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P

rvní den v červenci si rodinná vilka
v Novém Městě pod Smrkem naříkat na
prázdnotu nemohla. Po skončení škol
ního roku ji naplnil halas potomstva, které se
vrátilo domů. A nejen jeho. Všichni si s sebou
přivezli kamaráda či kamarádku, s nimiž hodlali
podniknout velkolepý společný výlet. Prázdniny
je přece potřeba prožít, nejlépe u pořádné vody!
Vždyť všichni sourozenci byli už nějak ý ten
pátek také junáky, s příslušností k libereckému
7. přístavu vodních skautů jménem Flotila, a vodu
měli, jak se říká, v krvi. Nejednalo se však o akci
junáckou, nýbrž čistě soukromou. Plánů bylo
hned několik, ale žádný si dosud nezískal většinu.
Poradním místem se stala kuchyně – u stolu
seděli Vojtěch s přítelkyní Michaelou, po jeho pra
vici sestra Milada, řečená též Lada, s kamarádem
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Vítězslavem a kruh uzavírala Ludmila s přítelem
Ondřejem. Po půlhodinové diskuzi o řece, na
kterou by měli jet, se do užšího výběru dostala
Vltava s Lužnicí, přičemž druhý tok získával stále
větší podporu. Hlavně kvůli Míše, která neměla
s velkou řekou zkušenosti a trochu se jí bála.
Poté, co chtěl Vojtěch protahující se debatu
uzavřít, oznámil mu telefon, že přijal textovou
zprávu. V rychlosti ji otevřel, zarazil se a udiveně
řekl: „Děcka, podívejte se, co mi tu někdo píše.
Z neznámého telefonního čísla. To je snad vtip!“
A nechal mobil kolovat.
Jste očekáváni v tábořišti Wilsonka
na Dalešické vodní nádrži. Další
zprávy tam.
Kapitán Nik
Zprávu si přečetli jeden po druhém. Když telefon
vrátili jeho majiteli, zeptal se:
„Co si o tom myslíte?“
„Co by, někdo se chce pobavit na náš účet,“
mínila Ludmila. Ostatní jen mlčky krčili rameny,
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jako že to není třeba řešit. S tím nesouhlasila
Milada.

„Já bych tam jela. Nikdy jsme tam nebyli
a také je to kousek od Třebíče, kde bydlela naše
prababička. Dívala jsem se na internet.“
„Já bych byl také pro,“ řekl po chvíli Ondřej.
„Když tam kapitán Nik nebude, nic se neděje,
a když ano, tak se s ním seznámíme, nemám
pravdu?“
„Mě ten kapitán taky zajímá,“ přikývl Vítek.
„Já bych tipoval našeho hlavního. Kapitána
7
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Vezíra z Flotily,“ řekl na vysvětlenou k těm,
kdo ho neznali. „Ten mívá takové dobrodružné
nápady.“ Sourozenci mu živě přitakávali – no
jasně, tohle vyšlo určitě z jeho dílny, nikdo jiný
to být nemůže! Za to mu dáme hobla, až se tam
objeví! Kapitán Vezír, civilním jménem magistr
Vladimír Cvrček, byl velmi oblíbeným junáckým
vedoucím, který dokázal pro vodní skauty zor
ganizovat například výpravu do dunajské delty
a o plavbě napsat i poutavou knihu.*
„Jen jestli to není Vráťa z Orlické přehrady,“
zapochybovala Ludmila, „před časem jsem mu
psala, že se chystáme na vodu, ale ještě nevíme,
kam.“
„Vráťa? Vidíš, ten by to mohl také být!“ řekl
Vítek a po chvilce přemýšlení dodal: „Myslím si
ale, že bude přes léto na chatě. Docela rád bych
se za ním ještě jednou podíval. Moc se mi tam
tenkrát líbilo.“
„Nám taky,“ připomněli si všichni, co tam
s ním byli, krásné a napínavé chvíle na Orlické
nádrži, kde prodělali svůj první vodácký a také
skautský křest.*
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Ať tak či onak, bylo rozhodnuto – pojede se
na Dalešickou přehradu. Zbývalo ještě dořešit
ubytování a dopravu. Ubytování si vzala na starost
Ludmila; v recepci Wilsonky objednala tři chatky,
pro každou dvojici jednu. Vědět dala i Lubomírovi,
nejstaršímu bratru, který žil v Kojetíně. Ten slíbil,
že se pokusí uvolnit, ale nic neslibuje, protože se
právě stěhuje do Kroměříže. Když, tak by přijel
na otočku.
Doprava se zdála být složitější – v úvahu přicházel
vlak nebo autobus, protože šest lidí se zavazadly
se do běžného auta nevměstná. Táta sice měl
sedmimístné vozidlo Dacii, ale potřeboval ho
ve svém zaměstnání. Veřejná doprava měla tu
nevýhodu, že trvala podstatně déle než cesta
autem; bylo nutné čekat na spoje a také všude
nezajížděla. K tábořišti by pak museli jít notný
kus cesty pěšky. Zdálo se, že tu jiné řešení není.
Leda ještě zkusit přemluvit tátu, jestli by auto
nemohl přece jen na pár dní postrádat nebo je
tam aspoň neodvezl. Byl na své vozidlo opatrný,
říkal, že ho živí.
„Odvézt vás tam nemůžu, ale auto vám
půjčím,“ souhlasil kupodivu táta. „Je to odměna
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za ta krásná vysvědčení a složené zkoušky.
Jen mi na ně dejte pozor. Já si zatím vezmu
to menší, na těch pár dnů mi bude stačit.
Jo, a nezapomeňte na vozík, ty batohy byste
do auta těžko naskládali. Tady máte ještě
nějaké peníze,“ vytáhl z kapsy připravené obálky
a každému dítěti předal po jedné, „doklady máte
v horní zásuvce.“
Mládež byla z tátova rozhodnutí nadšená,
protože tím padla poslední překážka a oni mohli
hned ráno vyrazit!
Začala horečná příprava na cestu – užitečnou
pomůckou jim byl seznam potřeb, který před
časem vytvořila pečlivá Milada. Podle příkladu
KPZ (krabička poslední záchrany) jej nazvala
zkráceně CEP (cestovní potřeby) a zahrnula
do něj:
1. Hygienické potřeby
mýdlo, zubní kartáček a pasta, ručník,
šampón, toaletní papír, holicí strojky
(kluci), ženské potřeby, opalovací krém
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2. Oblečení
plavky, boty do vody, věci na převlečení,
pokrývka hlavy, ponožky, přezůvky

3. Spací potřeby
stan, spací pytel, karimatka, pyžamo

4. Psací potřeby
sešit, propisovací tužka

5. Léky
léky proti horečce a bolesti, léky na alergii
a proti průjmu, krém na spáleniny od slunce,
náplasti s polštářkem, dezinfekční prostředek
s obsahem jódu, léky proti nevolnosti,
teploměr, pinzeta na klíšťata

6. Jídelní náčiní
ešus, příbor nebo nůž pro zálesáky,
nádoba na potraviny, hrnek

7. Doklady
občanský průkaz, kartička zdravotního
pojištění, řidičský průkaz, technický
průkaz vozidla a zelená karta
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8. Ostatní
batoh, deštník, provázek, kolíčky,
nákupní taška, vodotěsný soudek,
lupa, svíčka, zápalky, mobily, deka
na opalování, ručníky, KPZ, svačina

Pravda, některé věci bylo potřeba ještě přikoupit,
ale většinu z nich už měli v batozích připravenou
z minula. Akorát místo soudku či barelu, který
měl jenom Vojta a Ondra, vzali za vděk různými
vodotěsně uzavíratelnými lahvemi a nádobami.
Především na ochranu telefonů a dokladů, kdyby
se „cvakli“, což ve vodácké hantýrce znamená
převržení lodi, nebo aby jim třeba za deště
nezvlhly. Nádobk y měli obtočené provázk y
odolnými proti přetržení, které na vodě přivážou
k lodi anebo za opasky. Všechny pak pečlivě
připevnili k batohům či poukládali do jejich kapes.
Když druhý den mávali rodičům na rozloučenou,
nadskočil u dvoudílných vrat i plně naložený vozík.
Docela to vypadalo, že se těší na dobrodružství
stejně jako osádka auta, za kterým na způsob
chundelatého psíka pelášil, co jen mu kolečka
stačila.
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Uvnitř vozidla to však sotva zaznamenali. Zraky
všech se upíraly dopředu, k vidině nadcházejících
dnů. Kdo je tam očekává? Bude to Vezír, nebo
přece jen Vráťa? Či někdo úplně jiný, který jim
nepřišel ani na mysl, třebaže ho všichni důvěrně
znali? A to zvláštní jméno Nik! Jasné bylo jen
jedno: že se jedná o přezdívku.
„Já nikoho, kdo by se tak jmenoval, neznám,“
řekla Ludmila, „ani mezi skauty ne.“
„Třeba si ji dal jen kvůli nám, abychom
nevěděli, o koho se jedná,“ mínila zase Míša.
Její dozadu sčesané vlasy daly vyniknout hezkým
bystrým očím. Ne náhodou si zvolila za svoji
aprobaci český jazyk (a také trochu nečekaně
filozofii), protože ji zajímal už na základní škole.
K Vojtovi, se kterým chodila, to neměla daleko;
pocházela z Frýdlantu. Podobně jako Vítek, který
jezdil za Miladou z Hrádku nad Nisou. Největší kus
cesty to pak měl Ondra – byl, jak se říká, odkojený
Vltavou, tedy z Prahy. Právě se naklonil dopředu,
aby mu lépe rozuměli, jelikož s Ludmilou seděli
na zadních sedadlech:
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„Také mě to napadlo,“ navázal na Míšu, „ale
možná, že tu svoji totožnost do jména nějak
zašifroval.“
„Myslíš jako Nikdo,“ usmál se Vítek, „to o něm
toho moc nezjistíme.“
„Já si myslím, že trefil hřebíček na hlavičku,“
bránila Ondru nadšeně Míša. „Určitě jste četli
knihu Hrdina Nik od Eduarda Štorcha.“
„Kdysi,“ prohodil od volantu na půl úst Vojta,
když se ostatní odmlčeli. „O co tam vlastně šlo?“
„Přece o Nika, sirotka, který se zapojil do
odboje proti Avarům. Setkal se s kupcem
Sámem; kdo to byl, asi víte. Ten slovanské
kmeny sjednotil a Avary vyhnal ze země. Ve
druhém dílu bojuje Nik v Sámově vojsku se svojí
družinou Lesních chlapců proti Dagobertovi
a při vítězném boji u Wogastisburgu* z nich
většina padne, včetně Nika. Tomu pak postaví
na Vyšehradě mohylu.“
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„Sámo měl za manželku Nikovu sestru Květu,“
doplnila Lída, která se nejrychleji ze všech
upamatovala.
„Je to tak,“ přikývla Míša.
„V tom případě bych tipoval našeho tátu, ten
se Slovany zabývá, co pamatuji, nebo strýce
Pepíka.“
„Táta těžko, musel by tu sedět s námi.“
„Já bych hlavně pátral mezi vodními skauty,“
uvažoval Vítek, „a z nich mě napadá jen Vezír,
jak už jsem řekl. Víte proč? Protože Nik znamená
totéž co Nemo.“ Dál mluvit nemusel, všem se
v hlavách rozsvítilo. To je ono! Vítek, dlouholetý
Vojtův spolužák a středoškolský premiant, na to
přišel! Po chvílemi trochu bouřlivém rokování
se usnesli na tom, že oním neznámým bude
opravdu Vezír, kapitán vodních skautů z Liberce
a také všeho vodního junáctva v České republice.
Zřejmě tam pořádá nějakou soutěž. Už se těší,
až ho uvidí a řeknou mu, že jeho mimikry byly
pramálo platné.
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Mezitím auto minulo okraj Prahy a vydalo se
po dálnici D1 směrem k Brnu. Její výjezdy,
„exity“, osádku postupně upozorňovaly na okol
nosti či události, které jim vstoupily do životů –
odbočka na Říčany připomněla sourozencům
rodiště babičky z Hrádku nad Nisou (pocházela
z nedalekých Babic), Hrusice zase Josefa Ladu,
vynikajícího malíře a spisovatele, kterého děti
znají z pohádek o kocourovi Mikešovi. Živé
vzpomínky vyvolal sjezd na město Sázavu, na
často dobrodružná vodácká putování po řece
stejného jména. Vybavovali si nezapomenutelná
Stvořidla, Sluneční zátoku a louku u Světlé nad
Sázavou, kde tábořil se svým oddílem spisovatel
a junák Jaroslav Foglar řečený Jestřáb*, či Týnec
nad Sázavou se svým starobylým hradem, jezy
a divokými peřejemi, zpěňujícími řeku skoro až
do Pikovic.
Dálniční most přes chapadlo vodní nádrže
Švihov sice nabídl mládeži krásný výhled, ale
vodácké struny nerozechvěl. Třebaže je největší
vodárenskou nádrží v České republice a dokonce
v Evropě, přístup je k ní zakázaný, protože slouží
jako zásobárna pitné vody pro střední Čechy
i hlavní město.
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Poté se ohlásila starobylá Jihlava, někdejší
hraniční město mezi Čechami a Moravou, za
ní odbočka na Polnou, kde měl Vítek příbuzné,
a Velké Meziříčí, nad jehož údolím se dálniční
most vypíná nejvýše v celé naší zemi.
U Velké Bíteše ohlásila navigace změnu,
která je měla v brzké době dovést k tábořišti
Wilsonka. A opravdu, po zhruba dvaceti
kilometrech, když mezitím projeli Náměští
nad Oslavou, někdejším bydlištěm prababičky
( jak neopomněla Milada znovu připomenout),
je uvítala dopravní značka s nápisem
Hartvíkovice. Na konci vesnice, nebo, jak se
na Moravě říká, dědiny, odbočili doprava a po
dlouhém klesání zabrzdili u závory recepce.
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T

ak jsme tady, z Nového Města pod
Smrkem,“ hlásila za všechny Ludmila.
„Máme zamluvené chatky.“ Asi třicetiletý
pracovník přijímací kanceláře nahlédl do záznamů
a pokýval hlavou.

