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Slovo uvodem

T

ahle knížka je trochu punk. Vznikla na cestě, vznikla v Africe, vznikla po cestě TAM. A slovo úvodem je promiň. Promiň,
že jsme se ještě nevrátili, i když jsme slibovali, že budeme dávno
doma. Nic nedopadlo podle plánu, ale už jedeme! Promiň, věrný
diváku, že jsme tě tak dlouho napínali s každou novou epizodou. A promiň ty, čtenáři, že mi na následujících stránkách občas ulítne i nějaká ta sprosťárna nebo hrubka. Sděluji ti přímo,
co se tady děje. Nenechávám myšlenky zrát, postřehy píšu se vší
šťávou a bez obalu tak, jak mi padají z hlavy. A i kdybych to prošla tisíckrát znovu, neopravím ani jednu další čárku, protože
v knize, kterou držíš, vyprávím, co zažíváme právě teď.

Never vsemu. Nejlepsi je presvedcit se na vlastni oci.
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Kdo jsme

K

aždý bláznivý nápad vzniká nad sklenkou vína. V našem
případě nad bečkou piva. Listuji v nešenl džiograﬁk a vzdychám, co všechno bych chtěla vidět. Tohle, otočím stránku…
a to taky! David třímá svůj milovaný půllitr a vypadá, že mě klasicky vůbec nevnímá. Tentokrát ale poslouchal a přemýšlí. Tak
pojedeme všude, řekne za chvíli. Tak jo! Vzhlédnu nevěřícně od
lesklých stran časopisu. Myslí to vážně a v hlavě se mu roztáčí
myšlenka, která nám změní život.
Tak místo toho, abychom dál denně vysedávali u počítačů,
vzali se, zadlužili a zplodili dítě, kupujeme auto, zbavujeme se
věcí a vyrážíme na cestu kolem světa. Tentokrát tedy do Afriky. Ne, není to takhle snadné, ani spontánní. Od onoho nápadu nad sudem a časopisem k jeho skutečné realizaci, kdy
zabouchneme dveře bytu, klíček hodíme nadobro do schránky, nastartujeme a dáme se do pohybu, to trvá skoro dva roky.
Ale teď pěkně popořádku, jak nás odmalička učili, na úvod se
musíme představit…
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David, 34, Brno

D

avid je vysoký jako futra, hraje na kytaru, mezi kamarády je to
Dejv alias Čuněk. Neštítí se špíny, ba naopak! Poznávací znamení: děravé ponožky, děravé tričko, zkrátka všude díry, ﬂeky
a nepořádek, kterým zkouší Maričinu trpělivost. Pokud zrovna
nespí, je David hlava kreativní a rád baví lidi kolem sebe. Kromě muzikanta a šaška dělá videa, vymýšlí, režíruje, stříhá a rád
hraje volejbal. Rád fotí na výšku, protože to má dynamiku. Je to
Čech jako poleno, miluje pivo, hokej a české jídlo. A Brno. David
Busnám vdechl život, protože ho ten dosavadní přestal bavit.

Marika, 29, Brno

M
12

arika je architektka a pomohla zrealizovat Busny. Hodně lidí
se ptá, odkud je, protože divně mluví a intonuje, ale je opravdu

z Brna. Studovala v Praze a Barceloně, ale do Brna se vždy vrátila. Má dvojče a lidi si je pletou. Poznávací znamení: jsou přece
úplně jiné, ale klidně si občas samy sebe spletou na fotce. Také
ráda tvoří, víc než mluvení jí jde psaní a kreslení. Fotí nejčastěji
na šířku, protože to má prostor. Ráda pozoruje, učí se a pracuje,
a chtěla by mít všechno v pořádku, ale na zašívání Davidových
děr už rezignovala. Miluje přírodu i města, sport, barvy a sladké.

