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hlavnímu kapitánovi vodních skautů, 

za odborné posouzení rukopisu. 



Všem Orlíkům, ať žijí kdekoli.
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PRVNÍ KROKY

Toho dopoledne panovala ve třetím ročníku průmyslové ško-
ly v Liberci slavnostní nálada. Aby také ne – byl poslední školní 
den a paní učitelka předávala žákům vysvědčení. U katedry se 
střídali mladí muži podle toho, jak je podle abecedy vyvolá-
vala. Ke každému vysvědčení přidala vždy doporučení, v čem 
by se měl dotyčný v příštím roce zlepšit a  také nezapomněla 
vyzdvihnout žákovu dobrou stránku, byť se jeho vysvědčení 
neskvělo samými jedničkami. Když předávala vysvědčení Voj-
těchovi, pokývala hlavou a řekla:

„Kdyby ses, Vojto, jen trochu více snažil, mohls být stopro-
centní premiant. Jsi bystrý, učivo zvládáš lehce, ale ta tvá leh-
kovážnost ti ubírá zbytečně body. Mohl by tě v budoucnu před-
stihnout člověk, který bude důslednější a vytrvalejší.“ Vojtěch 
se trochu začervenal, podařilo se mu nachytat několik zbyteč-
ných dvojek, ale jako každý dobrý žák dostal za odměnu kni-
hu. Podíval se na její název, pokrčil rameny a vydal se zpátky 
do lavice. Mohl tušit, že ta kniha dá zakrátko jeho životu, a ne-
jen jemu, docela jiný směr?
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Když učitelka předávala vysvědčení Vítězslavovi, Vojtěchovu 
nejlepšímu kamarádovi, usmála se na něj a s uznáním pozna-
menala:

„Máš, Vítku, vyznamenání. Myslím, že to v životě dotáhneš 
daleko.“ Vítězslav převzal vysvědčení a knihu a vypravil se do 
lavice za Vojtou.

„No jo, samé jedničky, tak na tebe nemám,“ naklonil se 
k němu kamarád, sotva Vítek dosedl. „Ukaž, co jsi dostal za 
knížku?“ Přítel mu ji ukázal a  zároveň si prohlížel Vojtovu. 
„Hm, to může být zajímavé,“ poznamenal.

„Já už o  ní slyšel. Mělo by se to odehrávat v  Hrádku nad 
Nisou. Jako ten náš dávný příběh, co jsem ti dával číst. Tajem-
ství Křišťálové jeskyně, je to od stejného spisovatele. A co ty? 
Asi román, že?“ řekl Vojta trochu pohrdavě. „To by mě nebavi-
lo. V tomhle jsem myslím dopadl líp já.“

„Proč?“ ohradil se Vítek, „Mám náhodou tenhle žánr rád.“ 
Nezapřel v sobě knihomola, který si už na základní škole před-
sevzal, že v budoucnu vystuduje češtinu na filosofické fakultě. 
Nakonec ale zvítězila technika a k jeho rozhodnutí nemálo při-
spělo přátelství s Vojtou, který se pro techniku rozhodl také. 
Seznámili se před lety během prázdnin, kdy Vojtěch se svými 
sourozenci pobýval u prarodičů v Loučné. Od té doby se občas 
navštěvovali, psali si e–maily nebo si prostě zavolali. Teď mu 
Vojta také něco říkal, ale Vítek se ohlédl ke katedře a tiše sykl: 
„Počkej, učitelka se s námi loučí.“ 
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„Tak, milí studenti, užijte si prázdnin a hlavně žádné vylo-
meniny, že Voráčku?“ Oslovený, který se polohlasně bavil se 
svým sousedem, se zprudka napřímil, vstal a vyhrkl: „Co pro-
sím?“ Třída se pobaveně zasmála. 

„Sedni si,“ pokynula mu učitelka a  Voráček, známý nejen 
svojí veselou povahou, ale také hudebním nadáním, usedl 
zpátky do lavice. Navštěvoval, podobně jako několik jeho dal-
ších spolužáků a  spolužaček, libereckou základní uměleckou 
školu a dost si na tom zakládal.    

„Dávejte na sebe pozor,“ pokračovala paní učitelka, „ať se tady 
v září opět všichni v plném počtu sejdeme.“ Třída zahučela po-
zdrav, zarachotily židle a ze dveří se vyvalil proud pestrobarev-
ného odění usměvavých tváří. Jak by také ne, vždyť se před nimi 
prostíraly nekonečné prostory dvou měsíců prázdnin!

Vojta s  Vítkem vyšli jako poslední. Neměli kam spěchat. 
Vlak jim jel až za hodinu a na nádraží to měli sotva půl – a to 
ještě volným krokem. Prohlíželi si výkladní skříně, otáčeli se 
za děvčaty a peprně je hodnotili, u stánku si koupili zmrzlinu, 
prostě vychutnávali pocit nádherné svobody, který k  tomuto 
věku neodmyslitelně patří.

Vlak již stál ve stanici, když k němu mládenci dorazili a po-
hodlně se v něm uvelebili. Jezdila teď na trati Liberec – Hrá-
dek nad Nisou – Žitava zbrusu nová souprava, která vystří-
dala svého času také moderní, ale dnes už přece jen trochu 
zastaralé motorové vlaky. Hvizd píšťaly uvedl soupravu do 
pohybu a  chlapci sledovali z  okna stále se zrychlující film 
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okolní přírody. Vítek vytáhl z  tašky knihu, kterou dostal za 
odměnu, letmo v ní listoval a prohlížel si působivé ilustrace. 
„Podívej,“ obrátil knihu po chvilce k Vojtovi, „mám tam vepsa-

Věnováním získaly knihy samozřejmě na váze



7

né věnování, dokonce od ředitele!“ Na její předsádce se skvěl 
nápis, provedený úhledným rukopisem:

Vítězslavu Klabovi za vynikající studijní výsledky  
věnuje ředitel školy.

Následoval datum a podpis. Vojtěch rychle sáhl do tašky pro 
svoji knihu, otevřel ji na první straně a tam v podobném pro-
vedení stálo:

Za výborné studijní výsledky věnuje třídní učitelka.

Oba hoši si vyměnili několik vět, plných radosti. Třebaže 
Vítkova pochvala byla lepší. Aby také ne, když měl na vysvěd-
čení samé jedničky! Ale pochvala potěší vždy a takové dvojná-
sob, protože byly zasloužené. I rodiče budou mít radost, až jim 
doma vysvědčení a knihy s věnováním ukážou. Každý správný 
táta a máma chtějí, aby jejich dítě bylo v životě úspěšnější, než 
byli oni sami. 

Věnováním získaly knihy samozřejmě na váze. Když vlak 
míjel Andělskou Horu, byli oba chlapci již do nich začteni. 
Vojtěchova se jmenovala Podivné svědectví Václava Korce 
a  pojednávala o  dobrodružstvích junáckého oddílu z  Choty-
ně, obce ležící nedaleko Hrádku nad Nisou. Ten byl v příběhu 
zmiňován také, a  hned na začátku. Vojtěch pročetl několik 
stránek, pak knížku položil do klína a Vítkovi řekl:



8

„Je to ta knížka, jak jsem ti o ní říkal ve škole. Co se odehrává 
v Hrádku. Je o skautech,“ doplnil. Vítek přerušil čtení a Vojtu 
strojeně opravil: 

„Chtěl jsi říct, že se její děj odehrává v Hrádku. Kniha by se 
v něm odehrávat asi nemohla.“

„No tak dobře. Děj. Tebe bych za učitele mít nechtěl.“

„Ale to já jen tak, však víš,“ chlácholil kamaráda Vítek, „ale 
ukaž,“ se zájmem se naklonil k Vojtovi a převzal knihu z jeho 
rukou.

„No, to je teda vodvaz,“ řekl, když si z knihy přečetl krátký 
úryvek. „Musíš mi ji pak půjčit. A ten autor, to bude lékárník 
z horní lékárny. Myslím Na Hradě.“ 

„Je to on,“ souhlasil Vojta. „Náš táta mu kdysi dal tip na 
knihu.“ To když se po čase s mámou dozvěděli, jak to vlastně 
tenkrát s našimi výlety bylo, pomyslel si. Byla z  toho pořád-
ná mela, ale nakonec, když jsme slíbili, že se už žádnému ne-
bezpečí nebudeme zbytečně vystavovat, rodiče nám odpustili. 
Táta si dokonce vzal Miladin sešit s poznámkami, ve kterém 
měla celou historii dopodrobna popsanou, a řekl, že to zkusí 
nabídnout jednomu svému kolegovi spisovateli, protože takový 
příběh jen tak někdo nevymyslí.

„Víš, co je ale zajímavé?“ poznamenal Vojta, když se od vzpo-
mínek opět vrátil k darované knize.
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„Nevím.“

„Že jsem si tu knížku chtěl koupit a teď ji najednou dostanu 
za vysvědčení. Co tomu říkáš?“

„Co by. Náhoda.“

„Můj táta říká, že náhody nejsou, že jsou jen jejich nepoznané 
příčiny.“

„Tak třeba v té knížce ty své příčiny najdeš. A zvedej se, vy-
stupujeme, už jsme v Hrádku.“ Vyskočili z vlaku, a ještě než se 
rozešli, domluvili si schůzku na druhý den v rekreačním zaří-
zení Kristýna nebo, jak se mezi Hrádečany říkalo, Na Dolech.

***

Vítek bydlel na sídlišti a  od nádraží to neměl daleko, zato 
Vojta musel až do Nové Loučné, což je dobrých dvacet minut 
ostrou chůzí. Slunce začalo připalovat, a když celý zpocený do-
razil domů, nestačil se ani převléknout. Jen otevřel dveře, při-
vítala ho mladší ze sester Ludmila.

„Tak jaké jsi měl známky, ukaž!“ dorážela na něj.

 „Jako ty určitě ne,“ žertoval Vojta, když jí vysvědčení podá-
val, „ze dvou předmětů jsem propadl a z chování mám dvojku.“ 

„Jo, ty zrovna,“ zašklebila se Ludmila a zmizela s Vojtovým 
vysvědčením za dveřmi kuchyně za babičkou.
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„Kde je Milada?“ volal za ní.

„Jela do Zverimexu koupit žrádlo pro křečky,“ křikla Ludmi-
la a natotata byla u Vojty zpátky, následována babičkou. 

„Opravdu pěkné známky, jen co je pravda,“ chválila babička, 
když mu vysvědčení vracela. „Teď už máš před sebou poslední 
ročník a maturitu. Holky se také vytáhly. Děláte rodičům sa-
mou radost. 

Pojď se ale najíst,“ změnila námět hovoru, „musíš mít urči-
tě už hlad.“ Vojtěch poslušně zasedl za stůl a všechno, co mu 
babička podstrojila, do posledního zbytku snědl. Aby také ne, 
vždyť byla vyhlášenou kuchařkou! Polévka s játrovými kned-
líčky, kuře s rýží a k tomu zelný salát – sama chuť už při po-
hledu. Po obědě se zvedl, poděkoval a se slovy: Jdu do svého 
pokoje, se odploužil po schodech nahoru. V  místnosti však 
neulehl, ale posadil se do houpacího křesla a  z  tašky vytáhl 
rozečtenou knihu. Znovu se zabral do děje a ten jej zakrátko 
pohltil, že přestal vnímat čas. Když dočetl poslední stránku, 
byl už pomalu večer. Knížku odložil na psací stůl a chvíli pře-
mýšlel. Co je z toho pravda a co je autorem přidáno? Mohl sku-
tečně být někdo, kdo ovládl čas? Do těch chodeb u bývalého 
Technolenu se určitě podívá, řekne i Vítkovi, ale existuje vůbec 
někde nějaká brána času? Na to by se mohl zeptat toho doktora 
z  lékárny, co knížku napsal, určitě ví mnohem víc. Nebo to 
cestování v čase… Vojta se vyhoupl z křesla, usedl za psací stůl 
a zapnul počítač. Pak zadal heslo „cestování v čase“ a pročítal 
jednotlivé příspěvky, které mu internetový server nabídl. Člán-
ky však obsahovaly jenom úvahy, domněnky nebo těžko ově-
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řitelná svědectví. Když ani encyklopedie nedaly jednoznačnou 
odpověď a pouze citovaly názory významných vědců či jejich 
teorie, Vojta od dalšího hledání upustil. No nic, uzavřel pro 
sebe, popovídám si o tom ještě zítra s Vítkem, a také o vodě, 
jestli by na ni nechtěl se mnou jet. Tu trasu z Malé Skály do Do-
lánek, jak se o ní píše v knize, jsme s našimi jeli loni, teď by to 
chtělo někam dál… Další Vojtovy úvahy přerušilo volání „pojď 
k večeři“, a tak vypnul počítač a seběhl po schodech dolů.