„Souhlasí. Dejte mi občanské průkazy, ať vás
můžu zapsat.“ Zatímco vyplňoval přihlašovací
tiskopisy, užívala si osádka prvních dojmů
z kempu. Ten od závory obkružovala úzká as
faltová cesta, vlevo ohraničená vysokým plotem
a vpravo nabízející jako na otevřené dlani chatky,
sdružené do několika skupin. Byly vesměs
hnědé, se sedlovými střechami a stříškami
nad verandami. Sem tam se vedle nich černalo
ohniště k večernímu posezení. Výhled vpravo od
přijímací kanceláře částečně zakrýval porost.
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„Tak tady to je,“ podával jim pracovník občanské
průkazy a ubytovací lístky. Když si je rozebrali,
položil na dřevěnou desku tři klíče. „Chatky
máte číslo jedna, dvě a tři. Jsou to hned ty
zkraje u cesty, nejblíže k nám. Umývárnu
a záchody najdete vpravo,“ mávl rukou ve
směru, kde se nacházelo zmiňované houští se
stromy, „a půjčovnu lodí dole u pláže. Parkuje
se u chatek.“
„Vaří se tady?“ zeptala se věcně Michaela.
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„Ano, dole v hospodě nebo ve stáncích, jinak
si můžete nakoupit v Hartvíkovicích. Mají tam
otevřeno každý den. Ještě něco?“
„Já bych měl ještě dotaz – neubytoval se u vás
magistr Cvrček nebo Vratislav Jonák?“ Osádka
na chvíli oněměla. Nečekaná otázka Ondry přišla
jako blesk z čistého nebe – byla stejně nečekaná
jako chytrá. Nenápadný světlovlasý student
etnologie prokázal, že jim bude cennou oporou.
„Jména návštěvníků nesdělujeme, ale budete‑li
chtít, můžu jim o vás říct, pokud se tady objeví.“
„To budete velice laskavý a řekněte to prosím
i těm, co vás budou střídat,“ poděkovala za přítele
Ludmila a nahlédla za něj do místnosti. Seděl tam
postarší vousatý muž a na druhém konci u okna
mladá žena, zhruba ve věku pracovníka přijímací
kanceláře. Ta se usmála a přikývla na souhlas.
„Spolehněte se a hezky si to u nás užijte,“
popřál jim pracovník a zvedl závoru. Mládež
nasedla svižně do auta a po stu metrech vozidlo
zaparkovala vedle chatky číslo 1. Pak šlo všechno
ráz na ráz – první chatku obsadila dvojice
20
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Ondřej–Ludmila, v čísle dvě se ubytovali Vítek
s Miladou a trojku zabral Vojtěch a Michaela. Do
týchž cílových míst se přemístily nadité batohy
a ostatní zavazadla.
„Víš, kdo mě ještě napadl, že by také mohl
být kapitán Nik?“ přimhouřila Ludmila oči, když
s Ondřejem v chatce uložili většinu věcí a posadili
se u stolu. „Luboš!“
„Ale ten se přece stěhuje do Kroměříže,“ namítl
přítel, „a takové stěhování není jen tak. Všechno
dát do krabic, popsat je, aby se to rychle našlo,
zvlášť zabalit křehké, vymalovat nový byt. A ta
dřina s nábytkem! Říká se, že je lepší vyhořet
než se stěhovat.“
„Já vím, my se také stěhovali, dokonce ně
kolikrát. Já jen, jestli to na nás Luboš nehraje.“
„Hele, s takovou by mohl být kapitán Nik
každý. Vojta, Míša, Lada, Vítek, ty. Anebo já!“
„No,“ uzavřela po chvíli Ludmila, „ať je to kdo
chce, má to dokonale vymyšlené. Ale třeba se
nějak prozradí. Tedy pokud si z nás nevystřelil.
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Musíme se o tom ještě poradit. Chaloupka je to
ale pěkná,“ změnila námět hovoru, „skoro jako
z pohádkového lesa.“
Ondřej přikývl. Chatka se skládala z předsíňky
a obytné místnosti, ve které se nacházelo po levé
straně samostatné lůžko s poličkou a po pravé dvě
postele nad sebou spojené plochým žebříkem.
Těm dělal společnost pro změnu věšák. Dvě velká
okna v hnědých rámech byla opatřena bílými
záclonkami s natištěnými nad sebou spojenými
zelenými bublinami. Zvláště pak zaujala podlaha
pokrytá linoleem s věrným vyobrazením řezných
ploch špalků. Vnitřek místnosti doplňoval stůl
pokrytý ubrusem a dvě zeleně potažené, vy
polštářované židle s opěradly. Ze stropu na
vše shlíželo čtvercové svítidlo z mléčného skla
a medově hnědá mucholapka.
Stejně prostě a účelně byla zařízena předsíňka –
za hlavními dveřmi zahlédli botník, nad ním
tři regály, stoličku a zrcadlo s poličkou. Stěnu
k protějšímu koutku vyprovázelo okno se záclon
kou a stejnými bublinami jako v hlavní místnosti,
které zde sousedilo s menším okénkem a se
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stojanem na šaty. Stěny vybílené, všude čisto
a uklizeno.
„Tedy až do našeho příjezdu,“ zažertoval
Ondřej při pohledu na část zavazadel, jež dosud
nenašla svoje místo a ležela na hromadě upro
střed místnosti. „Měli bychom se podívat ke
konkurenci.“ V dalších dvou chatkách se výjev
více méně opakoval, jen Lada s Vítkem v ukládání
pokročili nejdále a na podlaze jim ležely pouze
spací pytle s karimatkami.
„Nechte toho a pojďte se projít,“ navrhla
ostatním Ludmila, když vyšli na verandy opatřené
dřevěným zábradlím, rozkládacím stolem a lavicí.
„Podívejte, jak je tu krásně.“
Všichni se rozhlédli – nebe jako šmolka, vlnící
se krajina, všude zeleň. Vánek přinášel kromě
vůní i první zprávy z vodní nádrže, která se zčásti
ukrývala za nedalekým pahorkem.
První cíl skupinky však nebyly přírodní krásy
tábořiště, ale umývárna se záchody. Tvořila ji
samostatná budova, kterou těsně míjela silnička
či chodník vedoucí k zátoce. „Vypadá jako
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vyplázlý jazyk,“ podotkl Vojtěch, když k ní po
toaletách došli, „to nás ta přehrada pěkně vítá.“
Tím dal podnět k dalším průpovídkám, například
že bude horko, až budou mít jazyky na vestě, jak
věštil Vítek, nebo že se stejným výsledkem se na
zdejší vodě nadřou, prorokovala zase Ludmila.
Nato se přesunuli k půjčovně lodí a k hlavní pláži,
prohlédli si halu s velkým nápisem Ježek i několik
hřišť v jejím sousedství, nakoukli do hospody –
a volným krokem se vraceli na rodnou hroudu.
Tak hezky pojmenovala cestu do mírného kopce
dnes málo hovorná Míša.
Během procházky se také domluvili, co budou
dělat po zbytek dne – nejdříve dokončí úklid
věcí, odpočinou si, pak půjdou na večeři a tam
se domluví, co zítra. Před umytím či spaním si
ještě prohlédnou druhou, menší část tábořiště
„v horách“. To zase poněkud přeháněl Vojta,
protože nedaleký kopec, který se nacházel za
umývárnou, se jen stěží mohl srovnávat třeba se
Sněžkou. Na svém vrcholu nesl zdálky viditelný
kříž s plechovým Kristem. Ale to už byli u cíle.
Dvojice se rozešly do chatek, když tu je zpátky
volal vzrušený Ludmilin hlas:
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„Pojďte sem, máme tu zprávu od kapitána
Nika!“
Výstřel startovní pistole nemohl osadníky pobídnout k běhu více než tato slova. Vyřítili se
ze dveří a v mžiku stáli u Ludmily, která jim
ukazovala papír a na něm vytištěný vzkaz:
ÚKOL NA DNEŠNÍ ODPO
LE

DNE –
WILSONOVA SKÁLA S PO
ZŮSTATKY
HRADU KUFŠTEJNA. NA
PIŠTE,
CO JSTE PO CESTĚ VIDĚ
LI,
A LÍSTEK MI NECHTE NA
STEJNÉM
MÍSTĚ. KAŽDOU MOJI ZP
RÁVU
USCHOVEJTE. KAPITÁN
NIK
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Krátká zpráva, pro nezasvěceného nijak zvlášt
ní, znamenala pro osadník y nečekaný vpád do
jejich soukromí. Věděli sice, že se má záhadný
kapitán ozvat, ale stejně tak pochybovali, že
k nějakému setkání opravdu dojde. Textovou
zprávu, kterou Vojtěch před výpravou obdržel,
brali jako podařený vtip nebo spíše dobře mí
něnou radu, kam se o prázdninách vydat. Protože
se jim místo líbilo, chtěli si zdejší chvíle u vody
či na vodě pěkně užít. I bez kapitána Nika.
„Kde jsi ten lístek našla?“
„Byl připevněný kolíčkem na jednom z těch
provázků u sušáku na prádlo. Támhle na
verandě,“ naznačila bradou Ludmila. Zbývající
čtveřice obrátila zrak y ke svým verandám.
Jejich modré šňůry však zely prázdnotou.
„Nedala jsi ho tam náhodou ty?“ zeptala se
opět Milada.
„Ondra je svědkem, že ne,“ dotčeně se do
volávala svědectví přítele Ludmila. „Řekni jim,
že to tak je. Vždyť jsme ten papír viděli oba!“
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„Je,“ potvrdil Lídina slova Ondra, „ten kolíček
tam pořád visí a my žádný takový nemáme.
Vzali jsme s sebou dřevěné a tenhle modrý je
z plastu.“
„To znamená, že kapitán Nik není daleko,“
řekl zamyšleně Vítek. „Tedy pokud jste to tam
opravdu nenarafičili vy. My to být nemohli,
protože byste si nás všimli. Kdoví, třeba se na
nás teď kapitán odněkud dívá a směje se.“
Oči osadníků se v mžiku změnily v lasery.
Propátrávaly každý kout blízkého i vzdálenějšího
okolí. Kromě několika lidí u vedlejších domků
však nezahlédli nic povědomého.
„Zatraceně,“ neudržel nervy na uzdě Vojta,
„čekal jsem, že tu bude Vezír nebo Vráťa.
A místo nich nás vítá papír na sušáku. Někdo
ho tam ale musel dát! Pokud ovšem není
duch nebo se neplaví dvě stě let v ponorce
na přehradě,“ narážel na Vítkovo přirovnání
kapitána Nika ke kapitánu Nemovi. „Ostatně,
pokud vím, přehrada je tady čtyřicet let,“
dodal už zcela klidně. „Tak kdo je kapitán Nik?!“
Byla to spíše řečnická otázka, protože nikdo
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z osadníků na ni neznal odpověď. Nevěděli, ani
nemohli vědět, jak je jim kapitán Nik nablízku
a že každý jejich krok je sledován člověkem,
u kterého by se toho nejméně nadáli.
„Kde ta skála vůbec je?“ obrátila Vojtovu
pozornost znovu ke vzkazu Míša, neboť Vojta byl
v mapách doma jako málokdo.
„Už jsem se díval, pár kroků odsud. Musíme
ale nahoru do Hartvíkovic a pak po žluté
značce. Za hodinu budeme zpátky.“
„Já se lekla, že nás kapitán posílá do nějaké
tramtárie. Hrady bývají přece na horách,“
ulevila si Michaela a vzápětí se ujala vedení:
„Jsou čtyři hodiny, tak bychom měli sebou
hodit. Vezměte si, co potřebujete, a za pět
minut tady!“
Skupinka se rozeběhla do chat. Přezouvat
ani převlékat se nemuseli, stačilo vzít s sebou
doklady a pár drobností. Milada přibrala ješ
tě trhací blok, aby si mohla dělat poznámky
pro kapitána Nika. Nato se vydali k přijímací
kanceláři. Když se zmínili, kam jdou, pracovník
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jim vysvětlil, že až do Hartvíkovic nemusejí –
stačí to vzít zkratkou kolem plotu a za chvíli jsou
tam. Poslušni jeho rady překonali menší terénní
nerovnost a před nimi se objevila sotva znatelná
lesní pěšina, pokrytá starým listím. Vedla, jak
řekl pracovník, podél oplocení, a to velmi dobře
udržovaného kvůli nevítaným návštěvníkům.
Stezka sama jako by s nimi laškovala – stoupala,
klesala, chvílemi se ztrácela, aby se po pár
krocích znovu objevila.
Milada si během cesty dělala pilně poznámk y;
opravdu bylo na co hledět. A protože kromě
hudebního nadání měla zálibu v přírodě, ta jí
za odměnu, stejně jako ostatním, odkrývala
zdejší poklady – hvozdíky, hlohy, hadince, pryš
ce, divizny, jahodník y, různé druhy jitrocele,
mařink y či svízele. Ty se od mařinek lišily
přítomností tuhých, nazpět zahnutých háčko
vitých chlupů, kterými se přichytávají k okolí.
Výčet by nebyl zdaleka úplný, kdyby v něm
chyběl jetel, řebříček, z kapradin pak osladič,
jehož listy jsou v mládí spirálovitě stočené, či
tařice skalní se sírově žlutými květy.
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Bylinnému patru vévodily duby, habry ne
bo javory a svými propletenými korunami roz
ptylovaly denní světlo do příjemného pološera.
O zvukové pozadí se vytrvale staral orchestr
složený z bezpočtu pěvců, ať to byly sýkork y,
drozdi, pěnkavy nebo kosi, kteří svým hvízdáním
jsou schopni přehlušit i dopravní ruch v městských
ulicích! Osadníci Miladině průběžnému výkladu
se zájmem naslouchali a občas, zvláště pak
Vítek, přispěli svojí troškou do mlýna.
I když je cesta zdánlivě neomylně vedla, na
jednom místě se spletla a místo do kopce seběhla
k vodě do míst, kde kotvilo ve skrytu před
světem několik lodí. Možná to byl její záměr,
protože když pohlédli vlevo a nahoru, uviděli
nad sebou trůnit mohutnou čedičovou skálu.
Skoro se až lekli jejího neočekávaného, velkolepě
drsného zjevu – tak výrazně se odlišovala od
okolního prostředí. Vypadala, jako by ji tam na
poslední chvíli a pouze pro ně přičaroval nějak ý
kouzelník.
„Nebo kapitán Nik,“ doplnil Vítek básnické
představy vedle stojící Ludmily. Její občasné
projevy tohoto druhu nikoho nepřekvapovaly,
30

TÁBOŘIŠTĚ WILSONKA

vždyť se svého času stala vítězkou poetického
klání a cenu jí předával věhlasný básník Jiří
Žáček!
Zdálo se, že z mocného žulového bloku na
ně zapůsobila dávná síla – po strmém břehu
a skalních výčnělcích svižně vystoupali až na
jeho temeno a dále k vrcholové vyhlídce. Poté,
opřeni o modré zábradlí, shlíželi na ty spousty
vod pod sebou a celé okolí. Protější břeh vybíhal
proti nim výspou připomínající pecen chleba,
obtékanou malebnou smyčkou Dalešické nádrže,
či lépe Jihlavy, která si na zdejší sopečné krajině
vynutila přístup do nížiny až k řece Dyji.
Samotná Wilsonova skála, pojmenovaná po
prezidentovi USA, se nad hladinou Jihlavy vypínala
do výše sto metrů, a třebaže po napuštění
nádrže ztratila více jak polovinu ze svojí původní
velikosti, pořád působila mimořádným dojmem.
Na snímcích, které si Vojta pohotově našel
na internetu, připomínala hlavu zkamenělého
netvora.
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„Akorát nikde nevidím ten hrad,“ posteskla si
Míša. Ostatní jí dali za pravdu, kromě příkopu
a valu za skálou tu nebylo nic vidět.
„Tady čtu, že byl asi dřevěný a zanikl už na
začátku patnáctého století,“ prohlížel Vítek
příslušné heslo, „ale výhled tu měli opravdu
pěkný.“
„Škoda, že tu s námi není táta, ten by měl
radost – hrady, zámky, hradiště, to bylo vždycky
jeho. Až se vrátíme, určitě mu všechno vylíčím,“
těšila se Ludmila a podívala se na Miladu. „Co
ty, máš už zprávu pro kapitána hotovou?“
„Ještě pár drobností a mám,“ opáčila sestra,
„jen nevím, jestli ji po mně přečte.“ Osadníci se
ještě chvíli kochali pohledem na přírodní krásy
tohoto koutu jižní Moravy a pak ze skály pomalu
sestoupili.
Na jednu chvíli zpozorněli – zdálo se jim, že
se někdo v lese pohybuje nebo se před nimi
nešikovně skrývá. Ukázalo se, že to není kapitán
Nik, ale postarší houbař s košíkem plným hub.
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Netrvalo dlouho a objevili pěšinu, co je sem
přivedla. Milada poté do zprávy připsala: „Během
návratu jsme u cesty viděli pařezy, které
vypadaly jako vyhaslé sopky se zvětralými
okraji sopouchů. Snad mají kolemjdoucím
připomínat dávnou vulkanickou minulost kraje.“
Ačkoli si vlastně jen odskočili, výlet se nakonec
protáhl na půl druhé hodiny. Den však ještě
neřekl svoje poslední slovo. Aby také ne, vždyť
od letního slunovratu* je dělily sotva dva týdny
a tma se dosud ukrývala v několika nočních
hodinách.
Když osadníci míjeli závoru tábořiště, vyšla
ze dveří recepce mladá žena, kterou zahlédli
už při příjezdu. Řekla, že musí dole v hostinci
něco zařídit. Během krátké společné cesty,
protože chatk y stály od její kanceláře sotva sto
metrů, se dozvěděli, že se jmenuje Alena a je
dcerou majitele kempu. Jejich rod je tu usazený
od konce devatenáctého století a pozemk y,
na kterých se dnes nachází tábořiště, patřily
k hartvíkovickému mlýnu. Stával dole u řeky pod
svahem, jenž začínal tam, kde je dneska pláž.
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„Původně se to tady jmenovalo Kufštejn,
podle hradu, kterému celé okolí patřilo. Mně by
se ale pro náš kemp více líbil název Rolénka,
protože stojí na bývalých polích.“
„Naši předci byli také mlynáři,“ potěšil se
Vojta, „pocházeli ze Svitávky u Boskovic.“
Hovor se poté stočil na vodáctví a okolí, které se
všem velmi líbilo. V této souvislosti paní Alenu
zpovídali, kam všude se dá jít či zajet na výlet.
Wilsonova skála na ně udělala opravdu dojem.
„Na výlet? Na to by vám nestačil měsíc,
abyste všechno prochodili. Jen těch hradů,
co tu máme – Holoubek, Kozlov, Kufštejn, ten
jste už viděli, či spíše neviděli, Sedlecký hrad,
Lamberk, Rabštejn… nebo rozhledna Babylon,
Mohelenská hadcová step, Kralice, kde byla
vytištěna slavná Bible kralická, dále třeba
nejstarší literární muzeum Otokara Březiny
v Jaroměřicích, folkové prázdniny v Náměšti
nad Oslavou… To jsme se ale nějak zapovídali,“
lekla se, když se podívala na hodinky. „Musím už
jít, čekají mě. Přijďte na večeři, máme široký
výběr jídel!“ zavolala ještě a kvapně odcházela
dolů po silničce.
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„Určitě!“ odpověděli osadníci a chvíli se za
Alenou dívali.
„Je moc příjemná,“ ohodnotila ji Míša a ostatní
beze zbytku souhlasili. Další příležitost k hovoru
budou mít zanedlouho v hostinci, teď si však
šli odpočinout. Oddech potřeboval hlavně Voj
těch; řídil celou cestu a neplánovaný výlet na
Wilsonovu skálu mu sil také nepřidal.
Za hodinu byli opět čilí jako rybičk y. Milada
připevnila kolíčkem zprávu o jejich putování,
kterou na konci opatřila oblíbenou k ytičkou
a podepsala Orlíci. Původně ji chtěla podepsat
Osadníci, ale po poradě s ostatními použila jejich
oddílovou přezdívku. Pořád měli na paměti,
že kromě Vezíra či jiných uchazečů může být
kapitánem Nikem také Vráťa Jonák, který je
tak nezapomenutelně a nádherně uvedl do světa
vodních skautů. Moc rádi by se s ním opět
setkali.
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HADCOVÁ
STEP

