Řípu
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tak je to taková ta folklórní secese,“ psal
Filip ze Stockholmu. „Nejvíc mě baví ten
nápis, toho si všimni.“ Všimli jsme si
všichni. „Co Mohamedu Mekka, to Čechům
Říp“, stojí na průčelí. Hm, dneska to chytá
zajímavé příznaky. Každopádně jsme si
tu dali moc dobrou bramboračku a vydali
se těch pár posledních metrů k rotundě,
která je od chaty už vidět. Rotundu
jsme prošli, vyslechli výklad o vrcholu
románského stavitelství, já se dozvěděla,
že když na mě socha svatého Jiří mrkne,
do roka se vdám (způsobně jsem se culila
a předstírala, jak mě to těší). Venku jsme
rozpačitě zírali do okolní zeleně a mrzelo
nás, že odtud není nic, ale opravdu nic
vidět. Tedy, až na… něj. Udělal, jak řekl.
Čekal na nás na Řípu. Praotec Čech. Už je
to tak, skončíme všichni ve cvokhauzu.
To zjevení (skoro mám chuť napsat „ten,
jehož jméno nesmíme vyslovit“) se na nás
široce usmívalo a švitořilo jako pavlačová
bába. Pokusím se jeho projev zapsat co
nejvěrněji. „Potěšili jste mě, Čechové,
potěšili. Netrpíte leností, kterou jsou
stiženi mnozí z vašeho kmene. Teď vám
ukážu místo, kde jsme v těch dávných
dobách stanuli a dívali se do kraje.“ Opřel
se o sukovici a vykročil. Ploužili jsme
se za ním. Děda už už otevíral pusu, ale
„vy víte kdo“ byl řečný jaksi spontánně:
„Samozřejmě v těch dobách býval Říp
holý jako hlava starého muže. Dobře se
pamatuju, jak tu někdy v polovině století
devatenáctého vysázeli na vrcholu smrky
a o nějakých dvacet let později pak zbytek
Řípu zaplevelili duby. Co je z toho dneska,

vidíte sami. Já vím, vy jste všichni velcí
bojovníci za nedotčenost přírody, ale
kdyby bylo na mně, zařídil bych, aby
byla má hora zase holá, aby se na ní
pásly ovce, aby tu byla step jako v dobách,
kdy jsme sem přišli poprvé.“ Nadechl
se a pokračoval: „Říká se, že před tím,
než jsme přišli, létali kolem hory draci.
Nevím, my tu tedy žádné neviděli. Zato
jsme uviděli tohle…“ a teatrálně máchl
holí. Stáli jsme u malého zábradlíčka
s cedulkou Roudnická vyhlídka a dívali
se do kraje. „Tři hlavní řeky české
omývaly horu – tam Labe, tam Vltava
a tam zase Ohře. Úrodná rovina jako
prostřený stůl, věnec malebných hor,
po kterých po celá dlouhá staletí bloumám
a nikdy se jich nenabažím. Hazmburk
a Milešovku už znáte a teď tedy stojíte
na třetí nejdůležitější hoře středohoří, které
nese podnes moje jméno – České.“ Děda se
prodychtil ke slovu: „A vy jste tu tehdy
řekl…“ „Já vím, to o tom mléku a strdí
myslíš, že? Tak to jsem prosím pěkně
nikdy neřekl. To si vymysleli všichni ti
kronikáři a písmáci. Já už si, popravdě,
naprosto nepamatuju, co jsem tehdy
řekl – ostatně, kdo by to po mně mohl
po takové době chtít, že? Já jenom vím, že
mě ten výhled úplně ohromil, takže spíš
myslím, že jsem neměl slov. A taky jsme,
upřímně řečeno, byli tak utahaní, že už
se nám nikam dál nechtělo. A nelituju
toho, nikdy jsem nelitoval. A vy byste
taky neměli. Vybral jsem vám krásnou
zem. A šmytec. To prý se říká, to se mi
moc líbí.“ Děda se nemínil vzdát své šance
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dozvědět se, co nikdo neví: „A co je pravdy
na tom, že jste pohřbený ve Ctiněvsi pod
Řípem?“ „To je vůbec největší legrace, jak
hledají můj hrob! No jen si to poslechněte
– můj hrob je prý přesně tam, kam
v poledne dopadá stín věže ctiněveského
kostela. Ten přece dopadá každou chvíli
jinam! Nebo na Želivu. Nebo u topolů pod
Řípem. Ale největší pitomost vymyslel
nějaký Krolmus, buditel národa. Můj
hrob, ve kterém ležím se zlatou kvočnou
a kuřaty, věřili byste tomu?, prý najde
oráč, který bude orat s párem černých
nebo strakatých krav na poli u Ctiněvsi.
A nějaký Hájek z Libočan zase lidem
nalhal, že jsem umřel roku 661. Takový
nesmysl! Copak to nechápete? Já přece
zatím neumřel. Já jsem praotec Čech!
Bloudím po zemi české, a dokud ta bude
na světě, budu tu i já.“ A jak to dořekl,
zmizel. Bezesporu velmi efektní odchod.
Opřeli jsme se o zábradlí a dívali se
do dálky. Měl pravdu. Něco takového
nikde jinde na světě není. Jsem strašně
ráda, že na rozdíl od táty s mámou,
pro které to v mládí bylo nemyslitelné,
můžu cestovat po téhle planetě, kam chci.
Ale tady mám kořeny, sem patřím, sem
se chci vracet. Tahle krajina mě dojímá.
„Dědo,“ slyšela jsem najednou říkat
Lukáše, „to je moc fajn, žes nás sem
vzal.“ Vida, nejsem v tom sama, když
i rodinný cynik je pohnut.
Další směr cesty určil právě Lukáš.
O Labe aréně vykládal nadšeně už
v Praze. On od malička chodí na veslák a
postupem času se začal věnovat rychlostní
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kanoistice. Jeho velký hrdina Martin
Fuksa získal před pár měsíci titul mistra
Evropy právě tady, konkrétně na kanálu
v Račicích – a tam nás teď Lukáš
navigoval. Je docela příjemné vidět ho pro
změnu jinak než zívácky rozvaleného
s neustále posměšně svěšeným koutkem
pusy. Teď seděl jak na pružince, neustále
na něco ukazoval, evidentně se dost
těšil. Už tu párkrát závodil, takže se
tu vyznal. Protentokrát zcela zastínil
dědu. Vykládal nám o tom, jak je tenhle

kanál jedním z nejlepších na světě, jak
byl vymyšlen a postaven speciálně pro
účel veslařů a kanoistů, vysvětloval
nám, co je to vratný kanál, prozrazoval,
co se skrývá pod hladinou. Já to viděla
po svém – je to vlastně takový gigantický
bazén obklopený asfaltovým okruhem,
a mně bylo jasné, že jestli se tu někde
dají půjčit inlajny, mám o program
postaráno. Jenomže Lukáš pevně třímal
otěže odpoledne. Vlekl nás do loděnice.
„Doufám, že tu bude. Zkoušel jsem mu

volat, ale nebral mi to.“ Netušili jsme,
o kom mluví, ale pak jsme ho uviděli.
Chlapík v montérkách, ani bych si ho
byla nevšimla. Pak se ale otočil a já ho
poznala. Václav Chalupa. Má medaile
z olympiády, z mistrovství světa, jeho
jméno je pojem – a on tady v montérkách
opravuje lodě? „Tohle je Vašek Chalupa,
technický ředitel tadytoho nádhernýho
areálu.“ Ředitel v montérkách? Tak
to se moc nevidí. „Vašek nám půjčí
loď, tak si to zkusíte. Vyjde to akorát

Děti, děti, doufám,
že z vás neudělám
sirotky…

Tak co, ségra? Dobrý, ne?

Jestli myslíš
Chalupu, tak
fakt dobrý.