Druhý den Vojta z postele nespěchal. Po probuzení, s ruka-
ma za hlavou a s očima upřenýma do stropu, po dlouhé minuty 
vychutnával ten slastný pocit nekonečné prázdninové pohody 
do chvíle, než ho plně probuzená mysl opět přivedla k včerejší-
mu dni. Zdvihl se z lůžka k psacímu stolu, znovu sáhl po knize 
a připomněl si pasáže, které jej včera tak zaujaly. Pak se rychle 
oblékl, sešel do kuchyně, a protože právě odbila dvanáctá, ba-
bička mu místo snídaně či svačiny podala hned oběd.

„Díky, babi, už nebudu,“ odmítl zákusek, který mu po obědě 
nabídla, „stejně už musím jít. Mám něco domluvené.“ Vstal, 
zasunul židli ke stolu, uchopil připravenou mošnu s několika 
osobními věcmi i s knihou pro Vítka. Hodil si ji přes rameno 
a vykročil k domovním dveřím. Dříve než stačil vzít za kliku, 
otevřely se samy a v nich se objevila Milada. 

„Ty už jdeš?“ zeptala se bratra. „A kam? Na Doly?“ 

„Jo,“ odvětil netrpělivě Vojta, „mám tam schůzku s Vítkem. 
Chci mu půjčit tu knížku, kterou jsem včera dostal ve škole za 
odměnu.“
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„Ty jsi dostal za odměnu knížku?“ divila se Milada, „ukaž 
mi ji!“ 

„Co na ní uvidíš, prostě knížka,“ řekl trochu podrážděně 
Vojtěch, „pospíchám,“ ale pak přece jen sáhl do mošny a pub-
likaci Miladě podal.

„Hm, Podivné svědectví Václava Korce. To bych si také ráda 
přečetla. Dokonce tu máš věnování! A tady vidím Hrádek nad 
Nisou, to je odtud?“

„Ano, děj se odehrává v Hrádku nad Nisou,“ napodobil Vít-
kův mentorský tón, „ale teď už opravdu musím jít.“

„Nezapomeň, že v pět hodin oslavíme vysvědčení, přijedou 
naši s dědou.“ Rodiče sourozenců zůstali doma v Novém Městě 
pod Smrkem, kde s dědou spravovali plot.

„Dobře,“ slíbil Vojta a zaklapl za sebou dveře. Škoda být v ta-
kovém krásném dni zavřený v baráku, oceňoval kouzlo letního 
dne. Obloha se opět čistě modrala, vanul lehký voňavý vítr, 
jenž mírnil slunko v  jeho žhavém nadšení, a  cestu lemovaly 
pestrobarevné zahrádky s ovocnými stromy a květinami. Vojta 
zvolnil chůzi, aby mohl tu krásu vychutnat. Teď, když z něho 
spadly školní povinnosti, připadlo mu, že najednou vidí svět 
jinýma, svobodnýma očima. Prašná ulice, která mu dělala 
průvodce, se rozmarně vlnila vlevo, vpravo, nahoru a  dolů 
a dávala mu tak dost času, aby si tu nádheru uložil trvale do 
srdce. Tu ukázala na pole se zralým obilím, tam nechala při-
vonět k omamně kvetoucí bažině a nakonec ho dovedla zelený-
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mi loukami až k dubovému stromořadí, odkud bylo k Dolům 
neboli rekreačnímu středisku Kristýna jen co by kamenem do-
hodil.

Na pláži bylo dnes plno a Vítek, převlečený do plavek, na něj 
čekal na smluveném místě u lavičky, kterou obsadil svými věc-
mi. Vojta měl plavky už na sobě, takže mu stačilo jenom svlék-
nout kraťasy. Oba si krátce zaplavali, pak usedli na lavičku, 
a když poněkud oschli, Vojta zašátral v mošně a podal Vítkovi 
slíbenou knihu.

„Jak se ti líbila?“ zeptal se Vítek, zatímco se jí opět letmo 
probíral. 

„Dobré, zvláště jak ti skauti drží při sobě a  také ta jejich 
klubovna. Musím se na ni jít do Chotyně podívat. Už jsem si 
kolikrát říkal, že bych ke skautům vstoupil, ale tady v Hrád-
ku žádní nejsou. Alespoň o nich nevím. Zkusil bych se zeptat 
těch jejich vedoucích, Evči, Davida nebo Ivy. Šel bys k nim se 
mnou?“ Vítek hned neodpověděl, díval se zamyšleně na drob-
né vlnky před sebou a pak přitakal:

„Šel, ale raději k těm vodním.“

„Jakým vodním? Copak oni jsou i vodní skauti? Já myslel, že 
jen suchozemští?“ pohlédl Vojtěch na Vítka udiveně.

„Ano, nedávno jsem o nich četl na internetu. Mají také svoje 
stránky. Začátečníci se musí samo sebou pár věcí naučit, ale 
není to nic světoborného. Mají i svoji hantýrku – víš, co je to 
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jetelnost? Nic od jetele, jak by se na první pohled mohlo zdát. 
Znamená to ,vhodnost vodního toku ke sjetí lodí“, tu definici 
jsem si schválně zapamatoval. Já bych řekl jen sjízdnost toku, 
ale on je ten slovníček schválně podaný trochu legračně.“

„Já myslel, že jetelnost je honění vodáka jetelem, když prorazí 
majiteli loď,“ smál se Vojta a Vítek se k němu přidal.

Před zraky mládenců projel kousek od břehu hoch zhruba 
v jejich věku na dlouhém prkně s plachtou. Oba chlapci se za 
ním lačně podívali. Na lodi jeli už mnohokrát, ale windsurfing 
neboli vodní prkno s plachtou ani jeden z nich dosud nezkusil. 
Ono to není jednoduché se na takovém prkně udržet a přitom 
zacházet s plachtou tak, aby člověk jel, kam potřebuje. A než se 
to naučí, bývá ve vodě víc než na prkně samém. 

„Tak co, přihlásíme se? K vodním?“ doplnil svoji otázku Voj-
ta, kterému se Vítkův nápad jít k  vodním skautům více než 
zamlouval. Na lodi jezdil rád a u  junáků se mohl ledasčemu 
přiučit.

„Tak jo, ale jak jsi přišel k těm jménům? To jsou nějací skauti 
odtud?“ Vojta se na Vítka udiveně podíval a pak se plácl do čela:

„Ty jsi vlastně tu knihu ještě nečetl. Tam jsou ta jména.“

„A co když si je ten lékárník vymyslel?“

„Vidíš, to mě nenapadlo. Ono je to napsané tak věrohodně, 
že jeden neví, co je pravda a co ne. Ale v tom potíž nevidím.“
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„Proč ne?“

„Protože se ho na to můžeme zeptat přímo.“

„Skvělá myšlenka. Kdy k  němu půjdeme?“ souhlasil Vítek, 
kterému, podobně jako Vojtovi, rozhodnost nikdy nechyběla.

„Třeba zítra, až si tu knihu přečteš. To bys měl zvládnout,“ 
dodal Vojta a Vítek přikývl. 

„Dobrá, takže zítra v jedenáct u lékárny Na Hradě.“ Nato se 
oba zvedli, vzali míček a vrhli se střemhlav do vody. Po chvilce 
dovádění hodili míček ke svým věcem, vrátili se do vody a začali 
plavat k protějšímu břehu. Mladé zdatné paže rychle ukrajovaly 
první metry od pláže a chlapci zanedlouho zmizeli ostatním ná-
vštěvníkům z dohledu.

***

Druhý den se chlapci sešli před lékárnou na minutu přes-
ně. Vítek vrátil Vojtovi knihu a podotkl, že poslední kapitolu 
dočetl teprve ráno po snídani. Zároveň připojil několik zají-
mavých postřehů. Potom se domluvili na dalším taktickém 
postupu, především na co se spisovatele zeptají. Sotva lékárník 
obsloužil posledního pacienta, trochu ostýchavě otevřeli dveře 
a vstoupili do lékárny. Doktora znali už z dřívější doby, věděli, 
že se nemají čeho bát. Vycházel lidem vždycky vstříc, nicmé-
ně choulostivá záležitost, kvůli které přišli, jej mohla uvést do 
rozpaků.
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„Tak co byste si mládenci přáli?“ zeptal se jich srdečně lékár-
ník, když uložil poslední přijaté recepty do přihrádky. Mladé 
muže opustila všechna tíseň; doktorův přátelský duch promě-
nil výdejnu na místo důvěrné, ba odedávna známé. 

„Přišli jsme ohledně Vaší knihy,“ začal Vojta zprostředka 
věci.

„Tak? A které? Napsal jsem jich více.“

„Podivné svědectví Václava Korce,“ doplnil Vítek.

„A jak se vám líbila?“

„Po pravdě řečeno, četli jsme ji oba, byla napínavá, tak trochu 
science fiction, a my nevíme, co je na ní pravda a co je …,“ hle-
dal Vojta vhodnější slovo za „vymyšlené“. „Vybájené,“ pomohl 
mu doktor a pokynul jim, aby se posadili.

„Ano, děkujeme,“ odpověděl Vojta a s Vítkem usedli na pěk-
né hnědé koženkové židle.

„Vím, že se snažíte psát co nejpravdivěji,“ pokračoval Vojta, 
„třeba ta naše dobrodružství v  Křišťálové jeskyni jste popsal 
skoro dokonale.“

„Ty jsi Vojtěch, nepletu–li se,“ pozorně si mládence prohlé-
dl lékárník. „To bylo opravdu nevšední dobrodružství, a také 
velmi nebezpečné. Věřím, že už vás podobné myšlenky nena-
padají. Přemýšlel jsem tenkrát, když s tím příběhem za mnou 
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váš táta přišel, jestli o tom mám vůbec psát. Přesvědčil mě Mi-
ladin deník; bylo v něm všechno tak pěkně a věrně popsáno. 
Má spisovatelské nadání. Proto jsem také knihu podle jejího 
sešitu pojmenoval Tajemství křišťálové jeskyně. Ale přistupme 
k věci,“ poznamenal a pohlédl přes prosklené dveře, zda nepři-
cházejí další pacienti nebo zákazníci. „Co konkrétně potřebu-
jete vědět?“

„Tedy,“ ozval se pro změnu Vítek, „rádi bychom věděli, jestli 
ti oddíloví vedoucí z Vaší knížky opravdu existují.“

„Jakpak by neexistovali, Evča učí v  Chotyni, Iva už má po 
vysoké škole a někde pracuje a David, pokud vím, působí teď 
někde v Praze. Chcete vstoupit do Junáka?“

„Ano, ale k těm vodním.“ Doktor chvíli přemýšlel:

„Pokud vím, mezi skauty v Chotyni žádní vodní skauti ne-
jsou. Ale zavolejte jejich vedoucí, Evče, jinak paní učitelce. Ta 
vám určitě poradí. Dám jí o vás vědět.“ Pak vytáhl propisovací 
pero a na kus papíru napsal její telefonní číslo. 

„Děkujeme,“ složil Vojta papír a  schoval si ho do kapsičky 
bílého trička. „Jen ještě jednu prosbu, pokud byste mohl…“ Lé-
kárník opět vyhlédl skrz dveře ven:

„Dobře, máme ještě chvilku, co to bude?“

„Jestli existuje žezlo světa.“ Doktor se po těch slovech usmál 
a hned neodpověděl. Pak pohlédl na oba chlapce a řekl:
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„Ano, žezlo světa a  také brána času skutečně existuje, vždyť 
je o ní napsaná celá knížka. Ostatně dřevěnou skříňku, ve které 
bylo žezlo uloženo, si můžete prohlédnout za oknem. Stojí na ní 
náš Gratek, hradní skřítek. Teď je samozřejmě prázdná. – Dnes 
vám už více neřeknu,“ ukončil náhle rozhovor, protože se roze-
zněl zvoneček nad dveřmi. Chlapcům pevně stiskl ruku a odešel 
za výdejní táru obsloužit pacienta. 
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PŘÍPRAVA

„Tedy, to ti řeknu, jsem z toho vedle,“ posteskl si jindy sebe-
jistý Vítek. Poznámka se vztahovala k žezlu a dřevěné skříň-
ce, kterou si za oknem důkladně prohlíželi. Byla celá ze dřeva, 
hnědé barvy a zašlého vzhledu dosvědčujícího její stáří a vpře-
du opatřená petlicí, ovšem bez zámku. „Zrovna o  tom žezle 
jsem si myslel, že si ho lékárník vymyslel, a  podívej, ona to 
bude pravda.“

„Já o něm také přemýšlel, ale podle knížky má být už někde 
pryč. U  skříňky chybí zámek, takže bude skutečně prázdná, 
jak lékárník říkal. Těžko by ji se žezlem nechal vystavenou jen 
tak za oknem. Mě ale teď mnohem více zajímá, co nám řekne 
ta učitelka. Evča,“ pohlédl úkosem na přítele. „No jo, snad už 
jí ten lékárník zavolal,“ uvědomil si Vítek a netrpělivě vytočil 
její číslo na přenosném telefonu. Ozval se mu obsazovací tón. 

„Zkus to ještě jednou,“ řekl Vojta a Vítek přikývl. Počkal asi 
minutu a pak znovu zadal číslo paní učitelky. Tentokrát se vy-
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zvánějící tón sice ozval, ale hovor nikdo nepřijímal. Vítek po-
krčil rameny. 