V

ypadalo to, že dnešní den bude na zážitky
snad nejbohatším v roce. Znovu mluvili
se sympatickou paní Alenou a po večeři,
když ještě nechtěli jít na kutě, se toulali po
tábořišti. Zvláště je přitahovala nádrž, zasněná
vůně jejích vod s širokými lesy kolem, volání
ptactva, šplouchání vlnek u nohou, písek, nebe,
zář zapadajícího slunce. Už se nemohli dočkat,
až si vypůjčí lodě a podniknou první plavbu,
při které se té krásy zmocní a natrvalo ji uloží
do nedobytných schránek vzpomínek. Zatímco
vychutnávali krásu pohasínající krajiny, nevěděli,
že jim osud v podobě tajemného kapitána znovu
zasáhne do životů. Měli se o tom přesvědčit hned,
jak přišli ke svým chatkám. Miladina zpráva
zmizela a místo ní povíval ve večerním vánku
jiný papír, připevněný tentokrát na sušáku Vítka
a Milady.
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POKUD SE CHCETE SE
MNOU NĚKDY SETKAT,
SPLŇTE I ÚKOL PRO
ZÍTŘEJŠÍ DEN: HADCOV
Á
STEP U MOHELNA. PODE
JTE
O NÍ OPĚT PODROBNOU
ZPRÁVU. KAPITÁN NIK

„Tady přestává legrace. On si snad myslí, že
jsme tu na školním výletě. Ještě tablety proti
zvracení a píšťalka. Já nikam nejedu. Zítra
se budu koupat, jezdit na lodi a opalovat se.
A už žádné poroučení.“ Vojtova buřičská slova
kupodivu nenašla větší oporu. S porozuměním
na něj hleděl toliko Vítek, zatímco děvčata včetně
Ondry byla zásadně proti.
„Ty jsi už zapomněl, jak nám bylo dobře na
Orlické přehradě? Tobě se tam snad nelíbilo?“
obula se do bratra prudce Ludmila. „Tam jsi
také musel ráno vstávat, učit se vodní značky
a podrobit se výcviku. Jestli pro nás Vráťa,
tedy kapitán Nik, něco připravil, tak bychom
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ho měli poslechnout.“ Tím Ludmila na sebe
nechtěně prozradila, že jí nejde ani tak o setkání
s kapitánem Nikem, jako o shledání s jeho živoucí
předlohou, za kterou si tajně přála mít kapitána
Vráťu z Orlické vodní nádrže.
„No tak dobře, generále,“ ustupoval Vojta, „já
se s Vráťou nebo Vezírem chci vidět také, jako
všichni. Jen aby nebyl kapitán Nik nakonec
někdo z nás.“ Vzápětí ale svoje slova popřel.
Druhý úkol nemohl na sušák nikdo z osadníků dát,
protože na večeři odcházeli společně a společně
se také vraceli. „Musí to být někdo odtud.
Kdo nás zná a přitom má vztah k Wilsonce
a k vodě. Prababička z Náměště to být nemůže,
protože už nežije. Leda někdo z příbuzných
z máminy strany. Ti ale těžko,“ zamítl po krátkém
přemýšlení i tuto možnost. „Ať tak či onak,
pořád to vychází na Vezíra nebo Vráťu. Nebo
na Luboše, jak jsi říkala.“
„No tak vidíš, nejdříve jsi měl přemýšlet
a až potom mluvit,“ těžila z bratrovy slabé
chvíle Milada. Vojtovo vůdčí postavení bylo mezi
sourozenci neotřesitelné, proto sestry vítaly
každou, pohříchu vzácnou příležitost, když jej
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mohly vyvést z rovnováhy. Kdyby jen věděly, jaká
událost brzy vyvede z rovnováhy také je!
Mezitím vytáhli z předsíňky stůl a lavice a začali
zkoumat papíry s kapitánovými zprávami. Své
vzkazy psal a vytiskl na papíru, jaký se používá
běžně do tiskáren. Sloh byl strohý, námořnický
nebo vojenský, jak se na kapitána sluší. S největší
pravděpodobností obě sdělení vytiskl dopředu,
protože měla stejnou úpravu. Pro jejich umístění
si pak vybíral dobu, když byli všichni pryč.
Miladin návrh, aby po dobu jejich nepřítomnosti
vždy jeden zůstával na stráži, byl odmítnutý.
Jednak by kapitán lehce poznal, že nejsou v plném
počtu, a také se jim zajídala představa, že někdo
z nich bude půl dne sedět za oknem, zatímco
druzí si budou užívat volnosti. Kromě toho mohl
své zprávy předávat v noci nebo s nimi nadobro
přestat, jakmile by zjistil, že po něm pátrají.
Krátce předtím, než se rozešli do chat, řekla
Míša svůj postřeh hodný studentk y filozofie:
„Dokážete si představit, jak bychom tu trávili
čas, nebýt kapitána Nika? Vždyť tu nejde jen
o vlastivědné toulky, ale také o dobrodružství
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a napětí, které zažíváme. Vidíte, jak nás semkl
dohromady? Musel svoji totožnost před námi
utajit, protože záhada, která je prozrazená, už
nikoho nevzrušuje. Ale i když se nám nakonec
dá poznat, v což pevně věřím, protože musí
splnit svůj slib, když my plníme jeho úkoly,
stejně zjistíme, jen o koho jde. Ale ten krásný
kouzelný svět, skrze který se nám dal poznat,
ten stejně nikdy celý neobjevíme.“
„To můžeš říct o každém člověku,“ namítl
Ondra.
„Ano, ale v jaké míře? Někdo je jako malý
ostrov – ten prochodíš za chvíli –, jiný jako
světadíl, na který ti nestačí sto let. Proto není
tolik důležité, kdo vlastně kapitán Nik je, stačí,
že je a my se můžeme dotýkat jeho duše.“
„To mně zase ne,“ odporovala Ludmila. „Já
musím člověka poznat celého, jenom duše mi
nestačí.“
„Já zase oceňuji ty jeho skvělé nápady,“
připojila se Milada. „Činy jsou na rozdíl od duše
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vidět. Někdo může mít krásnou duši a přitom
být v životě nepoužitelný.“
Chlapci mlčeli, zdálo se, že se jich taková rozprava
příliš netýká. Ve skutečnosti se trochu urazili.
Tady holky bájí o někom, koho ani neznají, a jejich
kluci jako by tu nebyli. Napravila to Ludmila,
která si všimla Ondřejova posmutnělého obličeje:
„My se tady hádáme o kapitána Nika a přitom
máme tři vedle sebe!“
„Máš pravdu, největší krása je, že jsou tu kluci
s námi,“ objala Vojtu Míša a spočinula hlavou na
jeho rameni. Obdobně se dělo u dalších dvojic. Po
nějaké chvíli Milada řekla, že by měli jít už spát.
Vstali, uklidili stůl a lavice a postupně se zavřeli
do svých chatek. Nato utichl hovor i v nich.
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Každé ráno je malé znovuzrození. Někdy země
připraví svému potomstvu probuzení kalné, jindy
zasněžené či deštivé, dnešní však bylo od prvního
paprsku jako malované. Nejdříve tíkli ve větvích
první ptáci, k nim se postupně přidávali další
a další, až to ptačí překřikování připomínalo trh
někde v Arábii. Z louky zavoněla spolu s jitřním
chladem osychající tráva, lehkým závanem zašuměl
les a vybarvující se modrá obloha znachověla
červánky, jako by chtěla po nesčíslněkrát a jedné
potvrdit slova básníka:
Z růže se můj kraj narodil
tam na východě
v modré dáli
nalevo
a nevyšlo by to ani najevo,
nebýt dvou očí, co tam stály.

Protože chyběly už jenom ty oči, obstarala si
je po nějaké době příroda sama. Ještě k nim
doplnila postavu muže ve vycházkovém oblečení,
sportovní obuvi a s čepicí na hlavě. Původně
si chtěl vzít klobouk, pak ale usoudil, že by mu
v lesním porostu překážel. Zvláštní na něm bylo
to, že v ruce svíral hlásnou troubu čili megafon
a upíral oči ne k východu slunce, které už chvíli
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stoupalo vzhůru po obloze, ale k prvním třem
chatkám na cestě od recepce tábořiště. Sám stál
za jeho plotem ukrytý v houští, aby jej nezahlédl
ani ten nejpozornější táborník. Podíval se, kolik
je hodin, a když zjistil, že osm, přiložil troubu
k ústům a zavolal:

„Vstávejte, Orlíci, je čas vydat se na cestu.
Zdraví vás kapitán Nik!“ Výzvu zopakoval ještě
dvakrát, a jakmile uviděl žádoucí pohyb mezi
chatkami, tiše se ze své pozorovatelny vytratil.
První zachytila neobvyklý budíček Ludmila.
Posadila se na posteli v domnění, že se jí to zdálo.
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Teprve když se výzva opakovala, vykoukla ze
všech oken, a protože nikoho neviděla, vklouzla
do bot a vyběhla na zápraží, těsně následována
Ondrou. Zde jí došlo, že hlas přichází od lesa za
plotem, tedy ze strany, kam z chatek nevedlo
žádné okno. To už byli na nohou i ostatní
a společně vyběhli přes cestu k oplocení. Pro
jeho bytelnost a výšku se dál nedostali, a tak se
snažili alespoň zahlédnout nějaký pohyb, který
by jim napověděl, kdo se za technickým hlasem
skrývá. Les však tajemství ukryl ve svém nitru
a odmítal cokoli sdělit.
Když se při odjezdu na Hadcovou step ptali
v přijímací kanceláři, zda neslyšeli hlas z tlampače
nebo jestli někoho nezahlédli, potvrdila jim paní
Alena, že hlas slyšeli, ale také nikoho neviděli.
Mysleli si, že je to nějaká jejich hra. Vítek s tichým
povzdechem zařadil první rychlostní stupeň,
protože to byl on, kdo dnes řídil, a osádka se
vydala plnit druhý vlastivědný úkol kapitána Nika.
Na Hadcovou step, přesněji do Mohelna trvá
cesta jenom čtvrt hodiny – tedy pokud se nikde
nezastavuje. Stačí projet okrajem Hartvíkovic,
dále Popůvkami a Kladeruby či se vydat menší
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oklikou přes Kramolín. Orlíci zvolili druhou
trasu. Byla zajímavější, protože se mohli zastavit
u Dalešické přehrady a také si prohlédnout
mateřské kotviště parníku.
Vozidlo zaparkovali vedle informačního centra
a seběhli po dlouhých schodech až k přístavnímu
molu. Byl z něho pěkný výhled na „zázemí“
přehrady, jinak nic zvláštního neobjevili. Jenom
Milada črtala do zápisníku průběžné poznámky
o cestě:
Z květin si zapsala růžové a nafialovělé plicníky
a kostivaly, krásně rudé vlčí máky, žluté třezalky,
divizny, pupalk y a pampelišk y, modrokvěté
čekank y, bíle kvetoucí konvalink y, řebříčk y,
jahodníky, mařinky, komonice, ze stromů pak
osik y, břízy, habry, doubk y, borovice, jívy či
šípkové keře.
I na přehradě se měla její tužka k světu, protože
vodní dílo před nimi vyvstalo v celé kráse. Jak
si zjistili, těleso hráze je nejvyšší v republice
a po Rumunsku druhou nejvyšší sypanou hrází
v Evropě. Jde o přečerpávací nádrž a její součástí
je o něco menší přehrada Mohelno, odkud jaderná
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elektrárna Dukovany bere vodu. Všechny zaujalo
velké koryto přepadu s ladně řešeným skluzem,
připomínající obří bobovou dráhu.
„Nahoře je voda plná síly, a když ji předá
elektrárně, dole pokorně vytéká,“ poznamenala
Ludmila, zatímco Milada objevila na travnatém
předělu mezi silnicí a betonovou zídkou koruny
hráze ještě jitrocel a jetel. Poté už nic nebránilo
dosáhnout konečného cíle jejich putování –
Mohelna a Hadcové stepi.
Kudy k ní vede cesta, se, pravda, museli jednou
ptát. Teprve pak, po prudkém stoupání, objevili
na konci dědiny přírodní parkoviště. Stálo tu
už několik vozidel a modrá Dacia se k nim ráda
přidala.
Když vystoupili z auta, nestačili se divit. Místo
nekonečné stepi uviděli jen protáhlý kopec s nízkou
trávou a coby pamětihodnost umělou svítící
krávu. Dokonce slavnou, jak se krátce nato
dočetli, neboť její socha pobývala na náměstích
a rušných třídách mnoha metropolí světa, aby
tam propagovala jadernou energii z elektrárny
Dukovany. Po návratu ji studenti z Náměště nad
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Oslavou natřeli fosforeskující barvou, takže v noci
zeleně svítila, a natrvalo ji umístili u vstupu do
Hadcové stepi.
Nedaleko ní, bez zjevných souvislostí, stála
Boží muka svatého Antoníčka. Tuto poněkud
nesourodou výzdobu kraje však Orlíci přestali
peprně hodnotit ve chvíli, když se z informační
tabule dozvěděli, že svatý Antoníček stojí na
největší z místních mohyl, od nichž má dědina
své jméno.
Dál už se jim číst nechtělo, a tak se po značkách
vydali na prohlídku stepi. Šli po dvojicích za
sebou, drželi se za ruce a bylo jim krásně. Občas
si z panelů zjistili, kde se právě nacházejí, a Milada
doplnila zprávu o další údaje, jako:
že na stepní plošině žije 50 až 60 syslů obecných,
že se tu vyskytují vzácné teplomilné a sucho
milné rostliny a živočichové,
že hadec je od slova had a jde o málo obvyklou
horninu, která přes den přitahuje teplo a v noci
je zase vydává.
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„To mají hadi určitě rádi, jen abychom na
ně nešlápli,“ poznamenal Ondra a všichni se
mimoděk podívali pod nohy, jestli kolem nebo
dokonce po nich nějaký neleze. Raději se vydali
na bezpečnější vyhlídkovou plošinu, která jim
poskytla pěkný výhled na hluboce zařízlé údolí
řeky Jihlavy a mohutné svahy, porostlé kavylem.
„Nechci se k tomu zase vracet,“ ozval se Vítek,
„ale nenapadlo vás, že kapitán Nik může mít
spojení s recepcí tábořiště?“
„Jak jsi na to přišel?“ zeptala se Milada, stojící
po jeho boku, zatímco ostatní nezúčastněně
hleděli do kraje, jehož dominantou byla duko
vanská jaderná elektrárna.
„Místní Hradčany, s šesti chladicími věžemi,“
řekl Vojta, načež se obrátil a zopakoval Miladinu
otázku.
„No,“ podrbal se Vítek ve vlasech, „já se díval
po všech autech, co tam parkovala, když jsme
si kemp procházeli, a neviděl jsem tam žádnou
libereckou ani příbramskou poznávací značku.
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Pokud někdo dal vzkazy do sušáren, musel
přece v tábořišti bydlet, cizího by tam nepustili.“
„Ty myslíš Alena? Nebo ten jejich zaměstnanec
z kanceláře?“ zavrtěla hlavou Míša a posunula
si brýle ke kořeni nosu. „Vyloučit se to nedá,
ale na druhou stranu – proč by na nás volali
hlásnou troubou? Stejně je to hezký název,
hlásná trouba,“ malinko odbočila ke svému
studijnímu oboru a hned se vrátila zpět. „Ten
hlas sice patřil muži, ale způsob řeči a její spád
byl jiný než u toho pracovníka. Ledaže by hlas
měnil. On nebo paní Alena.“
„Alena,“ vyprskli všichni smíchy, „to se ti
povedlo.“
„Já to četla v nějakém románu od Remarqua,
tam to jedna žena uměla.“ Vysvětlení vyvolalo
další bouři veselých poznámek, a když se uklidnila,
řekl Vojta:
„Aby měl spojení přes lidi z recepce, musel
by bydlet někde jinde. Ubytování v penzionech
i v soukromí bude kolem dost. Pokud jde
o poznávací značky, mohl si koupit auto
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v bazaru, které má třeba značku Jihlavy nebo
Brna. Takže nejde vyloučit ani kempový původ.
Stačí si vyčíhnout chvilku, když jdeme třeba na
jídlo, a zprávu k nám zanést. Nebo v noci.“
„Napadla mě ještě jedna věc,“ nadhodila
Milada. „Ten člověk na nás volal Orlíci. Já vím,
že jsme se tak podepsali ve zprávě, ale naše
jméno přece nezná jenom Vráťa nebo Vezír,
ale také vodáci z našeho oddílu! Sám jsi, Vítku,
říkal, že bys na prvním místě hledal mezi nimi.“
„Myslíš někdo z dalších skautů?“ pochybovačně
potřásl Vítek hlavou. „To by se nám okruh
podezřelých pěkně rozrostl.“
„Takže jsme tam, kde jsme byli,“ uzavřela
Ludmila stále dráždivější téma. „To znamená,
že nevíme zase nic.“ Skupina se přesunula o kus
dál, jako by chtěla utéct od místa další porážky,
kterou jim kapitánova záhadná existence už
tolikrát uštědřila.
Navzdory úvahám Milada nezahálela – doplnila
svoji zprávu o kavyl vláskovitý, česnek žlutý, ostřici
nízkou, křivatec český, diviznu brunátnou, tařici
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horskou, hvězdnici zlatohlávek a rozrazil klasna
tý – přesněji, opsala to včetně druhových jmen
z další tabule, na kterou narazili. Pak v seznamu
ještě uvedla pár živočichů – výra velkého, lelka
lesního, dudka chocholatého, z plazů užovku
hladkou a ještěrku zelenou – a nakonec že tu
žije 285 druhů pavouků, z nichž 72 druhů pouze
tady, 71 druhů mravenců, z motýlů otakárek
ovocný, otakárek fenyklový a z brouků roháč
obecný a střevlík vrásčitý. Pak už s poznámkami
přestala. Kapitánovi to bude určitě stačit.
„Jak se to sem všechno vejde, na ty spásané
louky a stráně,“ dumala nad zdaleka ne úplným
seznamem, „vždyť tu není skoro nic vidět!“ Ale
to už byli zpátky u svítící krávy a svému autu na
dohled.
Když do něj nasedali, postěžoval si Vojtěch na
velký hlad. Že by snad jedl i hřebíky.
„Tak se tady někde zastavíme na jídlo,“ navrhl
Vítek, „ale hřebíky, ty by mi určitě nechutnaly.“
„Ne? A z podlahy jsi už jedl? Víš, že se to může
tam, kde mají čisto!“
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„Mohl, ale nejedl, to nechávám na tobě,“
odvětil důstojně Vítek.
„Už si ze sebe zase utahujete? Počkejte, já
to na vás řeknu Vráťovi,“ vložila se do hovoru
Ludmila, která pořád tajně doufala, že je to pravá
totožnost kapitána Nika. Připomenutí skvělého
kapitána uklidnilo oba přátele jako zaklínadlem,
takže ve slovní přestřelce nepokračovali.
„Podívejte se, Mohelenský dvůr, zastav, najíme
se tam!“ zvolala Milada. Vítek poslechl a auto
stočil na parkoviště před domem.