Labe aréna v Račicích
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na čtyřku s kormidelníkem,“ liboval
si Lukáš. Podívali jsme se po sobě. „Já
budu ten kormidelník!“ ječela nadšeně
Natálka, aniž tušila, co to vlastně je.
A tak jsme vzali loď a šli s ní ke kanálu.
„Dejte na ni bacha,“ řekl s úsměvem
pětinásobný vicemistr světa a přidal
informaci, kolik ta loď stojí. Křečovitě
jsme ji sevřeli a šli jako roboti. Na vodě
to bylo všechno, jen ne lehký. Nikdy by
mě – a táta s dědou na tom byli stejně –
nenapadlo, jak strašlivě, ale fakt úplně
nejvíc vratká ta loď je. Seděla jsem,
klepala se jak ratlík a děsila se pohnout.
A to mám chytit veslo a zabírat? Jak asi?
To jsme v mžiku ve vodě. No, nakonec
se nám povedlo udělat pár roztřesených
záběrů, loď sice dopředu moc nejela, ale
taky se nepřevrátila. Zážitek to nicméně
byl, řečeno s Natálkou, „hustej“. Nakonec

Roudnice nad Labem
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došlo i na ty inlajny, děda si půjčil kolo,
táta mě uprosil, že si dá pivo a já nás
odvezu ten kousek do Roudnice. Byla
tu spousta lidí, rodiny s dětmi, kola,
brusle, pikniky, buď se sportuje, nebo leží
na trávě, případně se kouká na trénující
namakance – a ne ledajaké, ono to
tady funguje jako Národní olympijské
centrum a trénují tu sportovci z celého
světa.
V Roudnici nad Labem jsme si dali
druhý díl Labe arény (ten třetí ve Štětí
už nestíháme, ale Lukáš se tam v září
chystá na závody, tak povypráví).
V Roudnici, pod mostem přes Labe, je
nedávno rekonstruovaný kanál pro slalom
na divoké vodě. Zařízení, které z klidného
Labe dělá himálajskou říčku, bylo právě
spuštěné a my s otevřenou pusou koukali
na šílenou rychlostí letící lodě, ve kterých
očíslovaní kluci kmitali pádly, obraceli se,
vyhýbali, kličkovali… Úžasná podívaná.
Ještě že Lukáš nechtěl, abychom si zkusili
i tohle. Závěr dne byl plánován jako
sladká odměna za plahočení. V Roudnici
mají takové dvouhlavé náměstí – to větší
je Karlovo, to menší, které se do něj vlévá,
Husovo. A právě tady na nás čekala
vyhlášená cukrárna s půvabným jménem
Dortletka. Vchází se tam z průjezdu, a to
rovnou k prosklenému pultu plnému
lákavých, voňavých a od pohledu poctivých
dortů, zákusků a jiných dobrot. Usadili
jsme se, dostali výbornou kávu, Natálka
domácí limonádu a pak už se nesly
vybrané sladkosti. Nemá smysl psát
o všech, ale ta, která dala cukrárně jméno,

ta si zápis do deníku zaslouží. Dortletka
je totiž rodinný klenot z dob starého
mocnářství. Pradědeček dnešní majitelky
tenhle dortík pekl ve své pekárně ve Vídni
už dávno před první světovou válkou.
Ve třicátých letech se usadil na Podřipsku,
a než mu to strana a vláda zatrhly,
pekl Dortletky i tady. Dneska se tenhle
dezert chlubí titulem nejlepší Regionální
potravina Ústeckého kraje mezi všemi
sladkostmi a její úspěch by pradědečkovi
jistě udělal radost. A co to je? Takové sněhové
pusinky slepené úžasným kávovým
krémem, to celé ještě obsypané prachem
z piškotů a mleté kávy. Já snědla tři, čili se
už nehnu. A ještě jedna věc tu byla skvělá.
Chlapík u vedlejšího stolku. Děda se s ním
dal do řeči a za chvíli už si k němu přesedli
i táta s Lukášem. Ukázalo se, že je to ředitel
zdejšího letiště, už léta dobrá duše a hrdý
pořadatel Memorial Air Show, což je, jak
nadšeně potvrzovali mužští členové naší
výpravy, legendární festival vojenských
letadel – od těch historických po dnešní.
Pánové byli úplně nemocní z toho, že tuhle
podívanou propásli, ale náplastí na jejich
ránu bylo, že je pan ředitel osobně pozval
na další ročník. Čili je mi jasné, kam bude
směřovat červnový rodinný výlet.
Den, který měl být klidný, nás docela
vyšťavil. Jeli jsme z Roudnice přímo
na sever a blížili se k Úštěku. Tady,
ve vesničce Ostré, pod kopcem se dvěma
malebnými „kostelíčky“, které jsme
viděli už zdaleka, na nás čekal penzion
Statek pod kalvárií. Sluníčko se pomalu
chystalo k spánku, takže jsme se

Memorial Air Show
Roudnice nad Labem

rychle ubytovali – mimochodem, je to
nádherně opravená zemědělská usedlost
s krásnými výhledy do kraje – a honem
ještě vyrazili dobýt poslední kótu dne –
zdejší kalvárii. Ke dvěma kapličkám vede
křížová cesta (hned jsem volala mámě
– vloni jsme si „křížovek“ užili, letos je
tohle jedna jediná). Vystoupat až nahoru
nebylo náročné ani po celém dni a rozhled,
korunovaný siluetou druhé nejvyšší hory
Českého středohoří, doširoka roztáhlého
Sedla na pozadí zapadajícího slunce, byl
vážně luxusní tečkou dne. No, tečkou…
To by pod terasou rodinných apartmánů,
které jsme zabrali, nesmělo být ohniště,
kde jsme do noci pekli buřty a brambory,
a o kus dál by nesměl šplouchat bazének,
ve kterém jsme pravidelně zaháněli
horko, které ani s postupujícím večerem
nepolevovalo. K tomu se pilo středohorské
víno z idylického klenutého pískovcového
sklípku… Houby zle.
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Den čtvrtý
Natálka včera usnula jako jezule,
především pak poté, co jsme jí svatosvatě
slíbili, že další den bude celý jen a jen
pro ni. Ještě že to tady není žádný
problém, lákadel pro děti jsou na každém
kroku mraky. Speciálně Úštěk, který
máme z penzionu na dohled, je v tomto
směru úplně luxusní. Nicméně naším
prvním cílem není. Hned po snídani
totiž vyrážíme na romantickou výpravu
do Opičího hradu. Natálka nadšeně
poskakuje hodný kus před námi. Hm,
možná by bylo fér vysvětlit jí, jak to
s těmi opicemi a hradem Helfenburkem
doopravdy je. Když ona je ale tak
bezelstně nadšená… Pověst totiž praví, že
byl jednou jeden šlechtic, který si ze světa
přivezl domů houf opic. Opice si hravě
poradily s dřevěnými klecemi a utekly

Helfenburk
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píše Jan
do lesů. Usídlily se na zřícenině hradu
Helfenburku – bylo to dlouho po třicetileté
válce, za které byl hrad proměněn v ruiny
– a s gustem terorizovaly okolí, podnikaly
loupeživé výpady do vesnic, přepadaly
pocestné, kradly jídlo a všeobecně škodily,
takže se nakonec nebozí vesničané
museli ozbrojit, sešikovat a táhnout
na Opičí hrad. Tohle děda Natálce
vyprávěl cestou, takže nám klesání
i stoupání v zalesněném terénu přes Ptačí
důl uteklo velmi rychle. Když se objevila
helfenburská věž, došel děda k pointě.
Vesničané opice slavně porazili a zahnali
je na útěk. Natálka se zastavila. „Dědo…“
řekla s rostoucím podezřením, „takže ty
opice už tam nejsou?“ Děda se zasmál:
„To víš, že ne, už skoro čtyři sta let ne.“
Natálka začala natahovat. No, a tady
jsem nastoupil já, zkušený rozptylovač
hrozících rodinných krizí. „To se říká
kdoví jestli, dědo!“ zahlaholil jsem.
„Natálko, jdeme. Prozkoumáme hrad
a třeba nějakou tu opici ještě najdeme.“
A bylo po breku.
Helfenburk je sice zřícenina, ale
obrovská. Však to taky býval největší
hrad na severu zemí českých. Když
jsme prochodili hradby, prolezli skalní
štěrbiny, dali si klobásu přímo z ohně
(dobrovolníci, kteří hrad už léta opravují,
tu mají ohniště a za dobrovolný příspěvek
člověka i pohostí), vystoupali jsme
na velmi zachovalou věž. Ten pohled byl
vážně působivý a v něčem připomínal
Hazmburk, jakkoli tenhle hrad byl
postaven v údolí. Zase to vypadalo, jako