„Nebere to.“ Chtěl tedy volání přerušit, když tu zaznělo ze 
sluchátka kýžené: Haló!

„Dobrý den,“ odpověděl trochu přiškrceně Vítek, který ode-
zvu na druhém konci již nečekal, „my vám voláme kvůli tomu, 
že bychom rádi vstoupili k junákům, tedy k těm vodním. Ne-
vím, jestli vám už o nás pan lékárník říkal.“

„Ano, ano, před chvilinkou jsme o tom spolu mluvili,“ po-
tvrdila Vítkovi paní učitelka. „Ale po pravdě řečeno, já patřím 
k těm sucho zemským a s vodním skautingem nemám osobní 
zkušenosti. Pokud budete mít kolem páté čas, přijďte do naší 
chotyňské klubovny, máme tam dnes schůzku. Do té doby se 
pokusím něco zjistit.“ 

„To je ta z knížky?“

„Ano.“

„Jak se k ní dostaneme?“

 „No, buďto po lávce přes Nisu, nebo bude pro vás jednoduš-
ší se vydat z Dolního náměstí v Hrádku Tovární ulicí kolem 
zdravotnického střediska a pořád dál až na Dlouhou mez a do 
Chotyně, kde zabočíte na první křižovatce doprava. Klubovna 
je hned za tím velkým domem u Nisy.“
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„Děkujeme, určitě přijdeme,“ slíbil Vítek a telefon dal zpátky do 
kapsy.

„Kam máme přijít?“ nerozuměl Vojta. Jeho lehce opálený ob-
ličej, orámovaný dlouhými vlasy spletenými do drobných co-
pánků, zvědavostí přímo hořel. 

„Do Chotyně přece, k té jejich klubovně.“

„Jak to mám vědět, nic jsi o ní do telefonu neříkal. A co vy-
kládala ta učitelka, jsem pochopitelně neslyšel, to bych musel 
mít uši jako netopýr.“ 

„No,“ zhodnotil kamaráda Vítek, když si ho naoko starostlivě 
prohlížel, „jako netopýr je určitě nemáš. I když…“ 

„Koukni se do zrcadla a pak něco vykládej,“ opáčil pohotově 
Vojta. Mládenci se pobaveně zasmáli.

„Tak už to vyklop,“ obrátil se Vojta na společníka, když pře-
stali se vzájemným pošťuchováním. 

„Jednoduše. Máme být dneska v pět u jejich klubovny. Zkusí 
prý do té doby něco zjistit ohledně vodního skautingu. Pak vy-
světlovala, jak se k té jejich klubovně dostaneme. To je vše.“ Vojta 
se malinko zamyslil a přitom nohou posunoval kamínek, jako 
by s ním hrál kopanou.

„Dobrá,“ řekl nakonec, když se jeho vysoká rozložitá posta-
va opět napřímila, „zajdeme si domů pro kola a ve čtyři hodiny 
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si dáme sraz na Dolním náměstí.“ Vítek souhlasil a pozname-
nal, že stejnou trasu mu navrhovala v telefonu i učitelka Evča. 
Podobně jako si Vojta cenil na Vítkovi jeho ostrovtip, souhlasil 
Vítek s většinou Vojtových rozhodnutí. Ne snad z pouhé ochoty 
vyhovět příteli, ale především proto, že měl Vojta kromě skvě-
lých kartografických znalostí také schopnost rychle najít nej-
lepší z možných řešení, které daná chvíle nabízela. Jeho nadání, 
stejně jako Vítkův rychlý postřeh, se jim měly osvědčit i v blízké 
budoucnosti. Nyní však směřovali do svých domovů, aby se ve 
smluvenou dobu setkali před někdejší prodejnou obuvi, po které 
zůstaly na oknech jen staré reklamy a uvnitř prázdné prostory, 
které jako by připomínaly nenávratně mizející staré časy.

Bývalo kdysi hrádecké Dolní náměstí živé, tepající srdce 
města, kolem kterého se nahromadilo množství obchodů či 
drobných prodejen, ale i továren, z nichž nejbližší byla Kolo-
ra. Nechybělo tu řeznictví, zmíněná prodejna obuvi, krámek 
s ovocem a zeleninou, hospoda, samoobsluha a nedaleko pak 
městské kino a cukrárna. U té jste byli cobydup ulicí, souběž-
nou s  městským náhonem, přivádějící vodu z  řeky Nisy pro 
továrničku Benar, ve které se barvily nitě. 

Zde bylo také s největší pravděpodobností ústředí slovanského 
Gratu, sídliště, jehož jméno se uchovalo přes různé obměny až 
do dneška a které bylo založeno Lužickými Srby či přesněji jejich 
kmenem Milčanů. Od těch dob, snad kvůli častým záplavám, 
z nichž chlapci pamatovali tu poslední roku 2010, se město bě-
hem staletí vyšplhalo kolem ulice 1. máje až k Hornímu náměstí, 
opevnilo se a postavilo radnici či kostel svatého Bartoloměje.
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„Čekáš dlouho?“ zabrzdil vedle Vojty, který již před prodej-
nou obuvi stál, trochu udýchaný Vítek. „Naši potřebovali po-
moct, tak jsem to dříve nestihl.“

„Ani ne, pár minut,“ mávl rukou Vojta, „vždyť je dost času. 
Do Chotyně jsou to dva kilometry a máme tam být v pět. Ale-
spoň bude více času na obhlídku.“

„Tak jedeme,“ šlápli oba hoši do pedálů a po trase, kterou Vít-
kovi poradila Evča, se pohodlně dostali až na konec Dlouhé 
meze. Zde trochu zaváhali, ale nakonec správně odbočili do-
prava k řece Nise, u které měla junácká klubovna stát. A byla 
tam; za rohem před ní stojící budovy se vynořila jako zjevení. 
Vypadala přesně tak, jak byla popsaná či nakreslená v knize 
– šlo o přebudovanou transformační stanici, k  jejímuž vyvý-
šenému vchodu vedly železné schody. Klubovna byla opatře-
na sedlovou stříškou a nad vchodem visela již trochu vybledlá 
junácká lilie, s hlavou psa ve svém štítu. Autory junáckého zna-
ku, jak už mládenci věděli, byli dva slavní čeští klasikové – ma-
líř Mikoláš Aleš, který jej nakreslil, a spisovatel Alois Jirásek, 
jenž do znaku navrhl psí hlavu. Po vzoru Chodů – Psohlavců – 
tak vyjádřil hlavní junácké ctnosti či zásady: věrnost, oddanost 
a službu vlasti, ale i svobodu a nezávislost.

Mládenci se usadili před klubovnou a vzpomínali, jaké pří-
hody chotyňští skauti podle knihy zažili. 

„Tady se asi schovával neviditelný Viky,“ ukázal Vítek na 
prostor pod schody. „A támhle za rohem odpalovali ohňostro-
je.“ Vojta přikývl a vstal: 
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„Docela rád bych se podíval k  řece, kde našli tu lahev se 
vzkazem.“

„Dobrý nápad,“ nadšeně souhlasil Vítek a hned oba seběhli 
ke břehu nedaleké řeky. Opravdu nedaleké, protože tekla ani 
ne dvacet metrů za klubovnou.

„Pokud není rozvodněná jako posledně,“ poznamenal Voj-
ta. Nicméně žádnou další lahev se vzkazem nenašli, jen jed-

„Vy budete asi Evča..."
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nu plastovou, kterou Vojta sebral, aby ji hodil do odpadkové-
ho koše na parkovišti. Sotva se otočili, stála před nimi jako ze 
země vyrostlá postava ženy ve věku asi třiceti let, tmavých do-
zadu sčesaných vlasů a hnědých očí. Byla oblečená do letních 
květovaných šatů, pod kterými se rýsovalo těhotenské bříško.

„To vám chválím, chlapci,“ řekla a bradou ukázala na Vojtův 
sběr. „Nechcete se stát skauty?“

„Vy budete asi Evča, tedy paní učitelka,“ vyhrkl Vítek, které-
ho její nenadálý příchod překvapil stejně jako Vojtu.

„Takže vy jste…“

„Tohle je Vítek, který vám volal,“ převzal Vojta iniciativu, 
„a já jsem Vojtěch.“

„Jste oba z Hrádku?“

„Já ne, bydlím v Novém Městě pod Smrkem, ale jezdíme sem 
s rodiči za dědou a babičkou do Loučné.

„A ty, Vítku?“

„Já Hrádečák jsem.“

„Ptám se vás proto, že jsem řekla, jestli byste nechtěli posí-
lit náš skautský oddíl. Odešlo nám teď několik lidí a vy bys-
te mohli časem dělat vedoucí. Co ty na to, Vítku? Nemáš to 
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z Hrádku daleko.“ Oslovený se na učitelku podíval a bylo vidět, 
že o věci narychlo přemýšlí. Pak skoro neochotně odpověděl:

„My bychom nejdřív chtěli zkusit ty vodní, že jo, Vojto?“  

„Chtěli.“

„Myslela jsem si to, ale to víte, nezapomínáme ani na sebe. 
Teď bych vám ráda představila Davida,“ ukázal na muže zhru-
ba v jejím věku, který během hovoru k nim přistoupil, „a také 
naše rovery a rangers i světlušky a vlčata, prostě všechny skauty, 
které máme,“ opsala rukou půlkruh nad asi tak desetičlennou 
skupinou, kterou s  Davidem přivedli. „Máme dnes poslední 
schůzku; o prázdninách jsou děcka na táborech nebo s rodiči.“ 
Vojta s Vítkem podali všem ruku a pomalu přešli ke klubovně. 
Tam se posadili na schody. Evča pokračovala:

„David pochází z Prahy a má tam mezi vodními skauty pár 
dobrých známých. Už ses někoho ptal?“ obrátila se ke svému 
společníkovi a ten přikývl. 

„Mluvil jsem se Zbyňkem, ale ten prý teď nemůže, má oba 
dva měsíce plné. Vráťa má volnou druhou polovinu července 
a kluky by prý docela rád zasvětil. Bude na Orlické přehradě 
připravovat na srpen nějakou akci, tak by se mu docela hodi-
lo, kdyby měl nějaké pomocníky. Čím jich bude více, tím lépe, 
řekl doslova.“

„To je skvělé, my v té době také nic nemáme,“ zaradovali se 
chlapci.
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„I vodní skauti chtějí, aby jich bylo co nejvíc,“ usmála se Evča.

„Ubytování zajistí u  něho na chatě, lodě taky,“ pokračoval 
David. „Výcvik povede sám. Můžu mu poslat vaše fotky, jestli 
nejste proti, aby vás rychleji našel, prý pro vás přijede k vlaku. 
Nejlépe do Příbrami, bydlí nedaleko odtud. Tedy pokud nepo-
jedete autem. Pak by vám řekl, kam se máte dopravit. Zbytek 
vám řekne sám, dal mi telefonní číslo,“ a podal jim papírek, 
kde bylo trochu kostrbatě napsané. „Čmáral jsem je ve stoje 
na zdi s mobilem u ucha,“ omlouval se David, ale Vojta mávl 
rukou. 

„Hlavně že je čitelné,“ prohlásil a hned si s Vítkem číslo za-
psali do svých přenosných telefonů. Poté si oba mládenci sedli 
s junáky na palouk před klubovnou, vyptávali se jich na skaut-
skou organizaci, na jakých táborech byli a na příhody, které na 
nich zažili. Zajímalo je to i proto, že podle všeho na podobný 
tábor u Orlické přehrady pojedou. Samozřejmě se nezapomně-
li zeptat také na Václava Korce neboli Vikyho z knížky Podiv-
né svědectví Václava Korce. Výsledek byl ale chudý – Viky se 
od svého odchodu do minulosti již neobjevil a co se dále stalo 
s žezlem, nikdo neví. Když se Vojta s Vítkem po dvou hodinách 
s  junáky loučili, připadalo jim, že se s  nimi znají odedávna. 
Poté nasedli na kola a vyrazili směr Hrádek nad Nisou.

Při cestě probírali scénář budoucího výletu či tábora. Nechtě-
lo se jim volat přímo ze schůzky s chotyňskými junáky, potře-
bovali si všechno důkladně promyslet a pak se teprve s Vráťou 
spojit. Přijeli do Loučné, Vojta do dveří narychlo nahlásil, že už 
je doma a že se jdou s kamarádem posadit na chvíli na zahradu. 
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První věc, o které se chtěli poradit a  jíž letmo nakousli už při 
zpáteční jízdě, byla, koho ještě přibrat.

„Možná by se hodilo říct někomu z třídy,“ navrhoval Vítek, 
„nebo někomu ze základky, ať tady, nebo u tebe v Novém Měs-
tě.“ Vojta pochybovačně pohlédl na přítele: 

„To by asi šlo, ale pokud vím, tak většina z nich už nějaký 
program na prázdniny má nebo chodí do práce. Mám ale jiný 
nápad.“

„Tak sem s ním,“ řekl Vítek a zhoupl se na zahradní sedačce, 
na které seděl. Byla pod lískovým keřem a její větve, tvarované 
do jakési zelené střechy, vytvářely příjemnou ochranu před roz-
páleným sluncem. 