Vstoupili dovnitř, objednali si pití a dali se do
studia jídelního lístku. Z nabídk y si nakonec
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vybrali třikrát bramborovou polévku a dvakrát
gulášovou. Jen Ondra zatoužil po česnečce.
„To mě pak nesmíš líbat,“ řekla mu Ludmila,
když viděla, že nad česnečkou váhá. „Leda ruku.“
„Jinak?“ zajímal se přítel za veselého zájmu
spolustolovníků.
„Jinak bys musel líbat sám sebe,“ pohotově
opáčila Ludmila.
„Na rty? To přece nejde.“
„Ale jde, v zrcadle. Dáš si gulášovou jako
všichni kluci a hotovo.“ Ondra se však nenechal
odradit a prosadil si vývar s nudlemi. Po této
demokratické volbě prvního chodu přikročili
k druhému jídlu. Zde zvítězil čtyřikrát přírodní
hovězí plátek s bramborem, jednou smažený
květák se stejnou přílohou a pečené kuřecí stehno
s jasmínovou rýží. Zákusk y si ponechali na
pozdější dobu, podle sytosti. Ceny byly lidové,
podobně jako ve Wilsonce, a času měli víc než
dost.
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„Pokud nás kapitán Nik zase nějak neza
městná,“ připomněl Vítek.
„O důvod navíc, proč není kam spěchat,“
zabručel Vojta, nicméně zmínka, že na ně Nik
alias Vráťa čeká, jej povzbudila stejně jako ostatní.
Kdo Vráťu znal, věděl, čím si tento kapitán
vodních skautů lidi kolem sebe podmaňuje. Byly
to jeho povahové vlastnosti jako cílevědomost,
představivost, vnímavost, odpovědnost, schop 
nost držet slovo či porozumění pro potřeby svých
svěřenců. Třebaže jej od posledního pobytu na
Orlické přehradě neviděli, pořád si příležitostně
psali a těšili se na dobu, kdy se opět setkají. A tak,
jen co dojedli a zaplatili, nasedli do auta a bez
odkladu se vydali zpět k tábořišti Wilsonka.
„Co kdybychom zkusili ještě jednu věc,“
žhavila při cestě otázku kapitána Nika Ludmila.
„Zavolat jim. Vezírovi a Vráťovi.“
„Co si od toho slibuješ?“
„No že se, Vojto, třeba nějak prozradí nebo
podřeknou.“
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„Pokud někdo z nich hraje tuto hru, tak se
neprozradí. A jestli ne, tak bys mu to musela
složitě vysvětlovat a nakonec by z nás měl
legraci. Ještě by nám to na vodě dávali všichni
k dobru.“
„Vráťa ani Vezír by to nikomu neřekli,“ od
porovala Ludmila.
„Třeba ne, ale také by se mohli podřeknout,
víš, jak to na vodě chodí,“ prohlásil Vojta, zatímco
Vítek zabrzdil před přijímací kanceláří. Po chvíli
z ní vyšel známý pracovník, pozdravil je a zvedl
závoru. Ani teď nic nenasvědčovalo tomu, že
kapitán Nik je zrovna on. Když odstavili vozidlo,
první, co udělali, bylo, že se šli podívat na sušárny,
jaký vzkaz tam bude tentokrát. Čekalo je však
další překvapení. Žádný na provázkách nevisel.
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íká se, že horší než hádka je, když s námi
někdo nemluví. Bude na tom asi něco
pravdy, protože obrat v případu kapitán
Nik nemohli osadníci chvíli vstřebat. Postávali
před chatkami a situaci rozebírali ze všech stran.
„Nejdříve nás sem naláká, úkoluje,“ durdil se
Vojta, „a najednou utrum. Odkud máme vědět,
co dělat zítra? I když mě to moc netěší, nějak
jsem si na ty školní výlety zvykl.“

„Třeba se ozve později,“ zastávala se kapitána
Ludmila. „Nebo nám chce dát na odpoledne
volno. Podívejte se, jsou dvě hodiny, pojďme
si zaplavat, vypůjčíme si lodě, vždyť o co jde?
Jsou přece prázdniny!“ Ostatní uznali, že je to
rozumný návrh, ale jen zašli do chatek pro plavky,
už je naléhavě svolávali Vojta s Míšou, která
držela v ruce papírek s třetím vzkazem:
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ÚKOL NA ZÍTŘEJŠÍ DEN
–
OKRUŽNÍ PLAVBA PARN
ÍKEM
HORÁCKO. NÁSTUP V 9,3
5
HODIN V TÁBOŘIŠTI
WILSONKA, VÝSTUP TA
MTÉŽ.
NEZAPOMEŇTE SLEDOV
AT
LEVÝ BŘEH. O PLAVBĚ
NAPIŠTE
ZPRÁVU. KAPITÁN NIK

Zprávu našla Míša na svém lůžku, kam ji záhadný
doručovatel vhodil pootevřeným oknem. Zabalil
do ní podlouhlý kamínek a celý balíček ještě
převázal provázkem. Jak osadníci usoudili,
nepochybně proto, aby papír někam nezapadl.
Pokud by se hod napoprvé nezdařil, mohl jej
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doručitel vytáhnout zpět a pokus opakovat.
Všichni měli radost, že napínavé dobrodružství
pokračuje.
„Takže nám přece jen dal na dnešní odpoledne
volno,“ řekl trochu uštěpačně Vítek a odhrnul si
bujnou kštici z čela. Snaha ukázat, jak je nad věcí,
ale vyzněla naprázdno – pouze tím potvrdil, že je
do soukolí příběhu vtažen stejně beznadějně jako
všichni ostatní.
Dříve než na pláž se však vydali k zastávce
parníku, aby se podívali, kde se mají zítra nalodit.
Šlo se k ní zdánlivě nekonečnou lesní pěšinou,
kterou na poslední chvíli oživila směrovka, zčásti
zakrytá porostem. Po několika desítkách metrů ji
vystřídala druhá a ujistila pochybovače, že jdou
opravdu správným směrem.
K samotné lodní zastávce vedlo dlouhé schodiště
se zábradlím po obou stranách; jako na Wilsonově
skále bylo modře natřené. Po obhlídce místa si
ještě ujasnili, který břeh mají sledovat.
„Řeka teče podle mapy k jihovýchodu, tedy od
nás doleva,“ řekl Vojta. „My ovšem poplujeme
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vpravo, proti proudu řeky. A protože se levý nebo
pravý břeh určuje podle strany ve směru toku,
znamená to, že se musíme dívat přes pravobok.“
Vojtův výklad byl přijat bez připomínek. Znát,
která strana na řece je pravá a která levá, patří
k základním znalostem každého řádného vodáka.
Poté už nic nebránilo oddat se vodním rado
vánkám, přesně, jak předpověděla Ludmila:
projeli se na loďkách, koupali se, slunili, povídali
si. Hlavním námětem hovoru byl, jak jinak,
záhadný kapitán. „Víte, co mě ještě napadlo,“
řekla Milada, když se na chvíli sešli na dekách,
„jestli není v těch zprávách ukryta nějaká
další. Proč by jinak psal: Každou moji zprávu
uschovejte.“
„Myslíš kryptogram?“ ožila Michaela. „Ty mají
třeba nápisy na různých pietách a sousoších.
Některá písmena v textu jsou větší a jejich
spojením se získá další informace, například
kdo sochu vytvořil, rok postavení, kdo na ni
přispěl a podobně.“
„Ale tam žádná velká písmena nejsou,“ vzpo
mínal Ondra, protože všechny zprávy ležely
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uschovány v jejich chatce. „Kromě těch,“ po
kračoval za okamžik, „co se píšou na začátku
věty nebo u jmen, jako je Wilsonka.“
„Ta písmena nemusejí být velká, číst se může
třeba každé třetí písmeno nebo se použije
šifrovací tabulka. Ta se na text přiloží a zpráva
se zobrazí v prázdných políčkách,“ doplnil
Vítek, který si zároveň kontroloval, jestli mu
oschly světle žluté plavky. Koupila mu je krátce
před výletem Milada, zatímco sama měla na sobě
pěkné strakaté. Také ostatní děvčata si oblékla
plavky dvoudílné: Ludmila volila fialovorůžovou
barvu a Michaela se rozhodla pro bílé. Podobně
s nimi ladily Vojtovy vínové a Ondřejovy no
havičkové plavky se žlutými hvězdami na modrém
podkladu; spolu s barevnými dekami a pěkně
rostlými opálenými těly tvořily pohlednou mladou
louku v květu.
„A co když je ten tajný vzkaz napsaný ne
viditelným písmem*,“ přispěla se svojí troškou
do mlýna Ludmila. Troškou jen na první pohled,
protože, jak se brzy ukázalo, šlo o poznámku
vskutku věšteckou. Osadníci se odmlčeli. Pohledy
bloudili po kempu, který se stále více plnil stany,
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dekami, přístřešky, karavany a přívěsy. K tomu
auty všech značek. A samo sebou lidmi – ti
se buď slunili, nebo hráli odbíjenou, nohejbal,
badminton či minigolf, případně se věnovali
docela obyčejným činnostem. Když osadníci
odvrátili zrak y k vodě, uviděli v ní dovádět
rodiče s dětmi, plavce, rekreanty na lehátkách
a na šlapadlech, mládež točící se na hladině
v bublinách nebo se vznášející na tryskových
botách. A samozřejmě více či méně zkušené
vodáky, opírající se do vesel a pádel jako před
chvílí oni. Jednu chvíli zpozorněli – to když se nad
hladinou objevil černý bod. Sdružené představy
jej okamžitě propojily s kapitánem Nemem a jeho
Nautilem, jakkoli to nebylo možné. Třebaže, jak
poznamenal vždy dobře zpravený Vítek, v Rusku
už vyvinuli kapesní ponorku pro dvě osoby.
Z bodu se nakonec vyklubala hlava potápěče,
který tu se svými spolupracovník y prováděl
výcvik. Prostě živo jako na Václavském náměstí
v Praze.
Navzdory vnějšímu ruchu se v nich díky Lídině
poznámce zvolna rozmáhal tichý pud dravce,
který narazil na čerstvou stopu, či, lépe řečeno,
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radostný pocit šachisty, jenž se chystá příštím
tahem dát soupeřovi mat.
„Měli bychom jít,“ zvedl se jako první Vojta
a ostatní jej ochotně následovali. Posbírali své
věci a nejkratší cestou se vydali k chatkám. Zde
se převlékli, pověsili vlhké ručníky a plavky na
sušáky, a jen co rozložili lavice a stůl, přinesla
Ludmila všechny tři zprávy k prozkoumání. Už
na první pohled je udeřila do očí dříve přehlížená
skutečnost, že se jednalo vždy o papír přeložený
na polovinu, takže jej šlo postavit jako stříšku.
Zatímco text vytiskl původce zpráv na vnější
stranu do její horní poloviny, dolní polovina
stříšky, stejně jako celá zadní strana se zdály
být nepopsané. Šest hlav se sklonilo nad stolem
v napjatém očekávání, neboť v oněch prázdných
plochách se mohl skrývat klíč k řešení celé záhady.
Nejprve analyzovali první zprávu – na přední
dolní straně neshledali nic podezřelého, na
horní polovině zadní strany také nic, když tu
Ludmila ukázala na polovinu dolní a tlumeně
vykřikla: „Tady je to!“ Všichni jako na povel
se soustředili na místo, na které ukazovala. Při
kolmém pohledu nebylo nic vidět, avšak stačilo
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papír naklonit a před zraky se objevil matný text,
napsaný pravděpodobně mlékem. Milada rychle
přinesla zápalky a svíčku a papír nahřáli nad
jejím plamenem. Z podkladu vystoupila první
zahnědlá slova:
OČEKÁVÁM VÁS
Šestice chvatně nahřála další zprávu, která
odtajnila větu druhou:
PLUJTE PROTI PROUDU
Třetí část souvětí na sebe nenechala dlouho
čekat:
AŽ K MÍSTU, KDE SE NACHÁZÍ