kdybychom stáli na stožáru obrovské
lodi, jejíž příď prorážela písečné vlny,
obklopeni borovými stráněmi, ve kterých
se, kdož ví, možná dodnes prohání
zdivočelé stádo opic – tak jsme se na tom
alespoň dohodli s Natálkou. Ta už dávno
nehořekovala pro chybějící primáty,
protože naše další cesta vedla rovnou
do pekla, a tam se Natálka ukrutně těšila.
Úštěk je město velice středověké. Úzké
uličky, protáhlé náměstí, hradby, ze
kterých je vidět do hluboce zakrojeného
údolí. Je tu toho k vidění až nečekaně
hodně. My jsme prošli staročeským
jarmarkem, kterým pulzovalo náměstí,
a došli až k Pikartské věži. V ní sídlí
první část zdejšího slavného Muzea čertů.
A nutno říci, že ta klidnější. Spousta

nejrůznějších dřevěných čertích soch
včetně těch z Mexika a Bali, pohyblivé
„Potrestání hříšné ženy spravedlivým
trestem pekelným“, mechanický peklém
– jediný na světě… Zábavné, idylické.
A poučné, protože teprve tady, v jednom
ze dvou muzeí čertů na celém světě, se
dozvídáme, že hodný a přihlouplý čert
je český vynález a nikde jinde takového
potkati nemůžete. Tolik tedy věž. Pak
se ale sestoupá do protějších gotických
sklepů vytesaných v pískovcovém
masivu. A tady začne skutečné peklo.
Za skřípějící branou pekelnou je tma
prosvěcovaná
rafinovaně
ukrytými
světly. Ozývají se zvuky podivné, těžko
zařaditelné. Ze všech koutů se jako
na povel vyrojí celá banda čertů, a protože

Muzeum čertů
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jde o zkušené herce, je to chvílemi vážně
o strach. Mají tu váhu na lidské duše,
pekelný časostroj, který odměřuje
zbytek života, ale dokáže i rozběhnout
dny a roky pozpátku, čertí vajíčko
těsně před vylíhnutím, ústí strašlivé
chodby, z níž s jekotem vylétají čerti,
když se, nedej Lucifere, vajíčko rozbije,
kovanou klec na převýchovu zatvrzelých
hříšníků – a hlavně hříšnic, brusné
kolo na čerchmantské pařáty… Natálka
byla jako v mrákotách, oči vykulené,
absolutně nadšená, nicméně s opravdu
maloudušičkou. Neustále se nás střídavě
chytala za cokoli, zač se chytit dalo.
Nutno podotknout, že to všechno nebyla
žádná sofistikovaná triková produkce
řízená počítači s hologramy a filmovými
efekty. Kdepak, normální česká lidová
tvořivost, skvělé nápady a šikovné ruce.
Třeba dokonale vykoumaný motůrek,
který zvládne i šestnáct pohybů zároveň.
Jinak řečeno poctivá česká z prdu kulička,
která
funguje
jako
hollywoodská
podívaná. Toho asi jiný národ na světě
vážně není schopen, on ten praotec má
recht, když Čechům tak nadržuje.
Podivuhodný „Úštěkland“ ale zdaleka
nekončí.
Hned
naproti
Pikartské
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věži je ve velmi obyčejné budově velmi
neobyčejný Vodní svět. Vejít sem rovnou
z pekla je hodně uklidňující. Tady se toho
totiž moc nenamluví, protože obyvatelé
jsou němí. Spousta velkých akvárií je
královstvím výhradně sladkovodních
ryb, takže jsme si tu potřásli ploutví třeba
se sumcem, štikou, kaprem, okounem,
ploticí, ale taky tolstolobikem, úhořem
nebo jeseterem. Děda byl jako na trní,
běhal od akvária k akváriu a bědoval, jak
ho svrbí ruce, že se mu na prut akorát
tak práší a že už ani nepamatuje, kdy
naposled seděl u vody. Velitelka dne
Natálka nás ale po nějaké chvíli hnala
dál. Do zlatého hřebu dne, tedy setkání
s krvežíznivými piráty, zbývalo ještě dost
času, a tak jsme se vydali hledat zdejší
proslavené Ptačí domky. Cestou jsme
našli ještě Muzeum starých pohlednic,
umístěné v bývalém několikapatrovém
vinném sklepě vytesaném do skály, nebo
nádherně opravenou synagogu s naprosto
senzační atrakcí – židovskou školou. To je
tak. Synagoga stojí mimo hradby, takže
je to vysoký dům sestupující do údolí pod
městem. Nahoře je modlitebna, v nižších
patrech pak škola. Natálka na to koukala
s otevřenou pusou – dvě místnosti: jedna
sloužila jako učebna, druhá jako byt
učitele, spojené byly otvorem ve zdi, takže
pan učitel si mohl jít třeba ohřát oběd
a od plotny kontroloval, jestli se děti vedle
učí, jak se učit mají. Pak jsme objevili
zdejší Šatlavu. To je takový minijarmark
se stánky a atrakcemi typu středověké
mučírny nebo vězeňské kobky, kde si

Šatlava
Natálka s chutí vyzkoušela obě role – jak
bídného vězně, tak nemilosrdného kata.
Lukáš zase zkoušel, zač je toho loket
vyrazit vlastními silami minci. A pak
tedy přišly na řadu ty Ptačí domky.
Jak bych to tak popsal, aby to bylo
srozumitelné. Úštěk je město vybudované
na skalním ostrohu. Když jsme sestoupali
pod něj, do údolí Úštěckého potoka, uviděli
jsme město z úplně jiného úhlu. Domy,
které jsme nahoře viděli z ulice a ony se
tvářily zcela nezáludně, jsou ve svých
zadních traktech doslova přilepené
na skálu. Pavlače, balkónky, dřevníky,
okna a okýnka visí nad propastí, takže
srovnání s vlaštovčími hnízdy napadne
jednoho každého, kdo na ně hledí. „Tyhle
přístavky k měšťanským domům si
na skálu někdy v 19. století přilepili

italští dělníci, kteří tu stavěli železnici,“
dovzdělal nás náš privátní praotec Josef.
Tak, ještě speciální a nefalšovaná
kalifornská pizza v Pizzerii Čertovna,
hned vedle Muzea čertů, a byl nejvyšší
čas vydat se za piráty. Hned u Úštěka
je totiž skoro sedmdesátihektarové jezero
Chmelař, uzpůsobené k rekreaci ve všech
možných podobách. Jsou tu pláže,
dětská hřiště, sportovní hřiště, minigolf,
kulečník, půjčovny loděk a šlapadel…
Chvíli jsme se tu jen tak poflakovali,
povalovali a cachtali a čekali na zcela
speciální akci, totiž na velkolepé Dobytí
jezera Chmelař piráty aneb Ukrutnou řež
na březích úštěckých. Lidí už tu bylo jak
naseto, jakž takž jsme ale ještě ukořistili
slušná místa. A pak to začalo. Piráti,
korzáři, jakož i bukanýři, dokonce obojího
pohlaví, historické tržiště, rýžování