„Vzal bych svoje sestry. Osvědčily se, když jsme bloudili teh-
dy v podzemí. Jen je mi líto, že s námi nemůže Luboš. Starší 
bratr, však víš. Žije teď v Kojetíně.“

„To je na Moravě, ne?“

„Je. Má tam stavební firmu a říkal, že je teď dost vytížený. 
Přijede prý až na Vánoce.“ 

„Tak se holek zeptej. Jsou doma?“ zeptal se se zájmem Vítek, 
což Vojtovi samozřejmě neušlo. Věděl, že se Vítkovi líbí starší 
sestra Milada a měl by tak skvělou příležitost se s ní blíže se-
známit. 
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„Jsou,“ odpověděl Vojta, lehce pokrčil rameny a  odešel do 
domu. Za pár minut byl zpátky i s oběma sestrami. Ty hořely 
nadšením a vyptávaly se hned na podrobnosti. Kde to má být, 
co tam bude za program či jak se tam pojede.

„Mluvil jsi už s našimi?“ 

„Zatím ne, Milado,“ zakroutil Vojta hlavou, „ale myslím, že 
proti tomu nebudou nic mít. Musí nám také dát nějaké pení-
ze – na vlak, na jídlo a nějaké kapesné. A na ubytování a lodě, 
pokud nebudou zadarmo.“

„Tak se našich pojďme zeptat, před chvilkou s dědou přijeli 
z Nového Města.“

„Dobrý nápad, Lído. Ty tu, Vítku, chvíli počkej. Pak zavolá-
me tomu Vráťovi.“ Navzdory Vojtovu přesvědčení nebyli rodiče 
s jejich výletem tak docela srozuměni. Tentokrát byl na vážkách 
především otec. Připomněl jim jejich nebezpečná dobrodružství 
před pěti lety a kdoví, řekl, co by je teď na Vltavě čekalo. 

„Ale tati, vždyť stejně s námi jezdíte na vodu, tak jaký je v tom 
rozdíl? Já a Vítek jsme plnoletí a tam nás povede vedoucí od vod-
ních skautů. Má nás zacvičovat a dohlížet na nás a my mu za to 
budeme pomáhat. Ladě už bylo patnáct a Lída také není žádná 
malá holka. Vždyť chodí na gymnázium. Navíc umíme všichni 
plavat a Orlická přehrada je klidná voda, ne řeka.“

„No dobře,“ podvolil se nakonec otec s  matčiným tichým 
souhlasem. „Ale na místo vás odvezu sám autem, abych vi-
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děl, jak to tam vypadá. Naplánujte si cestu na některou neděli. 
Doba pobytu: nejdéle týden. Při jakýchkoli potížích volat. Také 
budete chtít nějaké peníze, nemám pravdu?“

„To ano,“ pokorně souhlasil Vojta, kterému se srdce tetelilo 
radostí, jak jim všechno dobře vychází. 

„Hurá,“ vykřikla obě děvčata a vyskočila z pohovky, na kte-
ré seděla jak vlaštovky na drátě před odletem na jih. Ostatně 
i Orlická přehrada byla od Hrádku nad Nisou jižním směrem, 
takže to tátovo přirovnání bylo zcela namístě. Pak se všichni 
tři chutě odebrali do altánku za Vítkem, jemuž se viditelně ule-
vilo, když slyšel, že poselstvo dobře dopadlo. Přece jen mu na 
výletě záleželo více, než byl ochoten přiznat.

„Teď bychom měli zavolat Vráťovi a dohodnout s ním všech-
no ostatní,“ podotkl Vojta. „Hlavně kde a kdy se setkáme. Táta 
nás tam odveze, ale potřebuje vědět pevný termín, aby s  tím 
mohl počítat. Lído, skoč ještě domů pro papír a propisku. Ur-
čitě bude po nás Vráťa chtít kupu věcí, tak abychom si to mohli 
zapsat.“ Ludmila byla za okamžik zpět a  čtveřice se sesedla 
u  kulatého plastového stolečku. Vojta, který si mezitím vzal 
od Vítka číslo, pak Vráťovi zavolal. Ten přijal hovor okamžitě, 
skoro jako by na něj čekal, a když se ujistil, s kým mluví, začal 
s organizováním:

„Vím o vás, hoši, volal mi David. Kdy a kam přijedete?“ Voj-
ta, který nepromýšlel podrobnosti, se trochu zarazil a řekl, že 
zatím nevědí. Na rozpaky mu ale Vráťa nenechal moc času. 
„Tak jinak,“ rozhodl, „čím přijedete? Vlakem nebo autem?“



31

„Autem, některou z nedělí.“

„Dobře, neděle přicházejí v úvahu dvě, patnáctého a dvacáté-
ho druhého července. Pak už nemám čas.“

„Tak patnáctého, předběžně. Musím se ještě zeptat táty, který 
nás poveze.“

„Kolik vás bude?“

„Čtyři. Dvě holky a dva kluci.“

„Kolik dospělých?“

„Já a Vítek a Lada už měla patnáct. Lídě je dvanáct.“ 

„Umíte plavat?“

„Jasně, všichni.“

„Vodu jste už někdy jeli? Lodě, to je u vodních skautů první 
poslední.“

„Jeli. Vltavu, Lužnici, Ploučnici, Nisu, Jizeru – tu dokonce ně-
kolikrát.“

„Skvěle. Teď, kde se setkáme. Mám na Radavě chatu i s lodě-
mi. Skautské středisko je sice ve Vraném nad Vltavou, ale my 
jsme si zařídili přístav tady. Navíc jsem tu doma. Jen abyste vě-
děli, v roce 1994 se tu konalo první celostátní setkání vodních 
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skautů a skautek Navigamus, pořádal se tu  Ranův memoriál, 
to je závod ve všestranné vodácké dovednosti, a další soutěže,“ 
rozpovídal se Vráťa, který měl svůj kraj očividně rád. „Teď mě 
napadá, ona Radava vlastně patří pod Kovářov, takže pokud 
vás povede navaděč, tak musíte zadat nejdříve ten Kovářov 
a pak Radavu jako místní část.“

„Navaděč? Myslíš navigaci?“

„Jistě, navigaci, my ale radši používáme české názvy, protože 
i tím své vlasti prospíváme. Máme to ve slibu.“ Vojta řekl, že 
tomu rozumí a poprosil o chvilku strpení. Nato zakryl mikro-
fon a řekl Miladě pár slov. Ta rychle odběhla. 

„Poslal jsem Miladu, tedy sestru, aby se zeptala táty, jestli ta 
neděle patnáctého přichází v úvahu. Abychom to nemuseli mě-
nit,“ promluvil znovu do telefonu. „Než přijde, řekni nám, co 
si máme s sebou vzít. My si to napíšeme.“ Vráťa se na okamžik 
odmlčel a pak začal zvolna diktovat. Vojtěch jeho slova nahlas 
opakoval, aby je Vítek mohl zapsat.

„Předběžně batoh, spací pytle, náhradní oblečení, hygienické 
pomůcky, pohodlné boty na výlety a do vody, stačí děravé tenis-
ky, jídelní náčiní, to znamená ešus a  lžíce, dobrý je kombino-
vaný nůž, kde je všechno, dále doklady, kartičku zdravotního 
pojištění, léky, jestli nějaké užíváte. Stany nemusíte, v  chatě je 
dost místa na spaní pro všechny. Snad jsem na nic nezapomněl. 
Ostatní věci, jako třeba uzlovačku nebo trička, vám půjčím ze 
svých zásob. Ostatní vybavení také. Ta vodácká trička si můžete 
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u mě i koupit, jsou pěkná, modře a bíle pruhovaná, s límci. Je 
dobré, když každý vodák má svoje, stojí pár korun.“

„A co budeme dělat?“

„Opravíme pár lodí, nic těžkého – nějaký ten nátěr, oprava 
laminátů, na chatě…,“ nedomluvil, protože v té chvíli přiběhla 
Milada a Vojta ho s omluvou přerušil, že ten 15. červenec jako 
datum jejich příjezdu do Radavy platí. Pak se ještě zeptal, ko-
lik budou potřebovat peněz. Vráťa řekl, že jen na jídlo a nějaké 
kapesné, kdyby si chtěli udělat výlet – třeba na hrad Orlík nebo 
na Zvíkov. Řekl jim také přibližnou částku pro jednoho. Samo-
zřejmě bude lepší, když budou mít s sebou nějakou tu korunu 
navíc pro strýčka příhodu. 

„A chata s loděmi?“ zajímal se Vojta.

„Jsou zdarma.“

Když už byl hovor u konce, požádal Vráťa ještě o elektronic-
kou adresu, aby jim mohl poslat další podklady, protože výcvik 
se neobejde bez určitých základních znalostí, které musí každý 
vodní skaut znát.

„Tak, a  kostky jsou vrženy,“ oddechl si Vítek, když prohlí-
žel své narychlo napsané poznámky. Vyjádřil tak pocity všech. 
Caesarova slova, která odevzdaně vyřkl, se k  situaci přesně 
hodila. Do jejich prázdninového plánu byl teď zapojen nejen 
Vráťa, ale také otec Vítkových přátel a  především oni sami. 
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Nyní, když jejich malé prázdninové dobrodružství začalo do-
stávat zřetelnější obrysy, pocítili něco jako strach z neznáma. 

„Mohli bychom se nazývat čtyři stateční,“ zažertoval Vítek.

„Nebo dvě mušketýrky a dva mušketýři,“ pohotově doplnil 
Vojta, „jako před léty v podzemí – jeden za všechny, všichni za 
jednoho.“ Připomněl jim tak výlet do Křišťálové jeskyně, který 
podnikli rovněž ve čtveřici. Jen staršího bratra Lubomíra nyní 
vystřídal Vítek. Po několika dalších průpovídkách se ovzduší 
vyčeřilo; také proto, že nastupovaly otázky nové – co ještě bude 
po nich Vráťa chtít? Zvládnou přípravu, o které mluvil? To se 
měli dozvědět zanedlouho a  po pravdě řečeno, nebyli z  jeho 
elektronického dopisu či spíše spisu nijak zvlášť nadšení:

„Milí přátelé,
jak už jsem vám řekl do telefonu, být vodním skautem znamená 
umět ovládat lodi a jiná plavidla. Kromě toho však musí znát 
řadu dalších věcí, zejména skautskou organizaci. Určitě jste 
se dívali na naše stránky a  ledacos už o ní víte. Takže – dříve 
než začneme s praktickým zasvěcováním, napíšu vám několik 
základních tezí:

1. Do naší organizace je přijata za člena ta osoba, která 
vyplní a  odevzdá přihlášku a  zaplatí registrační 
poplatek. Skautem se může stát kdokoli, i dospělý.

2. Základní organizační jednotkou je skautský oddíl, 
který se zpravidla člení do družin, u vodních skautů 
do posádek. Družinu nebo posádku vede rádce 
družiny pod vedením vedoucího oddílu (vodáci mají 
kapitána). Oddíly se sdružují do středisek, u vodních 
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skautů do přístavů, a mají jednu nebo více kluboven, 
kde se scházejí.

3. Oddíly jsou členěné podle věku a pohlaví zpravidla na: 
smečku vlčat: mladší kluci (1. stupeň ZŠ) 
roj světlušek: mladší děvčata (1. stupeň ZŠ) 
oddíl žabiček: mladší děvčata u vodních skautů (1. 
stupeň ZŠ) 
oddíl skautů a skautek: starší kluci nebo děvčata  
(2. stupeň ZŠ; vodní skauti jsou také vodáci)  
kmen roverů a rangers: dospívající kluci nebo 
děvčata 
oddíl oldskautů: dospělí

K  Junáku se mohou volně přičleňovat další zájmové skupiny, 
jako jsou kluby přátel Junáka, rodiče s  dětmi či předškoláky 
nebo třeba kmen dospělých. 

4. Základním požadavkem u  každé věkové skupiny je 
složit slib a dodržovat zákon, což je soubor pravidel či 
desatero, které se noví členové zavazují plnit nebo, lépe 
řečeno, ke kterému je i sebe vychováváme. Slib se skládá 
veřejně odříkáním textu, přísahou na oheň (pravda 
a  láska), na českou vlajku (milovat svoji vlast) a  na 
kroniku oddílu nebo na knihu Základy junáctví.

Abych vás neunavoval dalšími sáhodlouhými výklady, přečtěte 
si na internetu junácké sliby, zákon, stanovy, podívejte se, jak 
vypadá junácký kroj, a poslechněte si naši hymnu. Mohli byste 
si také přečíst základní jednotící příběhy pro nejmladší junáky 
– Knihu džunglí od Rudyarda Kiplinga (pro kluky) a Kouzelnou 
lucernu Karla Kučery (pro děvčata), abyste lépe porozuměli 
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jejich průpravě a výchově. Najděte si i Vodácké doplňky, které 
říkají, co dělají vodní skauti navíc.

 Kromě toho by bylo dobré se do příjezdu naučit Morseovu 
abecedu a  základní vodácké názvosloví (co je například bort, 
koňadra, list, porcelán). To najdete například v knize Zdeňka 
Šmída Proč bychom se netopili.