Bus, 31, VW

B

us je z Rakouska, ale Marika s Davidem ho koupili v Trutnově. Za svůj život už vystřídal několik majitelů a barev, červenou, zelenou, Busny mu však vdechly nový život a předělaly
ho na růžovo. Má náhon na všechny čtyři, je pomalý, ale silný, a zatím si poradil v každém terénu. Má rád dobrou naftu,
a když mu nechutná, rychle to dává najevo. Na údržbu je docela náročný, protože co pár kilometrů vyžaduje drobný servis
nebo odbornou opravu. Naštěstí je to starý dobrý vůz, co jde
opravit klíčem a kladivem. Marika s Davidem se mu věnují trpělivě, protože bus není jen jejich dopravním prostředkem, ale
i ložnicí, obývákem, kuchyní a pracovnou.
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Hugo, 3, Brno

H

ugo vznikl rukou Davida k Vánocům pro Mariku. Je tuhý
a strnulý, ale v jádru jistě dobrý. Hugo je marnivý, což si Marika s Davidem vykládají jako ukazatel jeho sexuální orientace.
Rád se válí kdekoliv, kam ho položíte. Vypadá pasivně a apaticky, ale byli byste překvapeni, v čem všem má prsty.
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Tabulka nestihani
PrEDPOKLAD

REALITA

David se zaučí automechanikem

ano

ne

doba rekonstrukce auta

4 týdny

10 týdnů

doba výroby interiéru auta

1 měsíc

5 dní

čas na administraci a přípravu cesty

2 měsíce

1 měsíc

barva auta

tmavě zelená

křiklavě růžová

počet vytvořených tabulek a seznamů

1

asi milión

cestovní horečka

bude

nestihli jsme ji

celková cena příprav na cestu

100 000 Kč

250 000 Kč

celková cena přípravy auta

250 000 Kč

375 000 Kč

počet věřitelů

0

3

odevzdání 3 dílů pořadu z Turecka

prosinec 2016

dosud ne

podepsaná smlouva s producentem

květen 2017

dosud ne

hodiny spánku v květnu 2017

248 h

tak polovina

počet partnerů od producenta

alespoň 1

0

počet našich partnerů

0
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kdo nám to přeje a jel by s námi

každý

1 (děda, 94 let)
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Lodi pres Stredozemi