Úštěk
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zlata, divadla, soutěže a především
vážně bombastická show – bitva na souši
i na vodě, na té potom na replice pirátského
škuneru. Muškety střílely, kordy
zvonily, bambitky třeskaly a Natálka
pištěla blahem. Trochu pak sice prudila,
že chce zůstat ještě na večerní bitvu
s ohni a ohňostrojem, když jsme jí ale
připomněli, že teď se jede za princeznami,
bylo po problému.
Princezny, jak známo, bydlí na zámku.
A slabou čtvrthodinku jízdy odtud je
zámek, ve kterém princezny prostě bydlet
musejí, alespoň tomu tak je v každé druhé
české filmové pohádce. Děda Natálce
před odjezdem pustil Prince a Večernici
a Jezerní královnu a Čertovu nevěstu,
aby věděla, co ji čeká. A Natálka se těšila,
Zámek Ploskovice
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až nadskakovala. A to ještě netušila,
co pro ni Lucka s dědou připravili
za povyražení! Abych to ale psal pěkně
popořádku – ten zámek, jak už laskavý
čtenář nejspíše uhodl, jsou Ploskovice.
Zámečtější zámek aby člověk pohledal.
Rokokový dortík zasazený do nádherné
zahrady plné cizokrajných stromů,
fontán, alejí a kašen. „To se to tu císaři
a poslednímu českému korunovanému
králi Ferdinandu Dobrotivému a císařovně
Marii
Anně
Karolíně
procházelo
a odpočívalo, co?“ perlil děda a ani se při
tom kradmo nedíval do poznámek. Měl ale
pravdu. Když nás průvodkyně nechávala
procházet
rytinkovým
salonkem,
dámskou pracovnou, salonem císařovny,
císařovou pracovnou nebo ranním

pokojem, měli jsme neodbytný pocit, že
si Jejich Milosti jen na chvíli odskočily
a my bychom sebou měli hodit, abychom
je nerušili, až se vrátí. Tak šikovně je
zámecká expozice vymyšlená. Já nejsem
žádný znalec výtvarného umění, to tedy
fakt ne, ale výmalba tohohle zámku,
to je prostě moje gusto. Josef Navrátil
maloval, jako by mi viděl do duše. Tedy,
to by Barborka koukala, jak jsem se tu
rozněžnil…
Když jsme o něco později procházeli
umělými jeskyněmi, jak děda říkal,
grottami, s podivuhodnými tvory
na kašnách a reliéfech, pokukovali jsme
všichni po Natálce. Courala se za námi,
špičkou pravé boty provrtávala podlahu
a byla očividně zklamaná. „Copak,
Naty?“ začal jsem hrát dohodnutou
komedii. „Nelíbil se ti zámek?“ „Ale
jo. Docela,“ kníkla neteř. „Něco ti tu
chybělo?“ přidal se děda. „Jo,“ vzlykla
Natálka. „Princezny.“ V tu chvíli někde
za námi cosi zašustilo a před užaslou
Natálkou se objevila princezna s princem.
Vážně, jako z pohádky. Natálka
okamžitě odhalila, že jsou to Lucka
s Lukášem navlečení do vypůjčených
kostýmů, které s sebou celou dobu
vláčíme pečlivě maskované v kufru auta,
ale její radost to nikterak neumenšilo.
„Já chci bejt taky princezna!“ zařičela
a s nadějí hypnotizovala Lukášovy
ruce skryté za zády. Uhodla to, potvora.
Samozřejmě, že jsme měli kostým i pro
ni. Když si v něm pak vykračovala
po jemným pískem sypaných cestičkách

Interiér zámku Ploskovice

mezi uskakujícími pávy, vypadala
jako malá komtesa, které se právě splnil
sen. Následovalo velké focení na těch
nejneuvěřitelnějších místech zámeckého
parku. A jak jsme odtud Natálku dostali?
Inu, těžko. Moc těžko. Na druhé straně,
jakmile jsme ji vtáhli do auta, okamžitě
to zalomila. Do Litoměřic je to chvilinka,
najít objednaný penzion U Borovičků
taky nebyl žádný problém, a tak jsme
milou Natálku přenesli z auta rovnou
do pelíšku, kde kontinuálně pokračovala
ve spánku. Trochu jsme vybalili
a vyrazili na dospělý tah Litoměřicemi.
To město je prostě krásné. Historické,
barokní, s nádherným komplexem
hradeb a parkánů. Letní večer v takových
kulisách sliboval být velice příjemný.
Všechny obvyklé litoměřické atrakce
jsme měli naplánovány na zítřek,
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A Lucie, jako by mi četla myšlenky,
úplně nečekaně, začala recitovat:
„Jasná noc mne vzhůru vábí;
temné hlubiny se hrozím,
ach! A k světlu nelze jíti.
Vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši!
K vám já toužím tam světla ve říši!
Ach, a jen země je má!“

Dómský pahorek s katedrálou

takže dnes šlo vážně jen o příjemnou
procházku. Pomalu se smrákalo, pak se
rozsvítily lampy a Litoměřice dostaly
slavnostní nazlátlý nádech. Bloumali
jsme po parkánech, dívali se na zářící věž
katedrály svatého Štěpána, která vévodila
scenerii až docela nahoře, pod námi se
k sobě tiskly svažité uličky s historickou
městskou zástavbou. Bylo teplo, město
tiše šelestilo kdesi za námi a my se
šourali, jen co noha nohu mine, každou
chvíli jsme si sedli nebo se opřeli o zídku
a sledovali ten večerní poklid. O kousek
dál pobleskávalo líné a ospalé Labe.
Došli jsme až k Máchovým schodům
a začali si uvědomovat, že tohle město je
duchem básníkovým vážně naplněno.
Co by asi o tomhle vlahém a poetickém
večeru romantický velikán napsal?
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„Teda, ségra – kdes to vzala?“ vydechl
nevěřícně Lukáš. „Karel Hynek Mácha –
Noc. To jsem se kdysi učila na Pražský
vajíčko a dodneška si to pamatuju,“
řekla Lucie skoro omluvně. „Náhodou
to přesně sedlo,“ dokončil neočekávanou
sourozeneckou úctu Lukáš. A v ten
moment jsme stáli na poslední podestě
schodů a shůry na nás shlížel Karel
Hynek vyvedený v kameni. Tahle noc
je vážně nějaká kouzelná. Došli jsme
na náměstí, usedli na lavičku u kašny,

Parkány

pořídili fotku pro Barunku a Filipa a pak
jsme se rozdělili, abychom zakončili den
v duchu svých vášní. Já ukecal tchána
„na jedno“ a Lukáš s Luckou se odebrali
do letního kina na nějakou akční
pitomost. Jejich volba.

vinař, uznale otřel pěnu z horního rtu.
Největší radost mi Labuť udělala jako
světlá dvanáctka, voňavá, dobře chmelená,
příjemně hořká. K tomu jsme dali báječné
utopence, kořeněné syrečky a chleba se
sádlem a nic nám nechybělo. Z „jednoho“
jich bylo nakonec pět, následovaných lehce
vrávoravou chůzí těch pár desítek metrů,
které nás dělily od penzionu. Dobrou noc.

O kvalitách filmu zprávy podati nemohu,
zato o pivu ano a udělám to vážně rád.
V Litoměřicích jsou dva
minipivovary a třetí,
biskupský
se
právě
otevírá, takže v roce
2016 už tu budou
tyhle bohulibé podniky
tři. My jsme zamířili
do Labutě. Měl jsem ještě
na patře zbytky chuti
ústeckého Mazla a už
jsem čichal k litoměřické
Labuti. Hostinec byl
přívětivý,
vyvedený
v kameni a klenbách
z neomítnutých cihel.
Omamně to tu vonělo,
měděné varny měkce
odrážely rumraj v sále,
a už se to neslo, už to
přistávalo na ranvej
na našem stole, už
jsem to nesl k ústům,
áááách… Omluvám se,
ale pivo je moje vášeň,
můj hřích, můj osud.
A tohle se povedlo. Fakt.
Dokonce i děda Pepa,
Noční procházka po Litoměřicích
který je daleko spíš
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Den pátý
Táta včera pořádně nezmínil naše
půvabné bydlení v Litoměřicích. Krásný
domeček někdy z poloviny 19. století, pár
kroků od náměstí, v sousedství kláštera
a barokního kostela svatého Jakuba,
moc hezky rekonstruovaný. Když
jsme poprvé vešli dovnitř, ocitli jsme se
někde ve Středomoří. Vnitřní dvoreček
porostlý vinnou révou, vypalovaný
žhavým sluncem – iluze dokonalá.
Ani snídaně dojem z italského pobřeží
nezkazila, přestože byla složená převážně
z lokálních dobrot. Měli jsme se co krotit,
abychom se nenacpali, protože nás čekal
docela náročný den a my si nemohli
dovolit malátnost. Na rodinné radě bylo
rozhodnuto, že si Litoměřice, které známe
zatím jen za tmy, prohlédneme ze všeho
nejdřív z výšky. Nejbližší příležitost