Udělejte si každý svoji KPZ, což je krabička poslední záchrany.

Doufám, že jsem vás neodradil, ale aby junák mohl v životě 
hodně dokázat, musí toho také hodně znát. Nebojte se, žádný 
učený z nebe nespadl či, jak se také říká, pomalu postavili Prahu. 
Povedu vás krok za krokem.

Při jakékoli změně mi nezapomeňte zavolat!

Vratislav Jonák neboli Vráťa,  
kapitán 1. oddílu  

vodních skautů Zátoka,  
Radava
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ODJEZD
„Tak vám řeknu,“ prohlásil Vojta, když se druhý den opět 

všichni posadili v altánku, „že jsem si takhle prázdniny nepřed-
stavoval. „Místo abych si někde v klidu a pohodě užíval, mám se 
biflovat jako ve škole. Táty táta. Víte, co to v morseovce zname-
ná?“ Když ostatní nevěděli, divadelně vykřikl: „Dědeček!“

„Mně se to náhodou líbí, naučit se morseovku nebo vlajko-
vou abecedu. To dnes zná jen málokdo. Měli bychom se ji na-
učit pořádně, ať před Vráťou nevypadáme jako neandertálci,“ 
namítl Vítek, kterému dopis Vojta stejně jako děvčatům přepo-
slal ze své mailové adresy.

„Nám se to také líbí, viď, Lído,“ obrátila se na sestru Milada 
a po očku se podívala  na Vítka. 

„Ale vždyť mně také,“ zabručel Vojta, „to já jen tak,“ a rozpa-
čitě si prohrábl bohaté dlouhé vlasy, nyní po umytí rozpletené 
a na temeni rozdělené pěšinkou. „A tu morseovku, jak říkáte, 
jsem si už na internetu našel a vytiskl. Pro každého jeden vý-
tisk.“ Místo dalších slov vyndal modrou složku a vytáhl čtyři 
papíry s Morseovými značkami a každému jeden podal. Když 
je skupina rozložila, ukázala se jim pěkná barevně vyvedená 
tabulka:
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MORSEOVA ABECEDA 
Znak Morseův kód Pomocné slovo
A .– Akát 
B –... Blýskavice 
C –.–. Cílovníci 
D –.. Dálnice 
E . Erb 
F ..–. Filipíny 
G ––. Grónská zem
H .... Hrachovina 
Ch –––– Chléb nám dává 
I .. Ibis 
J .––– Jasmín bílý 
K –.– Království 
L .–.. Lední hokej 
M –– Mává 
N –. Národ
O ––– Ó náš pán
P .––. Papírníci 
Q ––.– Kvílí orkán 
R .–. Rarášek 
S ... Sobota 
T – Trám
U ..– Učený 
V ...– Vyučený
W .–– Wagón klád 
X –..– Xénokratés 
Y –.–– Ý se ztrácí 
Z ––.. Známá žena 

„Ono tam těch pomocných slov bylo více, ale já vybral ta nej-
běžnější, aby se nám dobře pamatovala a  také abychom se je 
naučili stejně. Má jednu velkou výhodu, a to, že ji mohou pou-
žívat i lidé, kteří nemají všechny smysly v pořádku. To zname-
ná slepí, hluší nebo němí.“
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„Všechny smysly v  pořádku?“ opáčil Vítek a  v  očích mu 
zajiskřilo.

„Ano,“ předešel připravovanému smeči Vojta, „proto se 
také může používat v  různých ústavech, pokud tě to snad 
osobně zajímá.“ Slovo osobně zdůraznil. „Ale abych neodbo-
čoval – tak jak už jsem řekl, morseovka se dá přenášet různě 
– zvukem, to je například píšťalkou, elektricky po drátech 
nebo rádiově či viditelně jako třeba na lodích signální lam-
pou, vlajkami nebo obyčejným dopisem. Zvláště se mi líbí 
tahle pomocná tabulka pro čtení Morseovy abecedy,“ vytáhl 
ze složky další papíry s modrými a žlutými políčky, a když je 
opět rozdal, pokračoval:
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„Modrá políčka znamenají čárku, žlutá tečku a  jak vidíte, 
obsahují základní písmena abecedy. Znak rozdělíme na jed-
notlivé tečky a čárky a pak čteme zleva doprava. Když se znak 
skládá jenom z jedné čárky či tečky, je to buď modré ,té´ nebo 
oranžové ,é .́ Jestliže se skládá ze dvou dílů, přejde se do pří-
slušného druhého sloupce modrého nebo oranžového a  tak 
dále. Je to jasné?“ Jasné to bylo. „K nim je samozřejmě možné 
doplnit další znaky,“ pokračoval Vojta ve výkladu, „například 
číslice, ale čím více znaků, tím bude ta tabulka větší. Já mys-
lím,“ zakončil svoji přednášku, „že nám bude do počátku tahle 
základní podoba stačit. A mohli bychom si ji hned vyzkoušet.“

„Jak to myslíš, vyzkoušet?“ vyptávala se horlivě Ludmila, 
zatímco Milada s Vítkem zůstávali skloněni nad barevnými 
obdélníky.

„Následovně,“ řekl Vojta a do třetice rozdal tři papírové pás-
ky zhruba dvacet centimetrů dlouhé a asi deset centimetrů vy-
soké. Na nich byl tečkami a čárkami napsán nějaký vzkaz:

.–/ ––..//…/.//…/./–/ ––/..//.––./.–./–––/…–/./–.././––/.//  
–../.–/.–../…/..//––../–.–/–––/..–/…/–.–/..–//…–/–––/.–––/–/.–// 

„Napsal jsem mezi jednotlivá písmena lomítka a  na konci 
každého slova dvě, aby se vám to lépe četlo. Kdo bude první, 
dostane ode mě tuhle píšťalku,“ ukázal Vojta překrásnou stří-
brnou píšťalku, zavěšenou na tříbarevné šňůrce. Koupil ji před 
časem na školním výletě, jako by tušil, že se mu a nejen jemu 
bude v budoucnosti hodit. Všichni tři společníci píšťalku visící 
ve Vojtových prstech velmi ocenili a neprodleně se pustili do 
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dešifrování neznámé zprávy pomocí tabulky a tužek, které jim 
Vojta dal společně se vzkazem.  

„Už to mám,“ vykřikla jako první Milada a  vítězně si od-
hrnula z očí dozrzava nabarvené vlasy. Krátce po ní nahlásili 
úspěch v překládání Vítek a Ludmila. Vojtěch, který se tímto 
povýšil na vůdce skupiny, jednotlivé papíry prohlédl a pak se 
slavnostní fanfárou předal sestře píšťalku. 

„S tou tabulkou to šlo jako nic,“ těšila se z výhry obdarovaná 
Milada a hned se ptala. „Co to bude?“

„Až večer,“ odpověděl trochu tajemně Vojta. Zatím si procvi-
číme abecedu. A ty, Milado, si vezmi píšťalku s sebou.“

Večer ten den ale ne a ne přijít. Alespoň pro Lidušku, proto-
že Milada a Vítek brali celou věc už s okázalým nadhledem. 
I když je vnitřně štvalo, že s tím Vojta dělá takové tajnosti. 

„To by přece nebylo překvapení,“ odpovídal při večeři na 
Lídiny zvídavé otázky, „však se dočkáš.“ Sotva v nich zmize-
ly poslední chleby namazané máslem a pokryté nakrájenými 
rajčaty, ztratil se na chvilku i Vojta. Když přišel zpět, měl přes 
rameno svoji plátěnou mošnu, jež kdysi sloužila jako přenos-
ný obal pro plynovou masku. Nikoho to nepřekvapilo; mošnu 
nosil na většinu výletů. Ostatním pokynul, aby ho následovali,  
a babičce i dědovi, který mezitím přišel zvenku, řekl, že si jdou 
něco vyzkoušet nahoru k lesíku. Rodiče byli přes týden v No-
vém Městě pod Smrkem.
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Lesík byl vlastně malý háj, jehož nejméně jednou do roka vy-
užívali obyvatelé horního konce Nové Loučné k pořádání tá-
boráků. Nescházela se tu jen omladina, ale i jejich rodiče pro 
posílení dobrých sousedských vztahů. Nad lesíkem se táhlo do 
dálky dlouhé rovné pole, které se občas nechávalo, řečeno po 
selsku, „odpočinout“ a sloužilo rok nebo dva jako louka. Letos 

Už se smrákalo, když došli na místo
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pole oseto nebylo a  jeho posekaná plocha se výborně hodila 
k Vojtovým záměrům.

Už se smrákalo, když došli na místo. Vojta otevřel mošnu 
a vytáhl z ní dvě baterky. Jednu docela obyčejnou, zapůjčenou 
od prarodičů, a druhou krásnou olivově zelenou, s třemi ba-
revnými filtry na táhlech s knoflíky, pod nimiž byl do plechu 
vyražený nápis MY DAY. Kromě nastavení červené, oranžo-
vé a modré barvy svítilna dovedla, když se nahoře přepnula, 
také blikat. Vypadala, jako by ji právě vyrobili.

„Ta je krásná,“ vydechli všichni, „odkud ji máš?“

„Od Luboše,“ pochlubil se Vojta. „Jednou mi ji dovezl, to když 
ještě sloužil v armádě. V Rakovníku,“ doplnil, aby se děvčata 
lépe upamatovala na dvouletou vojenskou kariéru nejstarší-
ho bratra, který, jak už bylo řečeno, pracoval v současné době 
v moravském Kojetíně.

„Já už asi vím, co se bude dít,“ pohlédl Vítek pobaveně na 
Vojtu. V jeho bystrém pohledu se zakmitla i trocha zklamá-
ní, že se jeho kamarád dokázal v přípravách na výlet rychleji 
zorientovat a  v  rámci jejich skupiny tak výrazně prosadit. 
Miladě by jistě více imponovalo, kdyby s podobnými návrhy 
přišel on.

„Já už taky vím, co Vojta chystá,“ řekla a něco pošeptala Lud-
mile. Ta si posunula stříbřitou čelenku více z čela a zasmála se. 

„No jasně, budeme se učit morseovku!“
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„Správně,“ nedal si Vojta vzít vítr z plachet, „a nejen to. Víte, 
co je to dohlednost?“

„No jo, zase sis něco vyčetl na síti,“ podíval se na něho Vítek 
skoro nepřátelsky, protože nechtěl před Miladou a Ludmilou 
vypadat jako nevzdělanec. „Náhodou to vím, abys věděl. Do-
hlednost ale záleží na různých okolnostech, jestli jsou mraky, 
nebo je obloha jasná, kde se nachází slunce, jestli je mlha, jak 
je předmět osvětlený a tak dále. Navíc jsou další dohlednosti, 
jako například letecká. Ta naše je meteorologická.“

„Řekl jsi to naprosto přesně,“ přikývl Vojta. O Vítkovy solid-
ní znalosti se dalo pokaždé opřít a byly uznávány celou jejich 
třídou. Teď jej oceňovala i děvčata. S  takovým rozhledem se 
v životě jistě neztratí! Vojta netrpělivě přešlápl.

„Ať tu nejsme do rána. Rozdělíme se teď na dvojice, já s Lí-
dou a ty, Milado, s Vítkem. Vy půjdete,“ znovu nabýval dřívější 
rozhodnost, „támhle doprostřed louky, kde se začíná zvedat 
do svahu, a my zůstaneme tady. Vymyslete si nějakou krátkou 
zprávu, stačí o pár slovech. Pak nám ji, Milado, píšťalkou od-
vysíláš. My si tu zprávu tady zapíšeme a nakonec si záznamy 
porovnáme, jestli jsme se nespletli.“ 

„Takže tady půjde spíše o naši slyšitelnost než dohlednost, ne?“

„Jasně, Vítku, a my vám zase pošleme nějakou zprávu ba-
terkou, takže na tu dohlednost dojde také. Ještě byste měli 
vědět, že jedna čárka má stejnou dobu trvání jako tři tečky 
a zvuková přestávka uvnitř značky má stejnou dobu trvání 
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jako jedna tečka. Pauza mezi značkami má dobu trvání jako 
jedna čárka. Myslím, že to, Milado, lehce zvládneš, kdyžtak 
ti Vítek poradí. Nejdříve si to vyzkoušej, abys věděla, jak 
na to. Na konci zprávy dlouze hvízdni.“ Vojtova poznám-
ka směrem k  Miladě připomenula, že sestra ovládala hru 
na několik hudebních nástrojů a navíc byla schopna přesně 
určit výšku každého tónu. Této vzácné schopnosti se říká 
absolutní sluch. 

Po pár zkušebních hvizdech odešli Milada s Vítkem na své 
stanoviště a  za několik minut se v  sílícím šeru ozvaly první 
tóny píšťalky. 