63

NA STOPĚ

Dál už nic. Nejdůležitější část, kde se mají
s kapitánem Nikem setkat, ve zprávě chyběla.
Sotva mohlo osadník y něco více rozčílit.
Skutečnost, že k vyřešení záhady jim chybí
obyčejný kus papíru, dávala pocit naprázdno
sklapnuté pasti. Netrval však ani pár vteřin,
protože nad jejich skloněnými hlavami se ozval
povědomý hlas: „Co tu řešíte, Orlíci?“ Všichni
prudce vzhlédli a nechtěli věřit vlastním očím.
Před nimi stál jeden z uchazečů na kapitána
Nika: bratr Lubomír.
„Co tu děláš?“ vyrazila ze sebe údivem Ludmila.
„Co by, přijel jsem se na vás podívat,“ zašklebil
se Luboš. „Nemohl jsem vás tu přece nechat
dlouho opuštěné.“
„Jasně, já jen, že ses objevil tak najednou,“
uvolnila mu Lída místo k sezení a hned kula
železo, dokud bylo žhavé: „Co tyhle vzkazy,
neříkají ti nic?“ Bratr vzal do ruky první zprávu,
pozorně si ji prohlédl a pak pokrčil rameny:
„Nějaká hra?“ Po těch dvou obyčejných slovech
bylo všem jasné, že okruh podezřelých se opět
64

NA STOPĚ

zúžil. Luboš by musel být geniálním hercem, aby
své rozpaky dokázal tak dokonale zahrát. Poté,
co se osadníci přímým dotazem ujistili, že nemá
s kapitánem Nikem nic společného, jej překotně
informovali, oč tu od počátku jde. Luboš, rozený
praktik, složil ruce na hrudi a po chvilce uvažování
pronesl: „Toho člověka neodhalíte dříve, než on
sám bude chtít. Jisté je jen jedno – musí vás
dokonale znát. Myslím, že počítal i s tím, že
neviditelné písmo objevíte, jinak by tajný vzkaz
nepsal po částech.“ Osadníci s ním chtě nechtě
museli souhlasit. Ano, má pravdu, chytit se
kapitán Nik nenechá, ale kdy jim svoji totožnost
prozradí? Tak jako kapitán Nemo z Tajuplného
ostrova? Spěšně sbírali vzpomínky na to, jak
vlastně k setkání v knize od Julese Verna došlo:
,Zazvonil telegraf. Trosečníci se podél jeho
drátu dostanou až k ústí jeskyně a zde objeví
člun. Přepraví se jím k osvětlené ponorce a tam
se setkají s kapitánem. Nemo jim vypoví svůj
životní příběh a umírá. Předtím je varuje před
sopkou a prosí, aby při odchodu otevřeli kohouty
Nautilu a potopili ho. Po výbuchu sopk y se
trosečníci zachraňují na malém skalisku, z něhož
je vysvobodí loď.‘
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„Je tady několik styčných bodů,“ řekla bu
doucí učitelka českého jazyka Michaela. „Loď
připlouvá k Tajuplnému ostrovu pro bývalého
piráta Ayrtona na základě zprávy, kterou
kapitán Nemo zanechal na jiném ostrově, kde
byl Ayrton původně za trest vysazen. Při trošce
představivosti můžeme za ten původní ostrov
považovat i naše tábořiště Wilsonka.“
„Ale my jsme nic špatného neudělali!“ za
kňourala divadelně Ludmila. „A dovezl nás sem
Vojta. Vysvobodíš nás?“ Mladší z bratrů takovou
možnost rozhodně popřel s tím, že konkrétně
Lída tu zůstane navěky.
„Ty ukrutníku!“ vykřikla budoucí trosečnice,
a když dozněl smích jejích společníků, pokračovala
Míša ve své úvaze:
„Zbývá poslední otázka: Kde je ten druhý,
Tajuplný ostrov?“ Odvážná představa osadníky
zaujala. Posiloval ji fakt, že stejně jako trosečníci
vnímali přítomnost kapitána Nema, také oni cítili
Nikův neviditelný dohled nad sebou. A podobně
jim „jejich“ kapitán pomáhal. Prožít krásné
prázdniny.
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Chvíli na to téma hovořili, přičemž nejlepší
nápad měl Ondra – až zítra pojedou po vodní
nádrži parníkem, budou mít možnost se na vlastní
oči přesvědčit, který ze čtyř ostrovů zakreslených
v mapě se může ucházet o titul Tajuplný. Už
proto, že žádný z nich neměl dosud jméno.
„A my si je všechny pojmenujeme!“ nadšeně
souhlasili ostatní. „Jako to dělali trosečníci v té
verneovce!“
V rychlosti posbírali veškeré náčiní, uklidili stůl
a lavice včetně zpráv, jež Ludmila opět vložila do
knihy. Záhady dočasně pustili z hlavy, protože
přicházel další světlý bod vydařeného dne, a tím
byla večeře. Seběhli do hostince, pozdravili se
s paní Alenou a jako v den příjezdu si objednali
slepici na paprice, protože jim moc chutnala. Jen
Luboš požádal místo přílohy, kterou byla kolínka,
o krajíc chleba. Vydatné jídlo zapili stolní vodou
a pohodlně se usadili.
Nejstarší bratr jim pak povyprávěl o svém
podnikání, a když se zmínil, že musí odejet,
protože má v Kroměříži jednání, ostatní, poněkud
zaskočeni, mu to rozmlouvali.
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„Zůstaň, zítra pojedeme na parníku,“ prosila
Milada, „bude to krásná plavba, už teď se těším.
A objevíš s námi kapitána Nika, něco takového
přece hned tak nezažiješ!“
„Ani nevíš, Lado, jak bych s vámi tady rád
zůstal, ale opravdu nemůžu. Mám dobrou práci
a musím se jí věnovat. Rozhodně mi ale napište,
kdo ten kapitán Nik je. Nejsem napnutý o nic
míň než vy!“
Když pak večer uléhali na lůžka, tanuly jim
v myslích všechny příběhy, které tu za těch pár
dní prožili, a u každého vyvstávala otázka: Kdo je
kapitán Nik? Přinese zítřejší den nějaké rozuzlení,
nebo bude mít záhada další pokračování? Jaké
znamení čeká na levém břehu? Nepřehlédnou
ho? Čím déle o všem přemítali, tím rychleji se
myšlenk y stáčely do spánkového víru, jehož
vlákno je za několik hodin propojí s novým jitrem.
Jen Milada před ulehnutím ještě připevnila na
sušák „Zprávu o výletu na Hadcovou step“
a stejně hezky ji za všechny podepsala: Orlíci.
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rlíci v rozšířené sestavě,“ poznamenal
Vítek, když si Miladino pojednání o výletě
znovu četl, neboť ho v noci ze sušáku
nikdo nevyzvedl. Pak se podíval do mobilního
telefonu, který mu ohlásil přijetí krátké zprávy.
„To snad ne!“ řekl si nevěřícně pro sebe a ukázal
text ještě ospalé Miladě. Probudilo ji to lépe než
sprška studené vody.
„Všichni sem,“ zavolala do ostatních chatek,
a jen co se z nich vynořily čtyři rozčepýřené
postavy – Lubomír brzo ráno odejel –, přečetla
jim došlý vzkaz:
Srdečný pozdrav z Orlické nádrže všem posílá
Lenka a Vráťa.
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Zpráva na ně účinkovala stejně. Zkoprněle se
dívali jeden na druhého, než se do nastalého ticha
vložila Ludmila. „No co, alespoň víme, že Vráťa
kapitánem Nikem není. Pokud to není nějaká
další lest.“ Snad aby vyvrátila podezření, přišla
zakrátko stejná zpráva i na telefon její a obou
sourozenců.
„V tom případě ve výběru zůstává opravdu
jenom Vezír,“ prohlásil Vojta. „Uvidíme, jaký
vzkaz nám připraví dnes.“
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„Na první pohled to možná na Vezíra vypadá,“
řekl pomalu, skoro zdráhavě Vítek, „ale opravdu
jen na první pohled. Já vím, že jsem ho tipnul
na kapitána Nika jako první a že jsme se na
něm více méně dohodli. Ale co jsme tady, hodně
jsem o něm přemýšlel. Znáš ho, je to výborný
chlap a skaut, pravý námořník, co má v krvi
více vody než my všichni dohromady. Dokážu
si ho představit, jak se rve s divokou vodou,
sjíždí sázavské peřeje a poradí si snad s každou
situací, ale že by na nás vymyslel takovou hru,
to ne, to mi k němu nesedí.“
„Mně také ne,“ kývl po chvíli Vojta, „ale víš
snad o někom jiném?“
„Ne. Kdyby Vráťa nebyl na Orlické nádrži,
přísahal bych, že je to on. Ale on na Orlické
nádrži je, protože nikdy nelže.“
„Však se to brzy dozvíme,“ přerušila další
nekonečnou rozpravu Milada. „Pojďte se nasnídat,
musíme stihnout parník.“ Chleby s pomazánkami
a nakrájenými kousky ovoce a zeleniny zmizely
v žaludcích na to tata, ještě je zapili ovocným
džusem a po dodatečné ranní toaletě scházeli dolů
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k přístavu. Byl na ně hezký pohled – všichni měli
na sobě krátké kalhoty různých barev a provedení,
k tomu trička přepásaná ledvinkami a na nohou
sandály nebo sportovní obuv. Poněkud nedbalé
oblečení mužů vynahradila děvčata, jež svůj
vzhled vylepšila řetízky, sponkami, čelenkami,
náramky, náušnicemi či kloboukem.
Na silnici bylo plno; působila dojmem řeky, po
které plují nahoru a dolů lidské lodě. Nejhezčí
z nich, jak to také má být, nesla ženská jména
a obohacovala svojí krásou okolní svět. Čas jako
by se zastavil, byl jen mladý letní den se vším, co
k němu patří, a osadníci to plně vnímali, třebaže
každý po svém. Zatímco chlapci prohodili sem
tam nějaké slovo, Milada, Michaela a Ludmila
švitořily bez přestání až k zastávce. Na cestu
dávat pozor nemuseli, znali ji z předchozího dne.
Dovedla je až ke dlouhým schodům, po kterých
seběhli k přístavnímu molu.
Nebyli tu sami, na příjezd plavidla čekalo už
několik lidí. Vlastně se jednalo o dvě rodiny
s dětmi a s koly opřenými o zábradlí přístupové
lávky. Ničím nerušené kamenité pobřeží oživovali
tři bílí motýlci, provádějící jakýsi svatební rej,
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hru či obřad; přelétávali jeden přes druhého, na
vteřinu spočinuli na zemi a hned zase vzlétli.
Pojednou zašuměly osiky a zvedl se vítr, úplně
jako by měla přijít důležitá změna. Opravdu:
Za zákrutem řek y se objevil parník trochu
připomínající přízrak – v podobě krásné štíhlé
lodi ozdobené pestrobarevnými prapork y na
dvou lankách až k zádi, kde modrou vlajku z přídě
vystřídala hrdá vlajka státní.

Parník měl na boku připevněný nezbytný
plovací kruh a za oknem kajuty na ně zdálky
shlížela tvář postaršího kapitána a kormidelníka
v jedné osobě, který loď směroval k přístavní
hrázi. Ta se skládala ze čtyř hranatých bójek
v barvě vody, dále zábradlí a dřevěného chodníku,
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který byl čelně spojen s další příčnou podlážkou.
Umožňovalo to bezpečné vyvázání lodi, pohyb
lidí, jakož i případnou nakládku a vykládku
materiálu. K uchycení lodi sloužily dva bytelné
železné kolíky.
Samozřejmě že osadníci kapitána podrobili
zkoumání, jestli to náhodou není on, kdo se tak
nesmazatelně zapisuje do jejich životů. Nic tomu
nenasvědčovalo. Ostatně poté, co parník přirazil
k hrázi, mohli si jej a celou posádku prohlédnout
důkladněji. Kapitán byl kníratý prošedivělý muž
v modré košili s výložkami o třech žlutých pruzích
a očkem na černém podkladu, jež označovaly jeho
hodnost. Kalhoty měl naproti tomu šedivé; civilně
působily i sandály na nohou. Lodník byl naproti
tomu oblečený do pruhovaného trička, stejně jako
dospívající plavčice, která na lodi zřejmě dočasně
vypomáhala.
Samotné přistání se uskutečnilo rychlými, přesně
sladěnými úkony: vyskočit před přiražením
na molo, přivázat lana ke dvěma kolíkům na
volno jednoduchou otočkou, poté čelní úvaz
prošlápnout, aby mezi lodí a molem nebyla žádná
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mezera, lana pevně dotáhnout a úvaz zajistit
dalšími otočkami.
Nyní přišli ke slovu cestující – posádka od
nich nejdříve převzala kola a uložila je na horní
palubě do zvlášť k tomu určených míst. Pak už
nastupoval jeden výletník za druhým, protože
na můstek by se dva vedle sebe nevešli. Orlíci se
usadili na horní palubě; chtěli si zde romantickou
plavbu užít a zároveň mít dobrý výhled po okolí.
Když nastoupil poslední cestující, odvázala
plavčice s lodníkem lana, naskočila na ochoz
a protějšek ji po odstrčení lodi od mola následoval.
Voda na zádi zabouřila a parník se dal zvolna do
pohybu. Stejně tak břeh – jak je pomalu míjel,
měli osadníci za to, že se dívají na cestopisný
film se skvělými záběry. Mezitím se z podpalubí
vynořil lodník, obcházel výletníky s registrační
pokladnou a prodával lístky. Když míjeli tábořiště
a jeho pestrobarevné složení, poznamenal Ondřej:
„Mně se zdá, že vidím také nás, jak jsme tu
včera leželi.“
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„Táta nám kdysi říkal,“ navázala Lída, „že
podle některých vědců čas neexistuje.“ Vedle
stojící Míša, která, jak bylo už řečeno, studovala
i filozofii, přikývla:
„S takovou teorií přišel jeden Francouz*. Tvrdí,
že jsou jen samé přítomnosti, podobně jako
stránky v knize. Dají se číst za sebou, ale můžou
se i přeskakovat.“
„V tom případě by musel existovat osud a čas
by byl jako hodinová ručička. Stačilo by ji
popostrčit dopředu a zjistit, co nás čeká. Nebo
dozadu na předchozí stránku, když nám byly
třeba tři roky, a znovu ručku pustit. Jako mlýn,
který semílá staré na mladé.“ Vojtův zajímavý
názor na chvíli odpoutal pozornost osadníků
od sledování pobřeží. Představa, že na sklonku
života můžeme prožít život ještě jednou, byla
úžasná. Jen by to chtělo mít nasbírané životní
zkušenosti.
Ale to už jejich pozornost přitáhl podlouhlý, nijak
vysoký ostrůvek na pravoboku, na kterém, jak se
zdálo, kromě dvou rybářů nikdo další nebyl. Orlíci
jej podle nich pokřtili na Rybářský. Následoval
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most — ten svými pilíři zase ukazoval, o kolik
kvůli suchému počasí a možná také odběru
vody dukovanskou elektrárnou hladina nádrže
poklesla.
„Jak břeh postupuje,“ přeložil do vodácké řeči
Vítek.
Další přistání na ně čekalo hned za mostem.
Parník provedl ladný půlobrat a měkce přirazil
tentokrát k lodní zastávce Třesov. Následovala
krátká výměna cestujících, po níž motory opět
zabraly a nasměrovaly koráb k nejvzdálenější
obci, kterou byl Koněšín.
Netrvalo to ani minutu a na pravoboku se
jejich pohledu otevřel široký záliv s poněkud
mohutnějším ostrovem uprostřed, připomínajícím
ponorku. Od pevné země byl oddělený asi pa
desátimetrovou úžinou. Podle mladých lidí a lodí
u jeho břehů jej Orlíci nazvali Junácký. I když
nechyběly hlasy, že by se mohl jmenovat Nautilus.
Třetí se nacházel nedaleko, jen o něco výše
proti toku řeky. Díky nízkému stavu vody byl
teď propojený s pevninou širokou kamenitou
77