Litoměřice z věže Kalich
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píše Lucie
k tomu je hned na náměstí, v podivuhodné
kopuli domu, kterému se říká Kalich.
A přesně tenhle tvar ta věž má. Vstupuje
se do ní přes zdejší informační centrum
po dřevěných schodech hranatou spirálou
nahoru, do báně, ze které vedou otevřená
okna, a pak už čeká úžasný výhled
na celé město i na okolní kopce. Je odtud
krásně vidět i nejvyšší bod historického
centra. „To je takzvaný Dómský
pahorek,“ přednášel děda, „odtud se kdysi
město vlastně začalo šířit dál. Sídlí tu
biskupství a ta věž, kterou vidíte, to je
katedrála svatého Štěpána a na ni se
za chvíli budeme šplhat.“ Prošli jsme
podloubími náměstí, minuli hned dvě
galerie – ještě že tu není máma, to bychom
je měli povinné – a došli až na Dómský
pahorek. To je hodně zvláštní místo. Jak
člověk projde branou, ocitne se někde
jinde. Je tu takový zvláštní klid, ticho,
i slunce jako by tu svítilo trochu jinak,
měkčeji. Z obrovských oken věže jsme
po vyplazení se až nahoru – dobře padesát
výškových metrů – měli výhled skoro
jako z letadla. Město jako papírový model
na stole, celé parkány, které jsme večer
prošli, a hlavně Labe a daleký výhled přes
roviny až k Hazmburku. A na druhé
straně, za městem, hradba kopců.
Tam se dnes odpoledne vydáme i my.
Do katedrály jsme se nedostali, prohlédli
jsme si ji jen skrze mříž, a pak už jsme
vyrazili ujařmit Natálku. Litoměřice mají
tu a tam zachované hradby, do kterých
je občas vetknuta věž. V té, která podle
dědy bývala jezuitskou hvězdárnou,

sídlí Galerie loutek. V několika patrech
je tu spousta loutek, většinou dřevěných,
králové, princezny a princové, čerti
a vodníci, rytíři, Nanynky, Kašpárci,
draci – no, nač si člověk vzpomene
i nevzpomene. K tomu kulisy a rekvizity.
A není to všechno jenom k prohlížení.
Samozřejmě na ty vzácné, přes sto let
staré loutky se sahat nesmí, to dá rozum,
ale jsou tu jiné, se kterými si může člověk
zahrát, vyzkoušet si, jaké to je, uvést
dřevěnou loutku do pohybu. Natálka se
usadila doprostřed místnosti s plyšovým
medvědem v náručí a my s Lukášem jsme

jí hráli divadlo. Není to žádná legrace,
když chce člověk, aby loutka opravdu
ožila, ale Natálka byla nesmírně vděčný
divák. Div se neutleskala.
Další hradební zastávka byla kousek
od náměstí, v půvabném hrázděném
domku doslova přilepeném k opevnění
s malou věžičkou. Tady pro změnu sídlí
Dílna ručního papíru. Natálka se trochu
ofrňovala, ale jen jsme vešli dovnitř,
úplně se proměnila. On je to taky trochu
jiný svět, který nás okamžitě pohltil. Je
to i zásluhou úžasné paní Štyrandové,
která nás ovinula slovy, provázela

Galerie loutek
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nás
pyšně
po
rekonstruovaných
prostorách a především neuvěřitelně
poutavě vykládala o historii a výrobě
papíru. Nahoře jsme si v maličké galerii
prohlédli výstavu a žasli, co všechno se
dá z ručního papíru vykouzlit, o patro
níž jsme se dozvěděli, z čeho všeho a jak
se papír po staletí dělal (i dědu vyvedlo
z míry, že až do poloviny 19. století se
u nás dělal papír převážně ze starých
hadrů), že základní surovinou je celulóza,
která je ve většině rostlin. V přízemí
jsme pak vešli do dílny, kde už došlo
i na nás. Vyráběli jsme papír. Natálka,
důležitá jak ministr, nabírala podle
návodu hustou kaši z kádě na síto, pak ji
vyklepla – pardon, přenesla, to je správný
termín – na plstěnec, přikryla dalším

píru

Výroba ručního pa
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filcem, nebo co to je, a pak do toho bušila
rukama, aby z papíru dostala vodu.
Samozřejmě to nestačilo, tak musel celý
sendvič do lisu. Nakonec přišlo opravdové
kouzlo. Natálka opatrně, jako by chtěla
přenést pavučinu, sloupla vlastnoručně
vyrobený list papíru z plsti a odnášela si
ho jako svátost do auta, kde byla ta mokrá
věc připlácnuta na sklo (samo sebou ne
na přední), aby uschla.
Přestože jsme už měli docela hlad, zavelel
děda k posledním dvěma výpravám
do města. Ta první vedla dokonce pod
město. Litoměřice mají pestrou síť
podzemních chodeb a část z nich je
i přístupná. Mají tu v tomhle směru
dokonce dvě atrakce. Začali jsme na už
známém místě, v Infocentru na náměstí.
Paní nás odvedla pěkný kus cesty, až
dolů pod parkány, ke vstupu do podzemí.
Čekali jsme leccos, ale tohle ne. Expozice
Důl Richard v proměnách času je totiž
vlastně taková iluze. Zmíněný důl
leží kousek za Litoměřicemi, není ale
veřejnosti přístupný. Tady, v radničním
podzemí, člověk ale získá docela dobrou
představu, jak to tam vypadalo. Nejdřív
se tam těžil vápenec, pak tam měli nacisti
továrnu, ve které makali a po tisících
umírali vězni, a dnes je tam uložený
jaderný odpad. Když jsme došli až
k místu, kde jsou naskládané sudy
s tím děsivým žlutým symbolem, bylo
mi úplně jedno, že je to jenatrapa. Obešel
mě mráz. Úplně jiný zážitek nás čekal
o kus dál. Zajásali jsme, že se konečně jde
na oběd, protože děda nás vedl po schodech

Expozice Důl Richard

do Radničního sklípku, což je restaurace
pod náměstím. A podle menu i dost lákavá.
Jenomže tam už na nás čekal průvodce
a místo na svíčkovou se šlo do podzemí.
Tři podlaží sklepů propojených chodbami.
Je to vlastně muzeum s historickými
exponáty, ale nejzajímavější jsou právě
ty prostory samotné. A když si člověk
uvědomí, že podobných chodeb byly pod
městem ve středověku desítky kilometrů,
že spojovaly kláštery a kostely a vedly
i za město… S Lukášem jsme se shodli,
že to by nás fakt bavilo, prozkoumávat
podzemí a snažit se ho zpřístupnit.
Jenomže ono by nás toho bavilo…
Poslední bod programu před obědem –
gotický hrad. Filípku, proč tady nejsi –
tohle by tě nadchlo! On je to totiž skelet
gotického hradu, do kterého je vestavěn

naprosto moderní interiér s obrovským
přednáškovým sálem, informačním
centrem a úplně nahoře taky s interaktivní
expozicí Cesta za vínem. Uvítal nás
jakýsi hologram Karla IV. a pak už jsme
s Natálkou plašili špačky virtuálním
zvoncem, zkoušeli ozvěnu mezi obřími
sudy v žernoseckých sklepích, prolézali
sudové tunely, tvarovali sklenice vhodné
k tomu kterému vínu, hráli hry a také
prošli ochozem vysoko nad konferenčním
sálem, kde jsou koutky věnované
jednotlivým
vinařstvím
litoměřické
oblasti. Už tady se začalo ochutnávat
a pokračovalo to ještě v přízemí, ve speciální
ochutnávkové kamenné místnosti. Hlad
se ovšem doušky vína jen zesiloval.
Už už bychom byli vyrazili za jídlem,
když nás na nádvoří hradu zaskočil
smích. Shromáždění turisté se plácali
do stehen a řvali smíchy. V reproduktoru
exceloval český komik, kterého znám ještě
i já, koneckonců, jeho skeče se vysílají
v televizi pořád dokola. Felix Holzmann.
Po léta bydlel v Litoměřicích, na náměstí
jsme včera míjeli jeho bustu. To nás ale
nenapadlo, že tady má i stálou expozici.
Ve dvou místnostech je spousta fotografií,
rekvizit z jeho scének a pochopitelně i velká
obrazovka, na které běží nesmrtelné skeče
včetně těch málo známých a raritních.
My měli kliku na ten možná úplně
nejlepší – Včera, dnes a zítra, kdy si Felix
kupuje lístky do kina u Ivy Janžurové. To
je vážně o bránici. Děda nás odtud nemohl
dostat, až použil zaručený prostředek –
slíbil oběd.
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Gotický hrad Litoměřice