„Sviť pořádně,“ křikla Lída, když zapisovala jednotlivé znač-
ky za sebou. Vojta upíral zrak k matné dvojici v dáli a přitom 
baterku trochu odklonil. Jakmile vysílání skončilo, vrhli se oba 
na dešifrování zprávy. Zněla:

SKODA ZE SE MORSEOVKA NEDA VYSILAT V NOTACH

„To určitě vymyslela Milada,“ zasmála se Ludmila a  před-
sunula Vojtovi před svítilnu lístek s vlastní zprávou, kterou si 
v rychlosti připravila, a bratr začal neprodleně vysílat.

MORSEOVKA PLUJE TMOU PISTALKOU I BATERKOU

Tentokrát dala Ludmila najevo, že má podobně jako Vítek 
literární sklony a  je nadějnou básnířkou. Dokonce na konci 
školního roku v krajské literární soutěži „Máj – měsíc poezie“ 
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vyhrála hlavní cenu, kterou jí před libereckou radnicí předal 
slavný básník Jiří Žáček. 

Plně soustředěný Vojta vysílal jednu značku za druhou a na 
konci zakroužil několikrát baterkou na znamení, že i jejich vy-
sílání je u konce. Nedlouho poté se k nim opět připojili Vítek 
s Miladou, která měla píšťalku pověšenou na krku. Vzájemně 
si porovnávali zprávy a bylo vidět, že obě dvojice uspěly.

„Na dvou místech jsme si nebyli jistí, jestli jsme znak správně 
zachytili, ale pak při překladu jsme je do slov lehce doplnili. Ta 
tabulka je opravdu skvělá.“

„To my jsme, Milado, všechno zachytili úplně přesně. Mohli 
jste vysílat i rychleji.“

„Rychleji to půjde,“ přemítal nahlas Vítek, „až budeme mor-
seovku bezpečně umět. Myslím, že se to lehce do odjezdu na-
učíme. Už teď nám to šlo výborně.“ Měl pravdu, protože než 
odjeli s otcem k Orlické přehradě, vyzkoušeli si Morseovu abe-
cedu ještě mnohokrát. Mohli vědět, že se jim bude během vý-
cviku na přehradě náramně hodit?

Domů se vrátili za tmy. S Vítkem se krátce rozloučili a do-
mluvili se na schůzce na příští den. Doma bylo zhasnuto, pra-
rodiče už spali, tak si naše trojice tiše otevřela a po umytí za-
lehla do svých postelí. Zanedlouho se jejich duch vznášel ve 
výšinách, kam sebelepší lidské oko nikdy nedohlédne. 

***
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Dny plynuly, a než přišel kýžený 15. červenec, byli po všech 
stránkách připraveni. Kromě morseovky zvládli základy vlaj-
kové abecedy, naučili se většinu vodáckých výrazů a  mimo 
potřebného vybavení si každý pořídil i požadovanou krabičku 
poslední záchrany. Nejdříve si ji chtěli koupit, pak se ale roz-
hodli vyrobit si svoji vlastní.    

Seznam věcí, které do ní patří, našli na síti a jen nepatrně 
upravili. Na shánění věcí do krabičky poslední záchrany se 
podíleli všichni včetně Vítka, který teď pravidelně do Loučné 
docházel. Společně se také vydali za březovou kůrou, kterou 
dříve, než ji do krabiček uložili, důkladně vysušili. Zábavu 
jim přineslo namáčení zápalek do vosku, aby nezvlhly. Léky 
vybrali z domácí lékárničky a každý druh vložili vždy po jed-
né tabletce do samostatného popsaného sáčku. Jako obal po-
užili plechové krabičky a přelepili je kvůli vodotěsnosti ještě 
proužkem vodotěsné lepicí pásky. Seznam vytiskla Milada 
drobným písmem na tužší papír, aby se rychle neopotřeboval 
a vešel se do krabičky: 

Krabička poslední záchrany:

• tenká svíčka, tři zápalky, škrtátko
• zabalená kostka pevného podpalovače
• kousek březové kůry k zapálení ohně 
• kousek papíru
• obyčejná tužka
• kousek křídy (na značení cesty)
• jehla a nitě (černá a bílá)
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• dva špendlíky zavírací a dva obyčejné
• knoflíky (od kalhot, od košile, olivka)
• 2 nastříhané polštářkové náplasti (velká a malá)
• žiletka
• 3 různě velké hřebíky
• kus slabého drátu a provázku
• tři gumičky
• čtyři připínáčky
• mince na telefon
• náhradní žárovička do baterky
• lísteček s důležitými telefonními čísly (přilepený na 

vnitřní straně víčka)
• tablety proti bolesti, horečce, nevolnosti a přecitlivělosti 
• kousek vaty pro utěsnění obsahu KPZ

Do své krabičky si Milada ještě přidala píšťalku, kterou do-
stala za nejrychlejší dešifrování zprávy. Její příklad následovali 
i ostatní, i když museli kvůli nim zajet až do Liberce, protože 
v Hrádku nad Nisou tak malé píšťalky nikde neměli.

V  den odjezdu, Vojtou vtipně označený jako soudný, ne-
boť se všichni poutě do neznáma malinko obávali, přistavil 
táta k brance vozidlo a do jeho zavazadlového prostoru snesly 
děti svoje táborové vybavení, a to včetně Vítka. Nejdříve ho 
chtěli vyzvednout při cestě, pak se ale dohodli, že poslední 
noc bude spát u nich v Loučné. To aby mohli ráno vyrazit co 
nejdříve, dokud ještě nebude horko. Den předtím také zavo-
lali Vráťovi, jestli s jejich příjezdem stále počítá. Ten potvrdil, 
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že ano, a přidal několik upřesňujících údajů. Mimo jiné aby 
ho prozvonili, až budou pár kilometrů před kempem, a  on 
na ně počká u křižovatky nad tábořištěm. Poznají ho podle 
vodáckého trička. Dodal ještě přání dobré cesty a že se těší 
na shledání.

„Tak mládeži, nasedat,“ přikázal táta. „Ty si, Vojto, vezmi 
k ruce mapu a sedni si vedle mě. Nikdo se v mapách lépe než 
ty nevyzná a  spoléhat na navigaci, tedy navaděč, jak hezky 
říká váš přítel Vráťa, se nedá. Když jsem měl posledně cestu 
do jižních Čech, najel jsem kvůli němu spoustu zbytečných 
kilometrů. Hodně se tam staví, samá objížďka a  navaděč 
o  nich jako z  udělání nic nevěděl. Nakonec jsem musel jet 
podle směrových tabulí, jinak bych se tam točil dodnes. Po-
čítám,“ obrátil se ještě k manželce, „že budu zpět kolem sed-
mé osmé večer. Musím si tam chvilku odpočinout, obě cesty 
bych v kuse asi nezvládl, mám za sebou náročný týden a také 
už nejsem žádný mladík.“

„Hlavně nespěchej, až přijedeš, tak přijedeš. A  dávejte na 
sebe pozor. Kdyby se mělo něco stát, hned zavolejte!“ nabádala 
máma. V té chvíli se za ní objevil děda s babičkou, kteří přerušili 
práci na zahradě. 

„Kam že to jedou?“ zeptal se děda mámy.

„Na Orlickou nádrž přece.“

„Orlíci na řece?“ nedoslýchal děda, a tak mu to máma zopa-
kovala přímo do ucha.
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„Aha,“ přikývl děda, „už rozumím.“ 

„To je dobrý nápad,“ zavýskla Milada, která dědova slova za-
slechla, „budeme čtyři Orlíci na řece Vltavě.“ Ostatním se po-
jmenování také zamlouvalo a hned si ho vzali za vlastní.

Pak všichni zamávali na pozdrav, auto tiše zavrčelo a zane-
dlouho zmizelo za prvním ohybem prašné cesty.

Zatímco skupina našich vodáků odpočítává první kilome-
try jízdy, zastavíme se na chvilku u dějin Orlické přehrady. 
Byla postavena na řece Vltavě v padesátých letech minulého 
století a patří spolu s dalšími osmi přehradami do soustavy 
vltavské kaskády. Svoje jméno dostala podle zámku Orlíku, 
který tu stojí již od 13. století. Jako dřevěný hrádek plnil teh-
dy úlohu celnice – clo se vybíralo od proplouvajících lodí 
za převážené zboží. Na kamenný hrad jej nechal přestavět 
císař Karel IV. o  století později a  ve století šestnáctém pak 
Orlík upravili na pohodlnější zámek Švamberkové. Byla to 
svého času téměř nedobytná pevnost; stála na útesu vysoko 
nad řekou Vltavou, a to celých osmdesát metrů! Napuštěním 
přehrady se voda k zámku výrazně přiblížila, ale na samotné 
šlechtické sídlo nedosáhla. Vynahradila si to v  podzámčí – 
zatopila několik vesnic a osad, mimo jiné i obec Radava, po 
které zbyl jen název tábořiště, a hluboce rozervaná vltavská 
údolí vyplnila tajemnou jezerní plochou, půvabně členěnou 
do romantických zátok a přístavů, které přes léto brázdí lodě 
všeho druhu. 
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Nádrž Orlík má i  nejeden primát – je objemem zadržené 
vody největší v České republice; přehrada je pak ze všech vltav-
ských nejvyšší, největší a nejmohutnější.

„450 metrů dlouhá betonová tížní hráz dosahuje v  koruně 
výšky 91 metrů a zadržuje jezero o ploše 2 732 hektarů. U její 
paty v levé části řeky je umístěna vodní elektrárna,“ zjišťoval 
dále Vítek, který se připojil ze svého telefonu na internet. Stál 
spolu s ostatními členy jejich výpravy na koruně hráze a přes 
zábradlí hleděli dolů do údolí. Zrovna tu pod nimi sjížděla 
vlečka či spíše výtah s upevněnou lodí, aby mohla odplout po 
Vltavě za novými zážitky. Vlevo od ní se dole vařila voda, která 
tam sklouzávala všemi třemi přepady. 

„Stejně je na tu přehradu nejhezčí pohled zezdola od Soleni-
ce,“ prohodila Milada a ukázala rukou na vesnici, kterou před 
malou chvílí projížděli. „Docela ráda bych se podívala i  do 
zdejších útrob. Je úžasné, co všechno lidé dokážou postavit.“ 
Ostatní mlčky přisvědčili. Velkolepost vodního díla další slova 
nepotřebovala. 

„Tak jedeme dále,“ připomněl cíl jejich cesty táta a vykročil 
k  vozidlu. Ostatní se za ním loudavě vydali. Skoro to vypa-
dalo, jako by kromě svých vod i je přehrada zdržovala; chtěla 
si je nechat jen pro sebe. Její kouzlo bylo zlomeno ve chvíli, 
kdy všichni nasedli a automobil se pomalu rozjel do mírného 
návrší. Po pravé straně se ještě mihl poutač zvoucí k návštěvě 
kempu Popelíky. 
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Potom už se vodní plocha vytratila z dohledu – nechali za 
sebou Milešov, krátce na to Klučenice a mířili k Chrástu. Cesta 
jim nabízela pěkné výhledy na pobřežní kraje, to aby si je vryli 
do paměti a dokázali se vymanit z vlivu mocné vodní nádrže, 
ovládající celý kraj. Když projeli Chrástem, poslední vesnicí 
před tábořištěm Radava, stačilo urazit jen jeden kilometr a na 
křižovatce uviděli postavu v pruhovaném tričku se slaměným 
kloboukem na hlavě. 

„To je určitě Vráťa,“ vyhrkla nadšeně Ludmila, která se do 
posledních úseků cesty přímo vpíjela a kapitána zahlédla jako 
první. Samozřejmě o nich už věděl, protože mu zavolali hned 
poté, co se odpoutali od přehrady, ale stejně to bylo příjemné 
překvapení.  

„Jako když na poušti objevíte oázu,“ trochu si ještě zabásnila 
a jako první vyskočila z auta, aby se s jejich budoucím vedou-
cím mohla přivítat. Vzájemné představování nezabralo více 
než minutu a po něm se pěšky vydali dolů po silnici k tábořiš-
ti. Pěšky proto, že v autě nebylo pro všechny dost místa; navíc 
uvítali po dlouhé cestě příjemnou změnu.  

Venku panovala letní pohoda, modravá obloha byla tu 
a  tam vystlaná pro větší pohodlí bílými polštářky. Teplo-
ta vzduchu zatím zůstávala pod třiceti stupni Celsia podle 
venkovního teploměru auta, které skupinku rozvážně sledo-
valo. O čem se mládí před ním baví, mohl otec za volantem 
jen usuzovat, ale i tak bylo vidět, že hlavní slovo má samo-
zřejmě Vráťa:
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„Moje chata je skoro u vody, což je velká výhoda, protože se 
nemusí lodě daleko nosit. Kromě toho, že tady máme skaut-
ský přístav, jezdívají ke mně každý rok i  jiní vodáci. Větši-
nou jde o  lidi, kteří mají s  vodou velké zkušenosti. Někteří 
už sjížděli horské řeky nebo dokonce závodili. Na kajacích 
a tak. Tahle přehrada není pro výcvik úplně vhodná, protože 
tu jezdí hodně jachet a přes léto také vodní doprava, ale pro-
tože tady máme spoustu zátok, tak se sem, jak se říká, všichni 
vejdeme.“ 

Zatímco jejich nový vůdce povídal, měli si, zvláště děvčata, 
dost času kapitána prohlédnout. Byl to vysoký štíhlý mladý 
muž s modrýma očima a dozadu sčesanými světlými vlasy. 
Oblečený byl do krátkých letních kalhot, takzvaných bermud, 
a do pruhovaného junáckého trička, jak bylo už řečeno výše; 
na nohách měl obyčejné hnědé sandály. Slaměný klobouk 
si posunul do týlu, aby ho lépe chránil proti připalujícímu 
slunku. 