ŽIVÝ POUTAČ

šíjí. Také tady by stopy po kapitánu Nikovi hledal
jenom snílek. Zato objevili něco, co se snad
jinde nevidí – chodící pařezy. Vznikly tak, že
vodní proud odplavil od jejich kořenů zeminu,
ty pak vystoupily nad povrch a živě připomínaly
chapadla chobotnic či obří panožky, kterými se
pařezy zdánlivě přesunovaly po pláži ostrova.
Nemohl proto dostat jiné jméno nežli Ostrov
chodících pařezů.
Zde, vlastně již od Stropešínského mostu, se
začínala krajina zvolna měnit – břehy rostly do
výše a přetvářely rozlehlé údolí v kaňon. Taktéž
mysli Orlíků se proměňovaly – stále více v nich
převládaly romantické pocity, které nakonec
převážily nad bedlivým sledováním okolí.
„Vypadá to, že naše řeka vytéká z ráje a my se
do něho vracíme,“ řekla básnivě Ludmila. Ostatní
jí dávali mlčky za pravdu, pohledy klouzali po
okolí jako smyčcem po strunách, když tu Ondřej
zpozorněl a ukázal dopředu:
„Támhle se něco bělá.“
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Osadníci se naklonili a zkoumali zvětšující se
skvrnu, která vypadala jako chodba na druhou
stranu pohoří, odkud se line záhadné světlo. Čím
více se parník přibližoval, tím větší údiv skvrna
budila – vyvinula se z ní jakási tabule sahající až
k zemi. Několik dalších metrů a bylo jasno – na
pradávné cestě, končící nyní u vodní hladiny,
byl rozvinutý poutač, na nějž kdosi namaloval
červenou barvou hlavu v námořnickém klobouku
a pod ni velkými písmeny pět slov:

ORLÍCI,
UŽ ZÍTRA!
KAPITÁN NIK
Zdálo se, že poutač visí ve vzduchu – nikde
žádný stojan, žádná opěra, když tu Milada
ukázala dolů a zvolala: „Někdo ten papír drží!“
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Závan větru totiž na chvíli pohnul jeho dolní částí
a kromě laťky, jež sloužila jako zátěž a bránila
stočení papíru, se objevily čísi botasky. V té chvíli
se loď přiblížila na nejkratší vzdálenost a osadníci
zahlédli v nakreslené tváři místo očí dva prázdné
otvory, kudy na ně zíral samotný kapitán Nik.
Nadšení, hraničící se zuřivostí, nahrnulo osad
níky k zábradlí a za pokřiku: „Ukaž se! Dej ten
papír dolů! Kdo jsi!“ se snažili o nemožné – poznat
konečně totožnost člověka, který si přivlastnil tolik
jejich času jenom pro sebe. Plout blíže, skočili
by snad chlapci do vody, ale to už loď nechávala
podivuhodný zjev za sebou a chystala se překonat
první smyčku utaženou kolem vysokého, stromy
porostlého skalního ostrohu.
Lépe řečeno ostrova, v pořadí čtvrtého, nej
většího a také posledního. Na jeho temeni se
podle mapy nacházely zbytky hradu Kozlova,
jemuž přes řeku dělala společnost jiná zřícenina
s hezkým názvem Holoubek.
Dlužno říci, že krásu tohoto divoce vyhlížejícího
místa si Orlíci neuvědomovali. Jejich mysl plně
zaměstnávala záhadná postava s poutačem. Když
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ji loď míjela, pootáčela se za ní jako válec, na který
se vylepují plakáty. Svůj střed si ale žárlivě střežila.
Neobvyklý úkaz samozřejmě zaujal všechny
výletníky, již se Orlíků ptali, co je to za hru.
Ti odpovídali neurčitě a na půl úst; nechtěli
přiznat, že na tom nejsou o moc lépe než cestující
sami. Mezi sebou si však už domlouvali trestnou
výpravu, která měla odhalit kapitánovu totožnost
dříve, než se k tomu uvolí on sám. Takové pokoření
nesmí zůstat bez odplaty!
„Bude tu mít někde základnu,“ cedil skrze zuby
Vítek. „Otázka je, kde?“
„Spíše kde je ubytovaný,“ prohlížel mapu na
internetu Vojta. „Ta lesní cesta, na které Nik stál,
vede do Kozlan – vidím tady Penzion U Moravů
a Privat Kozlany. Tedy, pokud nepřijel z větší
dálky nebo netáboří pod stanem.“
„V tom případě musí mít někde zaparkované
auto!“ připojila se Milada.
„A vedle něj byla uvázaná loďka!“ doplnila
vzrušeně Michaela.
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„Pokud mu patřila,“ odporoval Ondřej.
„Proč by nemohla,“ bránila Míša svůj postřeh.
„Loděk tam bylo víc, jenže všechny ležely na
břehu, až na tuhle. Třeba se přeplavil z protějšího
břehu, aby nás zmátl.“
„Až se vrátíme,“ rozvíjela bojový plán Ludmila,
„všechno si tu prochodíme.“
„Já bych obhlédla nejdříve Kozlany,“ souhlasila
Milada, „a když nepořídíme tam, prozkoumáme
břeh naproti, hlavně hrad Holoubek.“
„Možná bydlí na tomhle ostrově,“ nadhodila
Ludmila a ukázala na zalesněnou, temnou homoli,
kterou právě nechávali za sebou. „Z těch, co jsme
viděli, se Tajuplnému podobá nejvíc. Můžeme
ho tak i pojmenovat.“ Její poznámka zůstala
nepovšimnuta, neboť se všichni usilovně zabývali
myšlenkou, jak se kapitánu Nikovi dostat na
kobylku. Až na Ondru, který o Lídině postřehu
mlčky uvažoval.
Mezitím loď dosupěla k následné říční smyčce,
tvořící s předchozí obrácené písmeno S, a zamířila
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k lodní zastávce Koněšín. Poslední, protože skálu
Halířku s kamennou trampskou mohylou, křížem
a destičkami zemřelých kamarádů pro nízký stav
vody vynechala.
Kraj kolem se vyjasňoval, jako by procital
z hlubokého snu. Sevřené údolí ustoupilo, na
březích je vítaly první chaty, loďky, další chodící
pařezy a slunné pláže. Také zastávka Koněšín
nenechala na sebe dlouho čekat. Dlouhé betonové
schody si s posádkou vyměnily poslední cestující
a po jejich odbavení loď otočila a vydala se na
zpáteční cestu.
Netrvalo dlouho a parník opět vplouval do
obráceného S. Osudového, jak se mělo nazítří ukázat.
To ovšem Orlíci nevěděli, třebaže ledacos tušili.
Před nimi se znovu vynořil ostrov s mohutným
vrcholovým skaliskem, budící až posvátnou úctu.
„Co když má kapitán Nik sídlo právě tady,“
zopakovala svoji myšlenku Ludmila, protože
napětí jejích společníků již viditelně opadlo.
„To je docela možné,“ děla Míša, „ale jak
vidíš, suchou nohou se tam nikdo nedostane.“
83

ŽIVÝ POUTAČ

Letmý pohled všechny přesvědčil, že cesta po
úzkých pilovitých kamenech, propojujících ostrov
s pevninou, je opravdu neschůdná. Šlo o jakousi
odkrytou pupeční šňůru, podobnou rozeklanému
hřbetu předpotopního netvora, která byla vidět
jen několik dní v roce. Snad aby okolní souš
alespoň na chvíli snížila důstojnost velkolepého
ostrova na pouhý poloostrov.
„Tajuplný na první pohled, to jméno k němu
opravdu sedí. Ale jestli má co do činění s kapi
tánem Nikem, to se teprve uvidí,“ řekl uvážlivě
Ondra, objal Ludmilu kolem ramen a jemně ji
k sobě přitiskl.
„Je to tak,“ souhlasil Vojta a s ním všichni
ostatní.
Hovor na chvíli ustal, protože nyní Orlíci střídavě
prověřovali oba břehy, zda neobjeví nějak ý
záchytný bod, který by je v záhadě posunul
dál. Nebylo se čeho chytit. Ostrov pokrýval les
a protější břeh také nevydával žádná svědectví.
Navzdory tomu se napětí opět stupňovalo, úměrně
s tím, jak se blížili k místu, kde předtím viděli
poutač v botaskách.
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Lesní cesta však zela prázdnotou; po plakátu
jako by se slehla země. Snad byl kapitánu Nikovi
spojencem i les, který chtěl takto vymazat z paměti
Orlíků jakoukoli zmínku o jeho přítomnosti. Proti
svědčila jedině loďka pohupující se na vlnách
drobného příboje jako důkaz, že se jim všechno
nezdálo.
„Loďka je tu, kapitán pryč. Což znamená, že
musí bydlet někde na této straně přehrady,“
vyhodnotil situaci Vítek. „Co vy na to?“
„Možná,“ přikývl Vojta. „Pokud ho ale chceme
chytit, nesmíme ztrácet čas. Bude mu chvíli
trvat, než se dostane zpátky tam, kde bydlí.“
Návrat na Wilsonku se zdál být dílem okamžiku –
tolik byli zaměstnáni úvahami, co v nejbližší době
podniknou. Jakmile parník přistál u kempové
zastávky, překonali její hrázku, vyběhli po dlouhých
schodech a rychle se vydali lesní cestou k tábořišti.
U chatek si ověřili, jestli na sušácích nevisí další
vzkaz, a když tam žádný nebyl, naskákali do
vozidla. Cíl byl jasný – Kozlany a poté pro jistotu
i pravý břeh. Žhaví do činů a v myšlenkovém
trysku sledovali cestu před sebou, aby jim nic
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neuniklo. Prověřovali každé auto, které míjeli,
každou tvář, neboť předpokládali, že kapitán Nik
se může z taktických důvodů přesunovat.
Do Kozlan dorazili za pár minut. Penzion
U Moravů jim toho moc neřekl, stálo před ním
pouze jedno vozidlo s jihlavskou registrační
značkou. Podobně si vedli u Privátu Kozlany
číslo popisné 21. Zde je však úzká cesta zastavila
bránou. Za ní uviděli rodinný domek ve tvaru
L a naproti, vpravo u cesty, stodolu s velkými
dřevěnými vraty. Vozidlo tu nestálo pro změnu
žádné, a tak nezbývalo než opatrně vycouvat
zpět. Jak později vzpomínali, měli se na Nika
zeptat majitelů, ale snad jim v tom bránil ostych
či informace z kempu, že jména ubytovaných se
nesdělují. Vrátili se do dědiny a odbočili k rozcestí,
aby se z něho vydali k přehradní nádrži po
stopách tajemného kapitána.
Před křižovatkou zaparkovali a na chvíli usedli
na pěkném odpočívadle – to kvůli Miladě, která
si chtěla udělat pár poznámek. V autě se při jejich
rychlé jízdě psát dost dobře nedalo.
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když kapitán Nik požadoval jen zprávu
o plavbě, Milada v psaní dále pokračovala.
Měla za to, že k ní rozšířené pátrání tak
nějak patří. Kromě toho byla ráda, že může
zaznamenat i zdejší krásy a dějiny, jakkoli ji
stopování kapitána bavilo a zajímalo. Začala
Kozlany – zjistila si, že podobně jako u okolních
obcí se jedná o prastarou ves, připomínanou
již roku 1104. Což znamenalo, že musela být
mnohem starší!
„Na jejím konci,“ psala dále, „jsme po do
savadním neúspěšném pátrání odstavili auto
a posadili se na zbrusu nové odpočívadlo se
širokým stolem a lavicemi. Načerpáme zde síly
a pak vstoupíme do nitra hlubokého hvozdu,
za jehož průvodce se nám nabízí široká cesta.“
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„No s tím hlubokým hvozdem jsi to trochu
přehnala,“ nahlížel Miladě do poznámek Vojtěch.
„Já bych ho spíše cenil na vypelichaný porost.“
„Protože nemáš duši básníka,“ zastávala se
sestry Ludmila. „Ten vidí, i co třeba vidět není!“
„To vidím,“ zubil se Vojtěch. „A když už jsme
u toho koukání, nezahlédla jsi v tom hvozdu
také kapitána Nika?“
„Dosud, milý bratře, ne. Až ho objevím, budeš
první, komu to řeknu. Ale můžeme se podívat
k těm dvěma domům tady, jestli u nich nestojí
nějaké známé auto.“
Nestálo. Za ploty se však o ně živě zajímaly
čtyřnohé obludy, které je přiměly ustoupit
až na popisovanou lesní cestu. Ta, potěšená
jejich pravda trochu vynuceným zájmem, jim za
odměnu snášela náruče opravdového rostlinného
bohatství – krabilice, vlaštovičníky, přesličky,
ostružiny, fialky, netýkavky, jitrocele, jahodníky,
kopytníky, tařice, hlohy, sítiny, modré oči po
mněnek a žahavé, leč o to více léčivé kopřivy.
Nad jejich hlavami vzhlížely k nebi duby, jeřáby,
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vyrudlé sosny, javory či kvetoucí lípy, s kterými
o hlavní vůni lesa soupeřily dokvétající černé bezy
a smolné borovice.