„Tak, vážení, protože nás odpoledne
čeká pěší i cyklistická túra, bude oběd
lehký a snadno stravitelný, abychom
do kopců netáhli šutr v žaludku,“
mentoroval nás děda, zatímco jsme
přicházeli k restauraci s podivným
názvem „La Karotka“. Když se ukázalo,
že je to restaurace vegetariánská, rodina
protáhla obličeje, jen já zajásala. Nakonec
ale byli spokojeni všichni, protože tohle
je tedy vážně neobyčejný podnik. Nejen
že tu mají na vegetárku neobyčejně
pestrý výběr, že jsou ta jídla výborná
(až dokonce zapřisáhlý masorád táta
potěšeně žvýkal a souhlasně pokyvoval
hlavou), ale ona ta jídla ještě senzačně
vypadají! Žádný kydanec zeleninové
hmoty – pěkně trendy gastronomická
prezentace. Třeba takový grilovaný
kozí sýr s gratinovanými bramborami
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a dýňovým pyré, nebo thajské zeleninové
nudle Pad Thai se sezamem a limetkou,
zapečená quesadilla, výborný boršč,
senzační tapas, nebo dokonce zdejší
sushi…, všechno naprosto báječné.
A navíc měl děda pravdu – do těch kopců
se nám šlo o dost snáz než po svíčkové
s knedlíkem.
Vzhledem k tomu, že to otec nevydržel
a dal si k obědu pivo, využili jsme konečně
jeden z těch zelených autobusů, co jich
tu všude jezdí jako máku. Mají na sobě
nápis Brána do Čech a jsou buď klasické,
nebo mají přívěs a slouží jako cyklobusy.
Nevím, jak to tady dělají, získali jsme
pocit, že jezdí prakticky nonstop. Ono to
bude tou jednotnou imagí, ale stejně jich
jezdí hodně. Do Hlinné jsme tedy dojeli
autobusem, i když ono je to nějakých
šest kilometrů, to by se i dojít dalo.
Děda rozbalil mapu jako ubrus a jal se
vymýšlet, kudy půjdeme. Lukáš zlehka
zakašlal a povídá: „Dědo, co takhle?“
Za ním byla na informační tabuli mapa
naučné stezky Hlinná – Kamýk. „Jo jo,
to právě hledám,“ odsekl děda. V té chvíli
foukl vítr a udělal ze skládání mapy
akční grotesku. Jak mapa napovídala,
čekala nás taková osmička. Dva okruhy,
oba odtud z Hlinné, dohromady slabých
dvanáct kilometrů. Jak nás znám, to
dáme za dvě a půl hoďky (a na tátu
holt počkáme). První cíl slyšel na jméno
Lysá hora, respektive Holý vrch. Jak jsme
opustili vesnici, okamžitě se nás zmocnil
neodbytný pocit, že jsme někde vysoko
v horách, což sice byla pitomost, ale příroda

se tak tvářila. Kopce se vlnily jako moře,
chvílemi jste viděli všechno, chvílemi nic,
ale vždycky to bylo intenzivní. Tahle
stezka byla, jak praví chytré informační
cedule, vybudována tak, aby si každý
za těch pár hodin prošel vším, co je pro České
středohoří typické. A taky že to tak bylo.
Cedule líčily geomorfologický (strašné
slovo) vývoj krajiny a nám stačilo dívat
se okolo sebe a bylo nám to jasné v praxi.
Holý vrch je korunován
sochou, která by klidně
mohla stát v galerii
moderního
umění.
Tedy, to by ale musela
být galerie! To ohromné
skalisko nese název
Učitel a žáci a tvoří ho
„erodovaný nefelinit“
(opsáno
z
letáčku,
jinak bych to nedala).
A fakt. Na temeni
kopce stojí pan učitel
obklopený
houfem
žáčků a vykládá jim –
asi právě o geomorfologii
či o čem. Po úbočí
vrchu Hradiště, kde
jsme na chvíli zmizeli
ve stádečku ovcí, jsme
se zase vrátili kolem
neskutečně prokvetlých
Bílých strání do Hlinné,
kde nás cedule ujistily,
že druhý okruh je lehčí.
Byl. Tentokrát jsme
Třebušín
zdolávali Plešivec, což

je jeden z nejdivnějších kopců Českého
středohoří a prý i celého Česka. To nám
začalo docházet, už když jsme dorazili
k rozsáhlým kamenným suťovým polím.
Bylo vedro k zbláznění, a tady, hluboko
v puklinách a štěrbinách – zbytky
sněhu a ledu. „Jsme někde v Alpách, či
co?“ popadal dech otec. To už mu ale děda
šťastně vysvětloval, čím to je, a my
jsme mu nekazili radost poukazováním
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Kamýk

na skutečnost, že se to pár metrů za ním
píše na ceduli. „To je právě to úžasný,
že jsme jen nějakých pět set metrů nad
mořem! Za všechno můžou ventaroly
– ledové jámy, pukliny ohraničené
čedičovými balvany. Třeba tady – cítíte
to? Úplně z nich na vás dýchne ledový
dech z nitra hory.“ Abych nezapomněla –
výhledy (!), ale to už stejně asi každému
došlo. Je tu vidět daleko do kraje hrbatého
někdejšími sopkami, který máme hodinu
od hodiny raději. Super výlet!
Autobus byl tak hodný, že nás zase
vyklopil u auta a my za chvíli vjížděli
do vesnice Třebušín. Hned jak jsme
vystoupili, zase už jsem si vzpomněla
na Filipa. Přímo proti mně totiž stála
krásná, skvěle opravená, úplně ukázková
podstávková chalupa. Těch jsme si vloni
v okolí Českého Švýcarska užili nespočet.
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Byly tu i další, některé jen roubené,
malé, patrové, ale všechny půvabné. Cílem
nicméně nebyla lidová architektura
Třebušína, nýbrž mohutný kopec, který
se nad ním nepřehlédnutelně vypínal.
Vydali jsme se tam a zanedlouho už
jsme stáli na úplně stejném místě, odkud
hledíval do kraje Jan Žižka, trochu hrdina
a trochu padouch, každopádně hrdlořez
k pohledání. Stával tu, a v nevelkých
zbytcích dodnes stojí, slavný husitský
hrad Kalich. Výhledy? No samozřejmě
perfektní.
Už jsme zase v „Liťáku“, jak místní
familiárně říkají svému městu. Podvečer
je zasvěcen cyklistice. Otec se s tím smířil
jen kvůli profilu trasy – byla to vážně
taková hebounká projížďka podél řeky,
po Labské stezce, která vede z Prahy až
do Hamburku. Už potřetí, co jsme tu,
jsme se vydali za vínem. Dost možná
nejslavnější vinařství je totiž ve Velkých
Žernosekách. Nevinně se tvářící barokní
zámek ukázal se být velice „vinným“.
Skrývá totiž nejen vinařství, ale taky
jedinečné, do skály tesané sklepy, které tu
vylámali někdy ve 13. století cisterciáčtí
mniši. „Všimněte si,“ pravila Josefova
encyklopedie, „že do těch nejstarších
sklepů půjdeme ne dolů, ale mírně do kopce
– to je naprostá rarita! Mniši sekali tam,
kde byla skála poddajnější.“ Zastavili
jsme se pak ještě ve dvou menších
vinařstvích, děda s tátou koupili po pár
lahvích (víc se na kole odvézt nedalo)
a chystali jsme se na návrat do Litoměřic.
Otec nás ale nejdřív zavedl až přímo