Svažující se silnice přivedla skupinku k  vrátnici s  červe-
no-bílou závorou. Když otec zastavil a  chystal se zaplatit 
vstupné, Vráťa zavrtěl odmítavě hlavou: „Chata pod táboři-
ště Radava nepatří, je to můj soukromý majetek. Odbočíme 
vpravo a za chvíli jsme na místě.“

Chata byla od vrátnice vzdálená asi tak dvě stě metrů. Smě-
řovala k ní prašná polní cesta; jednalo se o podlouhlou budo-
vu, která stála na jakési výspě přímo u  vody. Byla opatřená 
sedlovou střechou o dvou rovinách –  větší z nich nesla několik 
komínů a  druhá mířila k  přístupové cestě. Zprava i  zleva se 
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stavba nořila do bohaté zeleně, na jezerní straně pak od ní vy-
bíhala podlouhlá dřevěná úvaziště, ke kterým bylo připevněno 
několik lodí. Trochu připomínala dělové hlavně chránící stře-
dověké pevnosti. Více vpravo břeh ukrajovala vlnovka úzké 
zátoky, do níž vtékal potok či spíše potůček. To zjistila naše 
skupinka až po čase. Zatím přišla z  krátké prohlídky chaty 
zpět na parkoviště, kde táta odstavil vozidlo vedle kapitánovy 
dodávky. Zrovna se rozhlížel po okolí, a  když je uviděl, řekl 
k Vráťovi uznale:

„Máte to tady moc hezké.“
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PRVNÍ PLAVBA

Táta se zdržel jen dvě hodiny. Zaplaval si v přehradě, projel se 
na jedné z Vráťových lodí a chystal se na zpáteční cestu.

„Jeď opatrně,“ nabádala otce Milada.

„Dobře dojeď,“ přáli mu i ostatní. Táta se vyklonil z okénka auta: 

„Pojedu tak rychle, abych ujel tomu horku. Strava je za 
všechny zaplacená. Děkuji také za dočasné útočiště,“ kývl smě-
rem ke kapitánovi. Ten mlčky přitakal. 

„Pěkně si to tady užijte,“ usmál se táta nakonec, zamával na 
rozloučenou, lehce pobídl koně pod kapotou a ti se kolébavě vy-
dali k vrátnici.

Druhou polovinu dne Orlíci využili ke koupání a odpočinku. 
Své věci měli již vybalené v přidělených pokojích. Kvečeru se 
vydali na obhlídku tábořiště. Vráťa jim přitom vykládal o his-
torii kraje, a když se zmínil o rodu Vítkovců a jeho zakladateli, 
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Vojtěch se Vítka okázale zeptal, jestli není s nimi v příbuzen-
ském vztahu. Sečtělý mladík prohlásil, že ne, a to už proto, že 
se jeho slavný jmenovec psal z Prčice. Takovými příbuznými, 
jak jistě každý pochopí, se jeden raději nechlubí. Zvláště pak 
člověk urozený. Vojta mu pohotově opáčil, že by se neměl za 
své předky takhle stydět, neboť, jak známo, v Prčicích nakonec 
skončili všichni šlechtici. Vyjádřil přitom naději, že jednou to 
snad pochopí i Vítek a bude jejich vznešený příklad následovat.

Když pobavený a trochu udivený Vráťa učený rozhovor vy-
slechl, rozhodl se další výklad odložit na pozdější dobu. Před-
tím však poznamenal, že by měl v Prčicích skončit také Voj-
těch, neboť jeho předchůdce byl šlechtic a  slavný mučedník, 
k tomu Ludmila, jejíž jmenovkyni rovněž prohlásili za svatou, 
a stejně tak on sám, neboť Vratislav byl první český král. Pouze 
Milada by v Prčicích neskončila, protože jako jediná žádného 
urozeného předchůdce, pokud ho paměť neklame, nemá.    

„Ale my jí říkáme taky Lada, a  to byla princezna,“ hájila 
sestřiny barvy Ludmila.

„Máš pravdu, se zlatou hvězdou na čele.“

Přes Vráťův lehký tón a vtip Orlíci vycítili, že kapitán s jejich 
vzájemným dobíráním se a popichováním nesouhlasí. Že by 
mnohem více ocenil, kdyby jeden druhému prokazoval úctu, 
pomáhali si a na půtky a souboje, byť dobře myšlené, jednou 
provždy zapomněli. Naznačil jim, že lepší svět není jen v krás-
ných představách, ale že si ho může každý vytvořit – pro sebe 
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i  pro druhé. Přitom nemusí být nudný, ale třeba i  napínavý 
a zábavný. Blízká budoucnost je o tom měla přesvědčit.

Orlíci šli spát ten den o něco dříve než obvykle; byli z cesty, 
horka a všech zážitků hodně unavení.

***

„Tak mládeži,“ řekl Vráťa nazítří, „hlásili, že bude zase třicet 
stupňů, tak bychom si měli pospíšit a opravit první lodě. Potom 
začneme s výcvikem. Pro dnešek si odpustíme ranní nástup, 
jenom vytáhneme na stožár vlajku a pozdravíme ji. Zítra to už 
bude s trubkou a předtím samozřejmě s rozcvičkou.“ Ještě jim 
vysvětlil, jak takový skautský pozdrav vypadá – bez čepice se 
zdraví rukou se třemi vztyčenými prsty zdvihnutou do úrovně 
ramene. S pokrývkou hlavy je to stejné, jen se prsty přikládají 
jako u vojáků k hlavě přibližně na úrovni spánku. Nato zašel 
do chaty, přinesl složenou vlajku, kterou upevnil na stožárové 
lanko a  pomalu, zatímco ostatní stáli v  pozoru a  zdravili, ji 
vytahoval vzhůru.

Když byla vlajka nahoře, pozdravil i Vráťa a řekl: „Teď se pů-
jdeme nasnídat. Něco jsem připravil. Od zítřka se ale ve vaření 
střídáme!“ Orlíci se vypjali, udělali vlevo v bok a s předstíranou 
vážností vykročili vpřed. Jejich pořadový krok se však vojenské-
mu pochodu rozhodně nepodobal; nešli stejnou nohou, podob-
né to bylo s pažemi, což zákonitě vedlo ke srážkám a rozpadu 
celého družstva. „Každý začátek je těžký,“ smál se Vráťa, „tak už 
toho nechte a pojďte do jídelny.“
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Po snídani, která se skládala z  vánočky, pomazánkového 
másla, jablek a čaje, si čtveřice vyzkoušela trička, které kapitán 
položil na jednu ze židlí. Byly to vlastně modro-bíle pruhované 
haleny s širokými límci, jaké nosí i námořníci. 

Každý si vybral svoji velikost – chlapci se do triček převlékli 
přímo na místě a děvčata si je utíkala vyzkoušet do svého po-
koje. Trička všem vyhovovala, třebaže byla volnějšího střihu, 
jen Lída musela vzít za vděk poněkud větším číslem. Když se 
skupinka opět sešla, pronesl Vojta s  trpitelským výrazem, že 
mu připadají jako námořníci, kteří dlouho strádali na moři, 
a že je to především vidět na Lídě. Ta mu hbitě odsekla, že když 
už, tak na řece, a  že na ni tak zhoubně zapůsobila jeho pří-
tomnost. Vítek zase mínil, že mu připadají spíše jako vězni na 
útěku, na které si došlápl samotný šerif Vráťa. 

Ten stál nepozorován venku u  dveří a  jejich rozmluvu sle-
doval. Je vidět, řekl si pro sebe, že staré zvyky Orlíky jen tak 
neopustí. Na druhé straně, co se neškádlívá, rádo se nemívá. 
A sourozenci i Vítek drží viditelně spolu. Chvíli ještě o něčem 
přemýšlel, usmál se a po Vítkově příspěvku vstoupil rázně do 
místnosti:

„Jako radavský šerif vám z  moci úřední nařizuji – všich-
ni povinně k  úvazišti! Dáme lodi na podstavce, po vodácku 
krakorce, které jsem už před chatou přichystal, a necháme je 
oschnout. Potom se bude opravovat a  natírat; hlásili na celý 
týden pěkné počasí.“ Nad Vítkovým pokusem o omluvu jenom 
mávl rukou a pak všichni seběhli k vodě, aby vytáhli z vody 
plavidla, na která Vráťa ukázal. Jednalo se o pět kánoí a ško-
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dy na nich nebyly velké; většinou odřená barva a nápisy. Jen 
v  jednom případě měla loď silně vydřené dno a  kajak, který 
Vráťa přinesl z chaty, byl prasklý. S tím si poradil kapitán hned 
a sám. Nachystal si polyetylen a svářečku a za pozorného ob-
divu plavčíků nejdříve trhlinu vyčistil kartáčem a pak zavařil. 
Podobně postupoval u odřeného dna.  

„Pro dnešek hotovo,“ řekl, když si důkladně prohlédl svoje 
dílo. „Zítra to přetřeme a lodě budou jako nové.“

„To je vše?“ zeptala se udiveně Milada. „Čekala jsem, že té 
práce bude víc.“ Ráda pracovala rukama – doma měla svoji 
vlastní zahrádku, kde pěstovala několik druhů léčivých bylin 
počínaje obyčejným křenem a  šalvějí, brutnákem, pupalkou, 
třapatkou, fenyklem či jablečníkem konče. 

„Nejste tu na práci, ale proto, abyste se stali vodními skauty 
a seznámili se se vším, co k tomu patří. Teď si něco uvaříme 
k obědu a pak se naučíte několik základních plavebních znaků, 
se kterými se na vodě můžete setkat.“

 Po jídle seběhli před chatu a pohodlně se usadili na židlích, 
které si s sebou přinesli. Vráťa měl v ruce modrou složku s ně-
kolika obrázky a zahájil výuku:

„Naše vnitrozemské vodní cesty jsou označovány znaky. Pla-
tí především pro velké lodě, ale měli by je znát a řídit se jimi 
i ti, kteří se plaví třeba na obyčejném kajaku. My junáci jsme 
známi tím, že ctíme a dodržujeme zákony,“ zdůraznil kapitán. 
Na okamžik se odmlčel a pak pokračoval:
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„Plavební znaky jsou buď plovoucí, nebo pobřežní. Na vodě 
jsou to bóje a na břehu se umísťují tabule podobně jako pouta-
če u dálnic. Znaky můžou být ale také na budovách, mostech 
a podobně. Jde o znaky příkazové, zákazové a informativní.“ 
Čtveřice posluchačů seděla, ani nedutala a snažila si všechno 
zapamatovat. 

„Plavební dráhy pro velké lodě se u menších toků a vodních 
ploch, jako je ta naše, označují buď tmavě – platí pro levou stra-
nu –, nebo červeně – platí pro stranu pravou. Menší lodě se 
můžou plavit i mimo plavební dráhu, samozřejmě pokud tím 
neohrozí svoji bezpečnost.“ 

Označení plavební dráhy na vodě

 

levá strana

pravá strana

Označení plavební dráhy na břehu

plavební dráha při levém 
břehu

plavební dráha při pravém břehu
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Přechod plavební dráhy od jednoho břehu k dru-
hému

levý břeh – od levého k pravému

pravý břeh – od pravého k levému

Vráťa nechal první nákresy kolovat, a když se mu vrátily, 
pokračoval:

„Důležité je znát také nebezpečná místa. Některá pochopíte 
hned, jako přeškrtnutou kotvu označující zákaz kotvení,“ uká-
zal další kresbu, „nebo jsou podobná dopravním značkám. Na-
příklad ta vpravo u druhého obrázku vypadá jako Dej přednost 
v jízdě na hlavní sil nici.“ Kapitán opět nechal obrázek kolovat.

 
nebezpečná místa, zvýšená pozornost 

„Pokud svítí u vody nebo nad vodou červené světlo, napří-
klad u  plavebních komor, znamená to zákaz vplutí. Zelené 
světlo naopak, že plavební dráha je volná,“ podal jim předpo-
slední nákres. 
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zákaz proplouvání

uzavřené vodní plochy (koupání 
zakázáno)

proplutí povoleno

zákaz stání zákaz uvazování 
plavidel ke břehu

„A naposledy pár informativních značek, které se vodákům 
můžou velmi hodit, třeba značka jez nebo tábořiště,“ nechal 
kolovat poslední arch, pohodlně se opřel do židle a pozoroval, 
jak si skupinka jeho malůvky prohlíží.

jez plout ve směru 
šipky

zachovávat zvláštní pozornost
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přívoz kotvení  
povoleno

tábořiště

„Těch znaků je samozřejmě mnohem více, ale pro naši po-
třebu tyto zatím stačí. Myslím si, že toho učení,“ přešel kapitán 
z věcného tónu na uvolněný, „bylo pro dnešek právě dost. Ještě 
jednou si ty znaky prohlédněte a pak každý den, aby vám vešly 
do krve. Budou v jídelně na stolku u dveří. 