C

eká nás cesta lodí Grande Ellade se společností Grimaldi Lines. Jedná se o nákladní loď typu RO-RO (rollon rolloﬀ ), takže auta nejsou přepravována v kontejneru, ale najíždějí a vyjíždějí z lodi jako na obyčejném trajektu. Obyčejný trajekt to ale
není. Tahle loď je obr. Je asi 180 m dlouhá, 40 m široká a 50 m
vysoká, rovné ocelové stěny vystupují z hladiny kolmo vzhůru,
jako ten největší barák bez oken. Nákladní prostory mají pohyblivé stropy, takže třeba pro kamiony, cisterny, stroje, bagry nebo
traktory se etáže spustí a vznikne dostatečně vysoký prostor.
Uprostřed lodi jsou patra nižší pro náklaďáky a dodávky, tam
parkuje i bus. A na nejvyšších palubách jsou nízká patra pro
osobní auta. Výška tak akorát pro Italy a Filipínce, my tu nahoře
projdeme jen se skloněnou hlavou. Náklad na loď najíždí po obrovité rozkládací rampě. Vypadá jako žlutý jazyk, co tenhle kovový drak v přístavu vyplázne, schramstne všechna auta v okolí,
jazyk schová, odfrkne smradlavý asfaltový mrak a pluje dál.
Prostory pro posádku a pasažéry jsou na desátém patře.
Kajuty, kuchyň, jídelna, prádelna, denní místnost, tělocvična,
kanceláře, výš už je jen kapitánský můstek. Z nákladního prostoru sem vede uzounké schodiště a mikrovýtah, kterým nesmí
zároveň jet kapitán s hlavním inženýrem a hlavním oﬁcírem.
Asi je hodně bezpečný… Okolo kajut je nekonečná galerie, kde
se zpoza docela nízkého zábradlí lze kochat širým mořem, ostrůvky nebo blížící se pevninou. K dokonalosti chybí jen bazén.
Koupel v moři připadá v úvahu, jen pokud se nebojíte skočit
50 m dolů, a pak čelit obvinění z maření plavby v italštině.
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I přes umístění paluby ve výšce pohled přes zábradlí nenahání strach. Koukáte do vln, jak lodní šroub vrtá v hloubce a nechává za lodí brázdu až do nekonečna. Měřítko ale chybí, horní
paluba by mohla být klidně deset, dvacet metrů vysoko. Skutečnost se projeví až při přistání u mola v přístavu, když námořníci
uvazují tlustá lana k pacholatům a vypadají dole pod trupem
jako mravenečci, loď shodí gigantickou najížděcí rampu a auta
jako hračky najíždějí do jejích nezměrných útrob.
Loď se při vyplutí z přístavu houpe jen malinko, s takovým kolosem asi jen tak nějaká vlna nepohne. Motory a všechny stroje
ocelovou obludu rozechvějí a stěny, podlahy, postel, všechno tu
za jízdy neustále vibruje. Celé obytné patro je nonstop větráno
mrazivou klimatizací, takže ačkoliv venku je přes 30 °C, uvnitř
je jako v mrazáku. Ale dobře, že je. Slunce se opírá do horních
pater a rozpaluje kovovou konstrukci lodi, takže v nákladním
prostoru bez klimatizace je to zase jako v peci.
Je nás na lodi 28. Kapitán, inženýr, oﬁcír, kuchař, jeho pomocník, číšník, pár kadetů, 18 dělníků a my dva. Turistů by se
sem vešlo dalších deset, ale prý všichni odřekli kvůli zpoždění
lodi, za které jsme my tak vděční. Není tu signál, není tu internet. Přes den se tu dá spát, zírat do moře, zírat na obzor, zírat
na loď, ležet na pohovce, ležet v kajutě, hrát rozhoupaný pingpong a fotbálek, sportovat na funkčním běžícím pásu, rozbitém
vesle nebo rozbitém rotopedu, sledovat v televizi italské telenovely, hrát italské deskové hry nebo číst něco z italské knihovničky. Dělníci brousí rez a natírají vybroušená místa antikorozním
nátěrem, to mají asi program na celý rok.
Grande Ellade jede non-stop ve dne v noci. Občas je možnost
jít na břeh, když zakotvíme v přístavu a povolí nám to kapitán
a agent ze země, kde se zrovna nacházíme. Tak jsme se už byli
podívat do Athén a Izmiru. Kapitán ale nikdy neví, jak dlouho se
bude z lodi vykládat a nakládat, tak nás vždycky pustí jen na pár
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hodin a centrum města daleko. To člověk stihne jen v nejbližší
kavárně pořešit resty na netu a turistické aktivity raději nechá
na jindy. Procházkou přístavem (kilometry a kilometry jeřábových drah a řady kontejnerů) spěcháme zpět na loď, ale rychle!
Aby nám neujela. A naše milá loď se od břehu odpíchne třeba
„už“ za šest hodin…
Naši pomoc na lodi všichni odmítají. David první den pomohl
nosit balíky vody do kuchyně a asi tím tak překvapil, že za to dosud dostává dárečky a pozornosti šéfkuchaře. A protože kuchyni kraluje výborný sicilský kuchař a pomáhá mu úslužný číšník,
dennímu programu vládne jídlo. Každé jídlo má minimálně tři
chody, těstoviny na tisíc způsobů, pizzy, houstičky, saláty, steaky, masové koule, ovocné mísy, moučníky, kávy, šťávy. Po devíti
dnech tady se zkrátka po té žluté rampě vykutálíme jako jedna
masová koule a jeden kulatý makarón a snad se dokutálíme až
do Afriky.
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