k řece. „Tohle, děti moje, to je přívoz.
Podobným jsem jel ve Velkém Březně
na piv…, chtěl jsem říct do zámku,“
zakoktal se. „Na Labi už jich moc není,
většina je ale právě v tomhle kraji.“ Starý
pán s muzeálním bicyklem, který nás
už chvíli poslouchal, aby si ukrátil
čekání na příjezd lodičky, přikývl a dal
se s námi do řeči. Vyprávěl o labských
přívozech, ale taky o báječné cyklotrase,
která vede po druhém břehu. Kola se dají
převézt přívozem do Malých Žernosek
a pak se jede idylickým Oparenským
údolím, kolem mlýnů, po úpatí hory
Lovoš až do Velemína pod Milešovkou.
Přestože jsme toho měli za dnešek už
vážně docela dost, znělo to lákavě. Za nás

Máte, děti, kliku, že řeka
nemůže téct do kopce!

za všechny to rozsekla Natálka: „Hm,
tak příště,“ špitla bezstarostně. Rozloučili
jsme se s pohádkovým dědečkem a vraceli
se kolem už dobře známého Žernoseckého
jezera, ve kterém si právě slunce koupalo
unavené nohy. Večer odpovídal vypětí
posledních dnů. Zůstali jsme všichni
pěkně na penzionu, hráli s Natálkou
Carcassonne (bestie malá, vždycky
vyhraje) a povídali si s majiteli penzionu
o tom, jak Litoměřice vždycky bývaly
uzlem labské lodní dopravy, a o tom, že
se zase blýská na lepší časy, že lodní
doprava houstne a dá se jet z Litoměřic
třeba až do Drážďan. „Hm,“ pronesl otec
ospale. „To by taky nemusel být špatný
výlet, ne? Teda, jestli na palubě čepujou…“

Teda, otče,
nejsi ty nakonec
ten Alberto
Contador?

Labská cyklostezka u Žernosek
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Den šestý
Všechno jednou končí, i to hezké. Dneska
je poslední den dovolené. Loučíme se.
Nejdřív s penzionem U Borovičků, pak
s Litoměřicemi. Po snídani jsme si
ještě dopřáli kávu v půvabné a velmi
vyhledávané kavárně Káva s párou
vytvořené z bývalého nádraží. Venku
modelové kolejiště a jedna mašina
v životní velikosti, uvnitř idylická
atmosféra, skvělé kávy z různých
pražíren připravované na mnoho způsobů,
domácí dorty a koláče – moc fajn start dne.
Jen kousek odtud je hlavní výchozí místo
k našemu poslednímu litoměřickému
výletu – Máchova světnička. V prudce
stoupající uličce vedoucí k Dómskému
pahorku, která se pochopitelně jmenuje
Máchova, je vinárna Vikárka. Teď po ránu
samozřejmě spí, ale na dvoře na nás
čekají schůdky do patra a dveře vedoucí
do míst, kde Mácha nejen bydlel, ale také
zemřel. Prohlídku jsme měli dohodnutou
už ze včerejška, jinak musí zájemce o ni
nejdřív do muzea na náměstí. Přečetli
jsme si kromě jiného i líčení Máchovy
smrti od jeho současníka, a měli tak
dokonalý důvod vydat se na Radobýl.
Máchovštější kopec prostě není. Zdvíhá
se kousek za městem, má podivuhodný
tvar, ale o jeho uhlodanosti následkem
těžby čediče už vlastně myslím psala
Lucie. Od Litoměřic ale vypadá zcela
ztepile (myslím kopec, ne Lucka!). Volili
jsme takzvanou variantu „na zbabělce“
a netrmáceli se sice úžasnou, ale docela
drsnou cestou ze břehu Labe. Vyjeli
jsme po silničce vedoucí na Michalovice,
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píše Jan

Čedičový lom na Radobýlu

na
parkovišťátku
nechali
auto
a pohodově, po zvlněné rovince, došli až
pod samotný vrchol kopce. Nahoru je to
už vážně jen kousíček, ani jsme se moc
nezadýchali. Výhled třetí nejkrásnější
– po Milešovce a Hazmburku. Celé jižní
Středohoří a vlastně i hodný kus toho
severního, labské údolí, podřipská rovina…
Nád-he-ra! A samozřejmě Litoměřice
jako dortík na podnosu. „Tak, děti moje,“
začal děda emotivní přednášku, „a teď si
představte, že jste pětadvacetiletý mladík,
romantik tělem a hlavně duší, v širokém
plášti a v klobouku, stojíte právě tady
a díváte se na krajinu, nad kterou se ženou
těžká podzimní mračna, a najednou
zahlédnete kouř, a dokonce i plameny a je
vám jasné, že ve městě hoří… Kde to asi

je…? Proboha, to je přece někde u nás…, to
snad hoří náš dům! A v záchvatu strachu
se rozeběhnete a běžíte a běžíte a běžíte…“
Lukáš mi šeptl za zády: „Děda se do toho
položil, co?“ Natálka s pusou otevřenou
a očima navrch hlavy špitla: „A jak to
dopadlo, dědo?“ „Bohužel špatně, dítě,“
ozvalo se vedle nás. Byl tu zas. „Toho
mladíka jsem měl rád, tu a tam jsme si
spolu i povídali. Kreslil krásné obrázky
a psal moc pěkné básně. Moje Středohoří
měl prochozené jako málokdo. Byla ho
škoda.“ Praotec Čech se odmlčel a my
čekali. „Uhnal se tím úprkem, nastydl
při hašení, žízeň zaháněl bůhvíjakou
vodou, a za pár dní umřel na nemoc,
kterou vy už dneska ani neznáte. Těsně
před svými narozeninami i před svatbou.
Takových Čechů kdyby bylo dneska víc!“
Pak jsme spolu mlčky nechali plout oči
po kopcích, rovinách i po hladině řeky.
Nakonec řeklo zjevení, které jako by náhle
začalo ztrácet obrysy a měnilo se v mlžné
cáry: „Tady se s vámi rozloučím, potomci
drazí. Jděte s pokojem a šiřte zprávu
o kráse tohoto kraje. Probuďte můj kmen
z letargie, pohodlnosti a lhostejnosti.
Ať koukají zvednout zadky od televizí
a jdou poznávat krásu země, kterou jsem
jim kdysi vybral!“ Pak velmi starodávně
pokynul rukou a byl ten tam. Zvláštní.
Od té chvíle jsme o něm vůbec nemluvili.
Nakonec – proč se hádat, jestli se nám
to zdálo, nebo co to vlastně bylo. Proč
by život nemohl přinášet i věci tajemné,
nevysvětlitelné a magické.
Naše úplně poslední zastavení patřilo

pozoruhodnému a u nás zcela jedinečnému
pevnostnímu městu Terezín. Kdo by ho
neznal, že…? Jenomže ne tak, jak jsme
ho dnes poznali my. Při debatě v autě se
totiž ukázalo, že v Malé pevnosti, v Muzeu
ghetta a dalších expozicích památníku,
který se věnuje událostem smutně
souvisejícím s druhou světovou válkou,
už jsme všichni byli. Dokonce i Natálčina
třída tu byla vloni na školním výletu.
„Tak Terezín vynecháme a půjdem
rovnou na golf?“ navrhl Lukáš se špatně
skrývanou nadějí v hlase. Jenomže pak
zasáhla náhoda, dokonce skoro nehoda.
Právě jsme projeli kolem prvních cihlových
staveb městského opevnění a já div nenajel
do poutače stojícího u silnice. Byl na něm
voják s puškou v třírohém klobouku a bílé,
slavnostně štafírované uniformě někdy
z doby Josefa II. Jen tak tak jsem zabrzdil.
Všichni hekli,
jen
Natálka
pištěla: „Hele,
hele – s čerty
nejsou žerty!“
Podívali jsme se,
kam ukazuje,
a opravdu –
před budovou
strážnice tam
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Terezín