Orlík y sváděly k putování i další cesty, ale
oni zůstali věrni té své a vyplatilo se jim to.
Zanedlouho je pozdravila prvním zábleskem
hladina vodní nádrže; na znamení, že jejich pouť
lesem brzy skončí.
„Tak tady stál,“ pronesl polohlasně Vítek,
když nalezli místo, odkud jim kapitán předával
své poselství a kde také zanechal svoji poslední
stopu v podobě otisků bot. Vlastně jedinou,
protože další, například ztracenou účtenku,
fixu či vstupenku, už nenašli, i když prohledali
každou píď země. Jenom ty lesnaté vysoké
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kopce s ostrovním hradem Kozlovem vpravo
a Holoubkem naproti na ně hleděly jako dříve.
Pak tu ještě zbývaly tři pěkné, barevně sladěné
lodi, které odpočívaly na břehu vedle nich: jedna
bílá, druhá zelená a třetí hezky do žluta.
A přece něco!
„Chybí tu ta uvázaná loďka,“ poznamenal
Vítek. Skoro nerad, poněvadž to vypadalo, že se
ve svém odhadu mýlil a kapitán Nik bude opravdu
přebývat kdesi naproti.
Mysli Orlíků začaly znovu pracovat na plný
výkon. Jakýkoli neobvyklý tvar, náznak pohybu
či zvuk byl okamžitě zasažen zničujícími blesky
jejich očí. Snaha objevit kapitána byla tak veliká,
že by jej snad i vytvořila z ničeho, kdyby výheň
jejich představivosti poněkud nezchladil Vojta.
„Loďka mohla patřit nějakému rybářovi, pár
jsme jich přece z parníku viděli.“ Třebaže se
tím dalo zmizení plavidla snadno vysvětlit, srdce
Orlíků to neuspokojilo. Kapitán Nik zde někde
musí být, děj se co děj! Budoucnost jim dávala
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za pravdu, i když jen poodhalila své tenisky jako
před několika hodinami kapitán. Ale oni ho chtějí
objevit dříve, než se jim sám milostivě představí!
Bílý motýlek, který kolem nich několikrát prolétl,
jim připomněl původní záměr – ano, jako on tu
prozkoumají každý kout!
Jak rozhodli, tak udělali. Jejich kroky zkrátily
zpáteční cestu na třetinu, alespoň tak jim to
připadalo. Nasedli do vozidla a za dědinou je
nasměrovali tentokrát na Stropešnick ý most.
Zde auto znovu odstavili a po žluté turistické
značce se dostali až do míst, jež před nedávnem
na druhé straně opustili. Přesněji ke zřícenině
hradu Holoubek, který je uvítal zbytkem štítové
zdi a poněkud zarostlou vyhlídkou. Poté jim
jako věkovitý stařeček přes pár zubů neslyšně
povyprávěl o dobách, kdy na zdejších hradech žili
ještě lidé, o jejich údělech, radostech i obavách
z nesčetných válek, sužujících tento kraj. Zmínil
se také o loupežnících, co se hradu zmocnili,
stejně jako protějšího Kozlova, který se při
vzpomínání na ty nepěkné časy raději ukryl za
výběžkem pevniny.
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„Kdybych byl kapitánem Nikem já, usadil
bych se tam. Na Kozlově či Tajuplném ostrově,
jak říkala Lída. Jedině na něm se dá pohodlně
rozbít stan,“ uvažoval nanovo Vítek, když ani zde
nenašli po kapitánovi žádnou stopu. Kdyby jenom
tušil, nakolik těmito slovy „přihořívá“!
„To mě jen tak napadlo,“ reagovala Ludmila.
„Vydáme se tam ale až zítra, že?“ Celodenní
putování ji stejně jako ostatní poněkud unavilo.
„Půjčíme si kánoe a přeplavíme se na něj. Zbytek
dne chci prožít na pláži rodné Wilsonky.“ Orlíci
mlčky souhlasili. Třebaže si to nechtěli přiznat,
kapitán Nik nad nimi slavil své další vítězství.
Tábořiště je přivítalo veselým odpoledním
ruchem. Klenul se nad ním nádherný letní den,
a proto si ani na chvilku nepřipustilo nějaké starosti.
Ty tu ostatně byly přísně zakázány! Osadníci
zákaz respektovali a brzy se i jich zmocnila dobrá
nálada. O kapitána Nika a jeho plány se teď
pramálo starali; vychutnávali přítomnost, a co
bude zítra, jim připadalo nekonečně vzdálené.
Převlékli se do plavek a seběhli k pláži, jenom
Milada před odchodem ještě připevnila na
sušárnu dokončenou zprávu. Pak už se jen slunili,
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plavali a bavili o všem možném. Pouze o kapitánu
Nikovi ne. Ani pomyslet na něj nechtěli! A přesto
se jim právě ohlašoval neviditelnou rukou, která
vyzvedla Miladino obsáhlé sdělení a připevnila na
provázek svůj poslední vzkaz. Nato zvedl telefon
a kamsi zavolal. Zanedlouho přišla na Vojtův
telefon krátká takřka telegrafická zpráva:
VYZVEDNĚTE SI POSLEDNÍ DOPIS!
KAPITÁN NIK
„Zase z neznámého čísla, jako v Novém Městě,“
komentoval nevraživě a udýchaně Vojta, který
právě vylezl z vody. Přesto text zapůsobil, jak
měl – odvanul pachuť neúspěchu a vrátil je do
dřívější horečky. Konečně se dozvědí, kdo za celou
záhadou stojí! K převzetí dopisu vyslali urychleně
Miladu; vrátila se sice po delším čase, nicméně
s lístkem, kterým na ně z dálky vítězně mávala:
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PŘEČTĚTE SI VZKAZY
NAPSANÉ TAJNÝM PÍSM
EM
U VŠECH ZPRÁV VČETNĚ
TÉTO. JSOU NA ZADNÍC
H
STRANÁCH PAPÍRŮ
DOLE. STAČÍ JE OPATRN
Ě
NAHŘÁT. KAPITÁN NIK

„Písmo jsem už nahřála a co myslíte, že je tam
napsané?“
„Nenapínej!“
„Místo setkání: Hrad Kozlov na Tajuplném
ostrově. Čas: zítra v 11 hodin,“ znovu nadšeně
četla hnědý text. „Dokonce připojil i mapku!“
„Jestli jsem to neříkal,“ radoval se Vítek, pyšný
na svůj nedávný odhad. „Jsi opravdu dobrý,“
pochválila jej Milada a ostatní se uznale přidávali.
„Však vy také. Vlastně na to přišla tady
Ludmila,“ nechtěl nechat chválu jenom na sobě.
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„Vždyť geniálně uhádla, že se tak ostrov bude
jmenovat! A předtím o něm mluvila i Míša!
Jako byste, holky, uměly číst Nikovy myšlenky.
Nikdy bych si nepomyslel, že může být na světě
tak dobrá parta, jako jsme my.“
„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ zvolali
Orlíci po vzoru tří mušketýrů, chytli v kruhu jeden
druhého za ruce a několikrát je vyzvedli do výše.
„Tak se nám to pěkně čeří,“ poznamenal
s uspokojením Vojta. „Z dopisu je také jasné,
že kapitán Nik nemůže mít mezi námi žádného
spojence. Jinak by nepsal, že máme vzkazy
nahřát. Musel by vědět, že jsme to tajné písmo
už objevili!“
A hned začali plánovat zítřejší „Výpravu za
kapitánem Nikem“, jak nadepsala Milada další,
nyní již čistě soukromou zprávu. Nejdříve si
na ráno zamluvili tři kánoe. Plovacími vestami
pohrdli, je tu přece klidná vodní hladina, po
vodácku „volej“. Místo přileb si nasadili oblíbené
čapky, klobouky a jiné pokrývky hlavy, kolem
krku šátky. Jen Vojta chtěl přidat ještě pásku přes
oko, což mu ostatní rozmlouvali. „Možná je ten
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náš kapitán námořní pirát, když se usadil na
hradě, kde vládli kdysi loupežníci,“ hájil Vojta
svůj nápad s trofejí, kterou získal před časem na
bleším trhu.
„K pásce musíš mít přece ještě bambitku, do
ucha velkou náušnici a také neúplný chrup. Od
věci by nebyla ani dřevěná noha a místo jedné
ruky hák. Nu a trochu rozedraných šatů. Potom
by byl tvůj převlek za piráta úplný, to ano. Na
druhou stranu bychom se zase k tobě vzhledem
nehodili,“ konejšila bratra Ludmila, ačkoli dobře
věděla, že o žádné utěšování nestojí. Vojta zavrčel,
ať se podívá na sebe a pak něco mluví, ale to už
svolávala Michaela s Miladou k večerní hostině.
Připravily ji svépomocí ze samých zdravých
potravin – nakrájené papriky, rajčata, jablka,
kousk y hrušek, na talířcích olejovk y s cibulí
(u Ondry ze strany Ludmily nyní pochopitelně
bez připomínek), nakrájený chléb a samozřejmě
výběr nápojů od mléka přes minerálku, džus
a ovocné čaje. Co neměli v zásobách, dokoupili
v obchodě v Hartvíkovicích, když se vraceli
z neúspěšného pátrání po kapitánu Nikovi.
Bohatá večeře zaplnila celý rozkládací stůl a její
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postupné snědení (či potupné, jak poznamenal
Ondra) zabralo celou hodinu. Nato se rozvalili
na židlích přinesených z chatek nebo polehali na
trávu a povídali si. Především, jak jinak, o zítřejší
plavbě za kapitánem Nikem. Na kus řeči se u nich
zastavila i paní Alena, která šla kolem a zvala
je na diskotéku, jež se bude konat dole v kryté
hale. Ale to se už hlásil večer prvními nesměle
rozžehnutými hvězdami a lehkým ochlazením
po celodenním žáru. Osadníci uklidili nábytek,
poumývali nádobí, zamkli chatky a vydali se za
zábavou.
Na diskotéce „U Ježka“, jak se hala jmenovala,
bylo proti jejich očekávání plno lidí. Z reproduktorů
se valila na všechny strany divoká hudba, při
které řádila pestrá směsice dětí a dospělých.
Vedle parketu stálo několik stolů s lavicemi –
osadníci obsadili poslední volná místa a hned
se vydali koupit něco k pití. Místa podrželi Vítek
s Miladou.
Nápoje byly k dostání hned ve třech stáncích
spolu s párky v rohlíku, hranolky či voňavými
kuřecími řízky. Jídlo Orlíci pominuli, protože
večeři měli za sebou. Možná později, až jim
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vyhládne. Nákup zanesli do haly a připojili
se k obecnému veselí – tancovali, hráli stolní
kopanou a také novou deskovou hru, kdy se
protihráč snaží klouzavě dopravit kotouč do
branky svého soupeře. Cítili se skvěle, protože
byli mladí, zdraví, sytí, veselí a svobodní.
Když za tmy odcházeli do chatek, tábořiště se
již proměnilo v jakousi kouzelnou zemi – shůry
cestu osvětlovaly pouliční lampy, kolem planula
či uhasínala ohniště, a kam oko dohlédlo, míhalo
se na sta bludiček příručních svítilen ať z volného
prostranství, chatek, vozidel, či stanů. Chvíli
na ten zázrak hleděli jak u vytržení a poté, co
se dost vynadívali, se šli rychle umýt, převlékli
se do pyžam a zalehli na lůžka. Jaké sny se jim
zdály, nikdo neví, ale rozhodně nebyly bohatší
než příhody, které zde prožili v uplynulých dnech.
Jitro na sebe nenechalo dlouho čekat. Když se
Orlíci probudili, byl z něho už plný den. Otevřeli
dokořán okna, aby si z blízkého háje vyslechli ranní
koncert se sólovými kosími zpěvy, následovala
krátká rozcvička a ranní hygiena. Snídani trochu
odbyli, cítili bez výjimk y mírné napětí před
očekávaným setkáním. Sotva však usedli do kánoí
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z místní půjčovny, všechno z nich spadlo. Pádly
pozdravili břeh a vodu a pomalu začali namotávat
pomyslné měřicí pásmo, jehož druhý konec byl
uvázán kdesi na Tajuplném ostrově. Cestu znali
dobře, vždyť ji dvakrát projeli, a přece byla teď
jiná. Plavba na kánoích se dala přirovnat k chůzi –
ubíhala sice pomaleji než jízda autem nebo par
níkem, zato však skýtala bohatou duchovní stra
vu těm, co se dovedou kolem sebe dívat.
Orlíci se drželi u břehu – kvůli motorovým
lodím a vodním skútrům, jež se tu proháněly. Ty
sem tam udělaly velikou vlnu, proti které Orlíci
hned obraceli přídě, aby je nepřevrátila. Naštěstí
se to stávalo zřídka, a tak měli dostatek času na
pozorování.
Jak už bylo řečeno, oproti plavbě parníkem,
který jim vše ukazoval z výšk y a bez jejich
osobního přičinění, viděli teď zdejší svět jinak,
více zevnitř, jako by pluli řekou z filmu Cesta do
pravěku* od režiséra Karla Zemana: lesnaté pláně
na levoboku střídaly předtím sotva postřehnuté
skalnaté břehy, kdysi vyvřelé z horkých útrob
Země, a pak jejich pozornost upoutala hejna
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kachen brázdících vodu za obživou či letících
těžce nad jejich hlavami.
Stropešnický most kouzlu místa neubral, na
opak – zdálo se, že svými pilíři vyrostl právě
z hladiny. Zaujal je pouze na chvíli, protože silné
paže prohnaly lodě pod jeho pravým obloukem,
a brzy ho nechali za zády. Samotné plavbě nic
nebránilo, dráha byla volná, i když se někdy
vymkl dohledu pevniny vyvrácený strom či zpola
zetlelá kláda.
Jakkoli byl pravý břeh a také první tři ostrovy
skoro bez lidí, na levém kypěla civilizace. Kromě
rozmanitých přístřešků rybářů, trempů a vodáků
tu odpočívaly lodě nejrůznějších značek, druhů
i barev: modré, zelené, žluté, bílé, červené,
šedivé, jednobarevné či dvoubarevné – jaký je
prostě sám život. Jen málokterá z nich však byla
připravena k vyplutí.
„Vypadá to tady jako na Orlické nádrži, ale
takové domácí,“ vzpomínala Ludmila, když na
chvíli ustali v pádlování a u Ostrova chodících
pařezů přirazili loděmi k sobě.
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„Však je taky Dalešická na mnohem menší
řece – Jihlava se nedá s Vltavou vůbec srovnávat.“
„Když já mám, Lado, takové říčky ráda,
vzpomeň si třeba na Lužnici, Jizeru nebo na
naši Nisu. Pokud je dost vody, dá se sjet už
od Bílého Kostela – ke Kristýně* nebo dál do
Německa, k Ostrožci*.“
„K moři,“ upozornil Vojtěch. „Vezír říkal, že to
jednou sjel. Nisu a pak Odru až do Štětína.“
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„Kolik je to kilometrů?“ zajímala se Michaela,
která měla s vodou nejmenší zkušenosti.
„Dobrých čtyři sta, jestli ne víc. Po řece je to
vždycky dál než po dálnici.“
Hovor na chvíli ustal. Minuli jednu z bójí
vymezujících plavební dráhu, kterou se jim
Orlická nádrž opět připomněla. Její malebné
plachetnice zde však nahradil, kromě jedné
výjimky, pobřežní porost. Převládaly v něm letité,
stále zelené borovice o mohutných kmenech
a světle hnědých větvích, které tu držely stráž
nad dávno ztraceným údolím. Mezi nimi se
proplétaly stromy další – ty však svoje barvy
každoročně ztrácely jako vezdejší zem národy,
jež sem po tisíciletí přicházely a odcházely, než se
v krajině trvale usadili moravští Slované.
„Jak břeh ustupuje a postupuje, je dobře vidět
i na těch skalách,“ nadhodil mezi záběry pádla
Vítek. „Prý až o čtyři metry. Podle pilířů to byly
teď sotva dva.“
„Však se stavěla jako zásobárna vody… pro ja
dernou elektrárnu,“ řekl nadvakrát v mezidechu
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Vojtěch známou skutečnost, jen aby řeč nestála.
Milada, sedící na háčku, tyto a další postřehy
pilně zapisovala. A také své, jež dokazovaly, že
i v ní dříme básnická duše:
„Míjíme skály – šedivé, popukané, zestaralé,
jako by toužily svůj předlouhý život ukončit
pádem do přehrady, aby měly věčný klid.
Místy jsou pokryté mlázím i suchými stromy,
křivolakými jak z čarodějných pohádek. Které
dravé proudy moří a dob ledových vyhloubily
v těchto sopečných skalách kaňony a propasti?
Kolik je pod námi zatopených mlýnů, domů
a osudů? Právě jsme překonali dvě ostré zátoky,
vražené do břehů jako nůž do srdce, jako
nohy obří ještěrky či křídla vážky anebo nikde
nekončící tůně. Po pravé straně se otevírá
temný vchod mířící do podzemí, kde se prostírá
další svět, jiný než vodnický, kam obyvatelé
přehrady utíkají, když je jim těsná. Vchod
je zarostlý zelení, ba ne, už to vidím, není to
vchod, ale dobře ukrytý strmý sráz. Kolem
štěbetají kachny, kořání borovic sklouzává
do přehrady jako vodní hadi, z oblohy křičí
dravec. Co nohou vyšlapalo cesty, jež nakonec
nikam nevedou, protože je vždycky zastaví
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temná vodní plocha, která snad nemá dno…?“
Ludmila, která sestřinu tvorbu průběžně četla,
si deník při jednom zastavení půjčila a připsala
několik obrazů svých:
„Skály zdobí žluté květy pryšců a netřesků,
jako by řeka chystala svatební průvod. Po
zorujeme hladinu, zda se z ní přece jen nevynoří
periskop ponorky kapitána Nika alias Nema
(hloubka tu musí být opravdu úctyhodná!), jenž
nás odveze na svůj Tajuplný ostrov. Napětí
vrcholí, stále více lodí ukazuje na březích svá
opuštěná nitra, na levém břehu stoupá dým.
Snad varovné znamení, že se blíží vetřelci?
Vpravo se objevilo odpočívadlo a vedle něj
schody se železným zábradlím vedoucím či lépe
vrhajícím se do vody. Sedává tu kapitán Nik,
aby dlouhý čas samoty naplnil krásou přírody?
Vidíme před sebou mohutné pobřežní čedičové
suky. Ty ale někam ukazují! Už není pochyb –
k Tajuplnému ostrovu!“
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ylo to tak. Před nimi se vypínala známá
zalesněná kupa, kterou však viděli novýma
očima. Ustali v pádlování a zahleděli se do
jejího neproniknutelného porostu s kamenným
vrcholem. V myšlenkách se na chvíli přenesli do
stejnojmenného románu Julese Verna: spatřili
dýmající sopku, Žulový dům, planinu Výhledu či
Grantovo jezero. A pod hladinou tajemný vchod
do jeskyně, kde odpočívá bájný Nautilus. Dojmy
střídaly dojmy – sdělovali si je šeptem, jako by se
báli, že je kapitán Nik uslyší.
„Jen aby na nás nečíhali za rohem piráti,“
prolomil romantické napětí Vojta, který pořád
trochu litoval, že si nemohl vzít bukanýrskou pásku
přes oko. To Orlíky vrátilo zpět do skutečnosti.
Aby se mohli vylodit, pokračovali v plavbě proti
toku až k místům, kde břeh sestupoval povlovně
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k řece – z této strany byl příliš strmý. Kánoe uvá
zali ke stromům a v široké rojnici se vydali vzhůru
ke hradu Kozlov. Prvními pamětihodnostmi,
na které narazili, však nebyly jeho ruiny, nýbrž
dva polní záchody vytvořené netradičně ze žid
lí – kdosi z nich odstranil sedák a nahradil jej
umělohmotným záchodovým prkénkem.

Pod židlemi zela asi třiceticentimetrová celkem
prázdná díra svědčící o tom, že pokrokové lesní
záchody nebyly veřejností dostatečně pochopeny.
Jakkoli je záchody pobavily, zdrželi se u nich
Orlíci jen krátce a znovu se vydali na cestu.
Přidali také do kroku, protože je poháněl neklid
či vědomí, že zanedlouho vyřeší zápletku, kdo za
kapitánem Nikem vězí. V místech, kde se ostrov
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začínal zvedat do nevysokého skalního hřbetu,
upoutal jejich pozornost modrý provázek uvázaný
ve výši očí napříč mezi stromy a poté vedený
někam nahoru, k vrcholu ostrova.
„Stejný, jaký máme na sušácích,“ poznamenala
Ludmila.
„Ukazuje nám směr,“ rychle zhodnotil Vítek.
„A uvázaný je právě tak vysoko, aby nešel
přehlédnout.“
„Vede ke kapitánu Nikovi, jako v té verneovce,“
připojila se Milada. „I když to není telegrafní
drát.“
„Jak se cítíte?“ pípla Michaela. „Nemáte strach?“
„Z čeho, z kapitána? Ani trochu,“ usmál se na
ni Vojta. „Musím se ale přiznat, že jsem hrozně
zvědavý. Tohle jsem ještě nikdy nezažil.“
„Na Orlické přehradě to bylo také hodně
napínavé, ale zase jinak,“ připomněl Vítek.
„Hlavně to stíhání únosců.“
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„Tedy,“ vzal si Vojtěch znovu slovo, „abych
řekl pravdu, já měl občas sto chutí s tímhle
dobrodružstvím přestat. Nejsme přece malé
děti. Na druhé straně by mě do smrti mrzelo,
že jsme tu hru nedotáhli do konce.“
„Někde jsem četl hezkou moudrost, že kdo
jednou složí slib, je jím vázaný napořád,“
řekl Vítek. „U nás skautů to platí dvojnásob.
Odpovědnost. Když se pro něco rozhodneme
nebo něco slíbíme, měli bychom to splnit.“
„A co by se stalo, kdybychom ty zprávy od
Nika nechali být?“ zeptala se Ludmila.
„Myslím, že by se nám nikdy nedal poznat. A že
je teď sám napnutý, jestli hru dokončíme, jak
řekl tady Vojta,“ uvažovala Michaela a pohlédla
na Ondru. „Co ty na to?“ Zdálo se, že jejich tichý
společník už nějaký čas o něčem přemýšlí. „Ten
člověk,“ zvolnil Ondra chůzi, „ať je to kdokoli,
se podle mě chce s námi rozloučit. Jako ten
kapitán Nemo s trosečníky. Když poznal, že
se mají k světu, vzájemně se podporují a jsou
správná parta. Myslím, že už vím, o koho jde.“
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„To by mě teda zajímalo!“ vyhrkla Milada, která
málem narazila do stromu, jak se soustředila na
hovor.
„Dej mi tužku a kus papíru, já to jméno
napíšu. Uvidíte, jestli jsem ho uhádl.“ Načrtl pár
písmen, tužku vrátil a papír schoval do kapsy.
Tím byla rozmluva pro tuto chvíli skončena.
Před nimi se objevil hradní příkop, ohraničený
dvěma valy. Překonat jej nebylo těžké, zub času
dokonal své dílo. Vlevo se tyčil úzký skalní hřbet,
ukazující podélně vzhůru, stejně jako modrý
provázek po jejich pravici. Pak stačilo ujít pár
metrů a ocitli se v prostoru někdejšího hradu.
Nejprve narazili na ohniště – pečlivě chráněné
kameny, s ohořelými, velkými kusy dřev a po
obvodu opatřené kládami s několika špalk y
k sezení. Nad ním se nacházela roubenka či
chatka z užší kulatiny, o čtvercovém půdorysu
a délce hrany kolem tří metrů. Na výšku pak
měla zhruba metry dva. Krytá byla šikmou
lepenkovou střechou s dostatečným přesahem
nad stěnou s úzkými dveřmi vyrobenými ze
stejného materiálu jako celý domek.
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Kde je však kapitán Nik? Čeká uvnitř?
Orlíci dvířka opatrně pootevřeli. Trochu za
skřípala a pustila dovnitř jen tolik denního
světla, aby se mohli zorientovat. Chata byla
prostě, nicméně účelně zařízena. Proti dveřím
stála u stěny malá kamna. Stěnu chránila před
žárem azbestová deska a také alobal omotaný
kolem horního kolene kouřovodu. Ostatní prostor
vyplňovaly z větší části palandy, z nichž dolní
z něho ponechala jenom průchod ke kamnům.
Jako by se, poznamenal Vítek, v chatě roztahovala.
Zakrývaly ji pohozené barevné deky.
Horní palandu ukotvil zručný řemeslník u vzdá
lenějších stěn, napříč k lůžku dolnímu a asi o metr
výše. Udělal ji také o něco užší.
Napravo ode dveří pak objevili poličku s ku
chyňsk ým náčiním, kameninovým džbánem,
dózami s hřebíky, různými svíčkami, stočeným
hliníkovým drátem a s knihou návštěv v dřevěné
krabici, nadepsanou Prasklý džbán. Krom to
ho obsahovala foukací harmoniku a zápalk y
s obrázkem esové karty, nalepeným na lícové
straně krabičky.
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U vchodu visel nahoře podvázaný závěs a o vý
zdobu se postaraly různobarevné vlaječk y,
popsané neznámým krouceným písmem. Ne
souvisejí nějak s kapitánem? Možná tu má svoji
dlouholetou základnu, vlaječky vypadaly letitě.
A Prasklý džbán, to by mohl být kapitán Nemo…
Orlíci raději zaklapli dvířka.
Vedle roubenky se nacházela nízká podezdívka
z volně na sebe poskládaných kamenů, vymezující
snad zahrádku, před dávnými časy opuštěnou,
bez květin či léčivých rostlin.
Kde může ten kapitán Nik být? ptali se beze slov
jeden druhého, zatímco se rozhlíželi na všechny
strany. I provázek měl zde svoji konečnou.
„Podíváme se ještě na vrchol,“ navrhl Vítek
a jeho rozhodnutí vzápětí stvrdilo pokračování
provázku, na který po několika krocích narazili.
„Další telegrafní drát kapitána Nika! Určitě
tam na nás čeká!“ Vzrušení skupiny se dalo jen
těžko popsat. Teprve nyní okusili plně pocity,
jež zažívali trosečníci Verneova románu, když se
plavili k Nautilu.
111

TAJUPLNÝ OSTROV

Poslušni vedení provázku se vydali po úzké
stezce mířící k nejvyššímu bodu ostrova. Před
dosažením samotného vrcholu vzhlédli – a zůstali
ohromeně stát. Nad nimi se opírala o vrcholové
skalisko postava oblečená do letních kalhot,
sandálů a trička. Obličej měla zahalený bílým
šátkem, na hlavě hnědý kovbojsk ý klobouk
hluboce vražený do očí.

„Kdo jste?“ zeptal se stísněně Vítek. Také
ostatní ji pozorovali jako uhranutí. Postava chvíli
neodpovídala, potom se zvolna pohnula, sundala
klobouk a zároveň stáhla šátek z obličeje.
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„To snad není pravda! Táta!!“ zahučelo do kraje.
Jako první se k němu vrhly Milada s Ludmilou,
nato se otec srdečně přivítal s dalšími Orlíky.
„Ukaž, Ondro, ten papír!“ nadšeně vybídla přítele
Ludmila. Mládenec sáhl do kapsy, složený papírek
rozevřel a nechal kolovat. Byla na něm velkými
tiskacími písmeny napsána dvě slova:

VÁŠ OTEC

„Ano, jsem to já, jak vidíte,“ usmíval se
představitel kapitána Nika. „A tebe, Ondro,
oceňuji za skvělý úsudek!“ Také ostatní přidávali
svá uznání.
„To já až tady, před chvílí,“ zrůžověly z tolika
pochval chlapcovy tváře.
„Hned vám řeknu podrobnosti,“ pokračoval
táta, když na něho pršela jedna otázka za druhou,
„než si ale popovídáme, prohlédněte si tyto
hradní trosky. Zvláštní je na nich to, že jde
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o zbytky jediného našeho hradu, který se
nachází na ostrově.“ Orlíci uviděli malý klenutý
vchod či okno, kolem modré květy hadince
a přeslenité listy svízele. Nic, co by stálo za
zvláštní pozornost. Mnohem více je zaujala bílá
tabulka s nápisem:
Kamarád
Jula Scheriff T. O. Tigres
Třebíč
*29. 3. 1950 +tragicky 12. 11. 1969
Povstaňte, kamarádi, přestaňte jásat a hrát,
odešel nám navždy náš drahý kamarád.

Připojena byla i černobílá fotografie – podlouhlý
obličej, delší vlasy sčesané doprava, milý pohled.
„Škoda ho,“ řekla smutně Milada, „byl starý
jako my. Asi spadl ze skály.“
„Takový malý Maxův kříž,“ vzpomněla si na
pietní místo trempů u skály Halířky Michaela.
„Nepůjdeme?“ odváděl pozornost jiným smě
rem táta. „Popovídáme si u chaty, tady to
trochu profukuje.“ A jako první vykročil dolů ke
srubu.
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„Proč ta mezera mezi provázky?“ zeptala
se Ludmila, když na ni při zpáteční cestě opět
narazili. „Chtěl jsi, abychom si nejdříve prohlédli
chatu, že je to tak?“
„Je. A také aby to bylo pro vás napínavější.“
„To tedy bylo,“ kývla na souhlas Ludmila. „A ty
vlaječky s nápisy?“
„Ty už tam byly předtím. Vypadají cizokrajně,
indicky, jako by patřily ke kapitánu Nemovi,
že?“ mrkl táta spiklenecky na dceru. „Dal je tam
asi majitel chaty.
„Nu a teď se ptejte, co chcete ještě vědět,“
vybídl všechny, když se rozsadili kolem ohniště.
Mezitím k nim skalní průrvou dolehly zvuky od
proplouvajícího parníku. Připomnělo jim to živý
poutač, na který hleděli z lodě jako teď na tátu.
Jiná situace a přece v něčem stejná.
„Jak jsi přišel na ten nápad s kapitánem
Nikem?“ zahájil zpovídání Vojta.
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„Jednoduše. Chtěl jsem vás odměnit za
vysvědčení a taky za to, jaké jste skvělé děti.
Samozřejmě i vaše přátele. Spojil jsem se
s Vráťou Jonákem, na kterého mám spojení ještě
z minula, a navrhl mu, jestli by nechtěl pro vás
něco udělat. Třeba na způsob verneovky. Řekl,
že by hrozně rád, ale začátek července se mu
nehodí, protože v té době vede výcvik. Ostatně
prý jsi mu už, Lidko, psala, že se chystáte
na vodu, a tak by jeden nápad měl: Zná se
s majitelem pěkného kempu a také s jeho dcerou
Alenou. Tábořiště se jmenuje Wilsonka a je na
Dalešické vodní nádrži. Kolem se nacházejí
skalní hrady, skvělá příroda, prostě nádhera.
Vojtovi by poslal textovou zprávu, a pokud se
tam mladí rozhodnou jet, zařídí ostatní. Což se,
jak sami víte, podařilo.“
„Tak přece jen Vráťa,“ zvolala nadšeně Ludmila.
Zaradoval se i Vítek:
„Říkal jsem, že je to jeho rukopis!“
„Ale jak ses tady objevil, tati, ty? Měl jsi být
přece v práci?“
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„To jsem, Milado, také byl, ale v pátek večer
jsem sedl do auta a přijel. Musel jsem zahrát
kapitána Nika osobně, protože nebyl nikdo, kdo
by se toho ujal. – Ondro?“
„Kde jste bydlel? Pod stanem?“
„Ne, v Kozlanech, na privátě. Do kempu jsem
nemohl, mohli byste mě tam objevit.“
„V čísle popisném 21…,“ konstatoval Ondra
nevěřícně. „Vždyť jsme tam byli a vaše auto
neviděli!“
„Ani nemohli, schoval jsem ho za stodolu.
Předpokládal jsem, že po mně budete pátrat
po té příhodě s plakátem.“
„A kdo nám dával zprávy na sušáky?“ zeptal
se Vítek.
„Přece paní Alena. Byla takovou naší spojkou.
Vráťa jí poslal elektronickou poštou zprávy,
ona je vytiskla a mlékem do nich dopsala tajná
sdělení. Já obstaral budíček a poutač.“ Po této
poslední odpovědi se Orlíci odmlčeli. Kdo by to do
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Vráti řekl, jakou důmyslnou hru pro ně vymyslí.
A do paní Aleny! Všechno bylo vlastně prosté,
nebýt toho, že Vráťa zůstal na Orlické nádrži. Tím
se to celé hrozně zamotalo.
„Tak, děcka, povoluji tři poslední otázky.
Musím se ještě dnes vrátit domů, a že je to
pěkný kus cesty, jak sami víte. Když tak si to
u nás dopovíme. Lidko?“
„Tu poslední textovou zprávu odeslal také
Vráťa?“
„Ano, dala mu vědět Alena, hned poté, co
u vás uložila dopis.“
„Proč jsme měli psát referáty o výletech?“
„Abyste se, Lado, lépe seznámili s místní
přírodou. Povedly se vám, jsou pěkně sestavené,
těším se i na tenhle,“ podíval se s úsměvem na
dceru.
„To abych nevyšla ze cviku,“ trochu se zapýřila
Milada a přitiskla sešit k hrudi.
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„Naopak, velmi si toho vážím,“ řekl táta.
„Jakmile se vrátím,“ pokračoval dále, „předám
všechny svému kolegovi, spisovateli z Lékárny
Na Hradě. Tomu z Hrádku nad Nisou, co
zpracoval váš nebezpečný výlet do podzemí.*
Mluvil jsem s ním a on mi pověděl, že knihu
rád napíše, jen k tomu potřebuje mít nějaké
podklady.“
„S Vezírem Vráťa nemluvil?“ ozvala se znovu
Ludmila.
„Pokud vím, tak ne,“ odpověděl táta. Poté vstal,
s ním celá skupina a zvolna scházeli lesem k vodě.
Během cesty též smotali provázek. Na břehu
odvázali lodě, a když chtěli otce doprovázet, ten
to odmítl. Zbytečně by se kvůli němu zdržovali.
Rozloučili se tedy, Orlíci nasedli do kánoí a jako
tři štíhlá torpéda se od něho rychle vzdalovali.
Otec odstrčil od břehu starou plechovou pramici,
kterou mu zapůjčila majitelka privátu, a pomalu
se vydal za nimi. Když se před zákrutem řeky
Orlíci otočili, viděli, jak je po vodácku zdraví
zdviženým veslem.
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