přecházeli vojáci, kteří jako by ze zmíněné
pohádky zrovínka přišli. Zajeli jsme
na velké parkoviště a zjistili, že máme
úžasnou šanci být jedněmi z prvních
hostů zbrusu nové expozice. Terezín se
totiž, jak jsme brzy pochopili, rychle
a významně mění. Město vybudované
za vlády Marie Terezie, po níž má
ostatně i jméno, bylo od počátku míněno
jako pevnost, bylo stavěno pro armádu,
jejímuž režimu bylo odjakživa všechno
podřízeno. A když odtud po sametové
revoluci vojáci po více než dvou stech
letech odešli, jako by najednou nevědělo,
čí je. A teď se obrozuje – rekonstruují se
tu pevnostní objekty jeden za druhým
a vznikají úžasné expozice, jaké člověk
jinde těžko uvidí. My jsme konkrétně
byli v Retranchementu 5. Natálka se to
asi deset minut snažila vyslovit, zatímco
děda ve zdejším informačním středisku,
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které je zároveň pokladnou, zjišťoval,
o co jako tedy vlastně jde. Dozvěděl se,
že jde o součást obranné linie, která je
oddělena vodním příkopem od bastionu,
což je zase jiná součást obranné linie… No,
moc moudří jsme z toho nejdřív nebyli.
Podstatné bylo, že v tomhle objektu vzniklo
úžasné muzeum. Jak člověk prochází
tou obrovskou budovou, jejíž místnosti
jsou spojeny dlouhou chodbou, jako by
procházel dějinami města – a samozřejmě
i armády. Vojáci tu jsou pochopitelně taky,
i když jen jako kostýmovaní panáci. Je tu
spousta modelů, fotografií, dokumentů,
scenerií – a je to zajímavé a pro všechny
z nás úplně nové. Lukáš s dědou mě
v jednu chvíli nenápadně odtáhli k jedné
z map, ze které bylo patrné, kolik bylo
ve městě v roce 1898 hospod a nevěstinců…
Ohromující číslo! Když jsme si prohlédli
i poslední místnost, připomínající
nejslavnějšího vězně z doby první světové
války – atentátníka ze Sarajeva Gavrilo
Principa, byl čas vydat se do podzemí.
A to tedy bylo něco! Chodili jsme tunely
z neomítnutých cihel a zpočátku nám
to nijak zvláštní nepřišlo. Pak nám ale
průvodce vysvětlil, k čemu tyhle chodby
sloužily. Byl to vlastně rafinovaný
minový systém, jímž se obránci dostali
pod vojsko, které pevnost obléhalo. Těmihle
chodbami natahali výbušniny, stáhli
se a pak – bum! – Jen nepřítel vyhloubil
zákopy, už mu vyletěly do povětří. Jen
tak mimochodem, těchhle chodeb je tu
třicet kilometrů… Z podzemí jsme přešli
naopak na střechu, konkrétně na zelenou

Expozice v Retranchementu 5
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zatravněnou střechu retranchementu,
kde se Natálka zamilovala do hobitích
domečků, jak říkala zděným krytům
větráků. Rok co rok teď budou v Terezíně
přibývat další opravené a hlavně oživené
objekty – třeba Jízdárna, kde bude možné
vidět ukázky jezdecké vysoké školy,
dokonce v kostýmech, Dělostřelecká
kasárna, kde se buduje muzeum Františka
Josefa, pevnostní objekt Kavalír II, tady
zase chystají Dělostřelecké muzeum
a hlavně interaktivní expozici, takový
průřez bydlením vojska od luxusu velitele
pevnosti až po holou pryčnu posledního
vojína, kuchyň s kachlovými kamny,
byt důstojníka, důstojnickou zahrádku
se zvířaty, expozici starých řemesel… No
prostě vypadá to úžasně zajímavě. V létě
2016 se to otvírá a to si můžou být jistí,
že my se na to přijedeme podívat. Asi

Koupaliště Litoměřice
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nejlíp o Josefínských slavnostech, kdy se
tu objeví až pět set kostýmovaných vojáků
a markytánek. Terezínské překvapení
jsme zakončili u těch Natálčiných
„čertovských“ vojáků. Jsou to sapéři,
a k tomu velmi pohostinní – ukázali nám
celou strážnici, dokonce i na dobovou
latrínu nás pustili!
Následovalo závěrečné rozštěpení rodiny.
Lukáš byl celý nadržený, aby nás
s dědou vzal na zdejší golfové hřiště
a zasvětil nás do tajů téhle pro mě velmi
záhadné hry. Lucka s Natálkou si vzaly
auto a odjely na litoměřické koupaliště
(vlastně jsem nezmínil, že Litoměřice
se Terezína skoro dotýkají). To nám
doporučilo hned několik lidí a Lucka si
to později moc pochvalovala. Koupaliště
je na labském ostrově a má úžasnou
atmosféru a hlavně kulisy – částečně
hradbu stromů a částečně zase historické
panorama města. Natálka byla nadšená
z toboganů a klouzaček – takže, dobrá
volba na závěr dovolené. A nakonec ani
my muži jsme neprohloupili. Golfový
rezort Kotlina je raritní v tom, že jde
o nejníže položené hřiště v republice.
Vybudováno bylo na místě někdejších
bažin, a má tedy skutečně přírodní
charakter. My jsme se jím ovšem jen prošli
po přístupové cestě, protože já s dědou
bychom jim to tu rozorali jako stádo krtků.
Lukáš nás tedy vzal na cvičné greeny
a na, jak on říkal, „drajvingrendž“,
čili cvičné odpaliště. Copak ty greeny…,
to by ještě šlo. Lukáš strašně složitě
vysvětloval, jak se ta hůl, ten „patr“, drží.

„Ty, Lukáši, neplýtvej na mě svými
vědomostmi, mně je úplně šumák, jak to
chytnu. Já myslím, že hlavní je pinknout
míček do jamky na co nejmíň úderů, ne?“
Tenhle můj projev přivedl Lukáše do stavu
tiché zuřivosti, která se stupňovala,
protože jsem, drže „patr“ jako prase kost,
trefil míček do jamky o dvě rány dřív
než on, který držel hůl encyklopedicky
přesně. „Štěstí začátečníka,“ zavrčel bez
sebe vzteky. Nutno ovšem přiznat, že
si to vynahradil na odpališti. Já nejsem
příliš koordinovaný člověk, a golf, jak
jsem pochopil, je především věc dokonalé
koordinace. Co vám budu povídat, míček
jsem trefil než jednou, a to ještě jen
tehdy, když za mnou velmi ponižujícím
způsobem stál můj vlastní syn a vedl

mi ruce (!). To děda se ukázal jako
přirozený talent a za chvíli mu míček
létal sice nikterak daleko, ale pokaždé.
A tak jsem je, „Tajgry“, nechal odpalovat
a šel na gáblík do zdejší moc příjemné
restaurace.
Hotovo, vymalováno. Jedeme domů. Holky
nás vyzvedly na Kotlině, pak do Lovosic
na vlak, neboť děda trval na tom, aby
návrat kopíroval příjezd. Zamával jsem
spokojené, vysmáté rodince nacpané
do okna vlaku, kopnul do vrtule a jel
směr Praha stověžatá. Hezký to bylo. Moc.
Jen škoda, že to Barunka nemohla vidět.
Dokonce i ten Lucčin Filip mi chvílemi
chyběl. Za rok pojedeme znovu. A nejlíp
všichni. Kam? Však my s dědou na něco
přijdeme.

Golf Kotlina Terezín
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