A úplně nakonec jsem pro vás vytiskl junácké Desatero bez-
pečné vody. Na internetu najdete i jiná, takzvaná vodácká de-
satera, někdy i docela humorná, ale nám vodním skautům jde 
na prvním místě o zdraví lidí a bezpečnou plavbu.“

1. Děti musí mít na vodě vždy oblečenou a dobře 
upevněnou plovací vestu.

2. Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný.

3. Neplav a neskákej do neznámé vody.

4. Plav ve vyznačených místech, máš záruku 
záchrany života.

5. Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

6. Neplav, jsi–li rozpálený nebo unavený.



64

7. Nechoď se koupat sám a nepodceňuj nebezpečí 
vody.

8. Neplav dříve jak hodinu po jídle.

9. Neplav daleko od břehu bez doprovodu lodě.

10. Důvěřuj členům Vodní záchranné služby, 
uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim 
v práci.

„My jsme se doma dívali i na vlajkovou abecedu, tu se učit 
nebudeme?“ zeptala se Milada.

„A také jsme se naučili morseovku,“ doplnila Ludmila důle-
žitě a upřela na Vráťu modré oči. Jako by se do nich v té chvíli 
přestěhoval kousek nebe nad jejich hlavami.

„Vlajková abeceda se používá hlavně při plavbě na moři.“

„A morseovka? Psal jsi nám přece, abychom se ji naučili.“

„To mě opravdu potěšilo, určitě si ji některý den vyzkouší-
me,“ odvětil Vráťa vyhýbavě a na všechny se podíval jakoby 
zdálky. Zdálo se, že má něco za lubem, pak ale začal mluvit 
o  jejich první plavbě a  pozornost všech se okamžitě upnula 
tímto směrem. Aby také ne. Protože ta první junácká jízda se 
měla konat ještě dnes, a nejen dnes, právě teď! Byla to taková 
odměna za dosavadní námahu s loděmi a učením. 

Kapitán je zavedl do jednoho ze čtyř úložišť, která chata měla 
a kam se ukládaly lodě na zimu. Zde jim vydal pádla, plovací 
vesty a přilby. Poté řekl, ať si obují boty do vody. 
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„Plovací vesty dejme tomu, ale k čemu přilby, vždyť nejede-
me řeku,“ bránili se Vojta s Vítkem, kterým se takové opatření 
zdálo zbytečné. „Nebo boty, tady, kde je jen volej.“

„Nikdy nevíte, co se může stát. Oženete se nešikovně pádlem 
nebo uklouznete na břehu a  potíž je na světě. Někdy dojde 
k úrazu tam, kde by to člověka ani nenapadlo. A že je tu volej 
neboli klidná hladina, pokud někdo neví,“ podíval se směrem 
k děvčatům, „to je pravda, ale můžete šlápnout na hřebík, ost-
rou větev, střep. Já vás chci tátovi předat v pořádku.“ Chlapci už 
nic neříkali a s děvčaty poslušně sešli po schůdkách k úvazišti. 
Vráťa jim vybral nejhezčí kánoe s krásně zaoblenými konci – 
na každé z nich byla kromě čísla i nakreslená hlava indiánské-
ho válečníka s péřovou čelenkou.

„Vyberte si, kdo s kým chcete jet. Já popluji před vámi. Nácvik 
pádlování v kánoi na suchu jsem vypustil, protože všichni jste 
už vodu jeli.“ Orlíci nasedli, Vráťa je odvázal, provazy vhodil 
do lodí a sám se nasoukal do kajaku. Na rozdíl od ostatních 
měl dvojpádlo, pro jízdu v  kajaku vhodnější než pádlo jed-
nostranné. 

„Nepojedeme nijak zvlášť daleko, jen asi kilometr. Zakotví-
me dole pod tvrzí Holešice a půjdeme se podívat nahoru. Abys-
te trochu poznali okolí.“

„Je lepší někam dojet lodí než pořád autem,“ liboval si Voj-
ta, který tvořil dvojici spolu s Ludmilou. Vítek a Lada obsadili 
druhou loď a bylo na nich vidět, jak je ta volba těší.
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„Řekla bych, že ti dva budou spolu chodit,“ prorokovala Lud-
mila, jež seděla na háčku a na chvíli přestala pádlovat. Do sku-
tečnosti ji však rychle vrátil Vojtův velitelský hlas, aby místo 
zbytečných úvah raději zabrala a dohonili tak lodě, které se jim 
začaly vzdalovat. 

Vráťa vybral cestu kolem břehů – nejdříve si nenápadně 
ověřil, jak jeho svěřenci umějí lodě ovládat. Byl spokojený, 
lodě Orlíci ovládali znamenitě. Poté kolmo přepluli ústí ne-
velkého jezerního zářezu, u něhož chata stála, a vydali se do 
sousední, protáhlé, několikrát lomené a postupně se zužující 
zátoky. Kapitán vedl konvoj po pravé, jižní straně, aby měli 
slunce v zádech. Až se budou vracet, prohlédnou si zase pro-
tější břeh a slunce jim nebude svítit do očí.

„Řekla bych, že ti dva budou spolu chodit...“
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Když dopluli k prvnímu výraznějšímu zlomu, Vráťa přestal 
pádlovat a počkal, až ho obě lodě dojedou. Pak začal s krátkým 
výkladem o historii tohoto místa. 

„Rád bych vám pověděl další kapitolku z místní historie. Vě-
řím, že nyní dostanu příležitost to dopovědět celé.“ Poznámka 
platila především Ludmile, která se neklidně zavrtěla na háčku 
a chtěla s Vojtou něco řešit. Po kapitánových vlídně pronese-
ných slovech se uklidnila; jeho pokoj zapůsobil i  na ostatní. 
Vypadalo to, že se mu chtějí podobat. Vráťu to vnitřně potěšilo, 
ale nedal na sobě nic znát. 

„Abyste věděli, kolem jakých památných míst plujeme, řeknu 
vám o nich pár slov. Nejdříve o Orlické přehradě. Jak už asi víte, 
začali ji na Vltavě stavět v padesátých letech dvacátého století. 
Předtím se tu řeka vinula krásným hlubokým údolím, do ně-
hož přitékaly jak z levé, tak z pravé strany potoky. Ty v dávných 
dobách vyhloubily ve skalách divoké průrvy a propasti. Dnes 
z nich vidíme jenom vršky.“ Orlíci pohlédli na okolní kopce, na 
které Vráťa obloukem ukázal. 

„Voda je život a také sloužila a slouží dopravě, proto u naší řeky 
vznikala už za Keltů opevněná sídliště, jako například Žíkovec 
na protějším kopci. Po nich se tu usadili další, tentokrát slovan-
ští předci.“ Mládež se podívala tím směrem, ale neviděla nic než 
les a místy obnaženou skálu. Odtud samozřejmě nic neuvidíte,“ 
doplnil kapitán, který četl jejich myšlenky, „museli bychom se 
na něj vydat po souši od Voltýřova. Ale i na prohlížení tam toho 
moc není, zachoval se jenom val a zbytky opevnění.“
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„Proč to stavěli tak vysoko nad řekou?“ zeptala se Ludmila.

„Aby je někdo nepřepadl a nepobil. Byli tak chráněni i příro-
dou. Oni totiž vybírali poplatky od lidí, kteří se chtěli dostat přes 
Vltavu na druhou stranu – dole na řece byl brod. Vybírali také 
dávky od projíždějících lodí a k tomu chránili zemi před útoky 
nepřátel. A to nejen odtud – další a mnohem větší pevnost byla 
na protějším břehu; říká se jí Hradeň. Pro vládnoucí rod Přemy-
slovců znamenala důležitý opěrný bod k ovládnutí jižních Čech. 
Jejich vliv či vláda sahala tehdy jen sem. Ale popojedeme,“ ukon-
čil kapitán výklad a přesunul se opět do čela výpravy. 

Romantická plavba jim postupně odkrývala další a další zá-
točiny ať na jejich, nebo na protější straně, ve kterých kotvily 
většinou dvě nebo tři lodi, a netrvalo dlouho a ocitli se na sa-
motné špici, jež pokračovala do stráně zarostlým potůčkem. 
Vedle ní se nacházela menší výduť, v níž kotvila jachta.   

„Dobrý den,“ oslovil Vráťa zvučným hlasem postaršího 
muže, který seděl se svojí manželkou na palubě a vychutnával 
krásu pozdního odpoledne.

„Ahoj Vráťo, co tu děláš? Jsi tady se skauty?“

„Skauti zatím nejsou, ale do týdne jimi budou. Po pravdě ře-
čeno, moc už je učit nemusím,“ odpověděl Vráťa a  Orlíci po 
jeho slovech sebevědomě vypnuli hrudi.

„Pohlídáte nám lodě? Půjdeme se na skok podívat do tvrze.“
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„To víš, že ano, jen mi sem dejte pádla.“ Čtveřice s kapitánem 
vystoupila z lodí a udělala, jak si muž přál. Pak se vydala vzhů-
ru po polní cestě k tvrzi Holešice.

„Kdo to byl?“ zeptal se Vráti Vojtěch.

„Pan Morávek. Je to soused od nás. Donedávna také jezdil 
vodu. Vlastně i teď, ale už jenom na jachtě, má trochu potíže 
se zdravím.“ 

„Jak je to k té tvrzi daleko?“ zeptala se pro změnu Ludmila.

„Ne víc jak dvě stě tři sta metrů, ostatně tamhle už je vidět,“ 
ukázal napravo, kde mezi stromy cosi bíle prosvítalo. „Za chvíli 
tam budeme.“  

Tak se i stalo – nejdříve přišli k vysoké zdi, která se však na 
konci náhle zlomila doprava a upozornila návštěvníky na hně-
dá vrata, rozmáchle zvoucí ke vstupu. Skupinka jimi prošla a, 
trochu váhavě, vstoupila do otevřených dveří hlavní budovy 
tvrze. Váhavě proto, že v nich zahlédli psa neobvyklých roz-
měrů.

„Pes baskervillský,“ strašil ostatní Vítek.

„Spíše Maxipes Fík,“ přirovnala obludu k pohádkové postavě 
Ludmila. „Protože je hodný.“ Zlatý retrívr jí dal brzy za pravdu 
– jediné, co ho zajímalo, bylo získat něco od hostů k snědku. 
Dělal to však nenápadně, s jistou důstojností, neloudil. Jenom 
stranou, koutkem oka, pohlédl na případného chlebodárce, 
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a když ve své diskrétní žádosti neuspěl, pokračoval v obchůzce 
po ostatních hostech.  

Výprava si objednala nápoje, a než jí je obsluha přinesla, pro-
hlédla si vnitřek místnosti. Vedle baru seděli u stolku kmenoví 
hosté nebo rodinní příslušníci majitele tvrze, protože se chova-
li velmi domácky. Na zdi vedle nich visely zarámované dějiny 
místa, z druhého konce se na všechny kabonily dveře, chránící 
útroby stavení. 

„Dole jsou záchody a  nahoře pokoje pro hosty,“ vysvětlo-
val Vráťa, který zdejší poměry dobře znal, „ubytovat se tu dá 
i  v  chatkách nebo v  tábořišti, tedy v  kempu. Bývá tady dost 
často veselo, pořádají se tu zábavy.“

„Neměli bychom už jít? Je dost pozdě,“ ozvala se Milada, kte-
ré se zastesklo po mateřské základně na Radavě. Také se trochu 
bála nějaké neočekávané příhody nebo nehody, kdoví, co se 
může na tak odlehlém místě stát. A večer bude v zátoce, mezi 
protáhlými stíny hor, určitě chladno a  pusto… Její obavy se 
zčásti přenesly i na ostatní, a tak zaplatili a bez velkého mluve-
ní seběhli zpátky do přístavu. Poděkovali panu Morávkovi, že 
jim pohlídal lodě, převzali od něj pádla a jeden po druhém na-
skákali do plavidel. S Vráťou v čele se vydali na zpáteční cestu 
po severní straně zátoky, aby, jak už bylo řečeno, jim odpolední 
slunko nesvítilo do očí. 

Setkali se tu se dvěma ženami. Jedna sbírala houby na břehu 
a  druhá pádlovala vedle ní a  nálezy ukládala do lodi. Orlíci 
mohli na tom nevšedním způsobu sběru oči nechat.  
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Po příjezdu přivázali lodě k úvazišti, po lávce seběhli ke břehu 
a do chaty. Ze zásob si k večeři udělali gulášovou polévku s rohlí-
ky, na jejíž přípravě se podíleli k Vráťově údivu i oba mládenci.

„To bych nikdy neřekl, že dovedete všichni vařit. A  dobře,“ 
prohlásil uznale, když dojedli. „My vodní skauti jsme jako ná-
mořníci – musíme být všestranní a  šikovní, umět se o  sebe 
postarat, spolupracovat a ještě si to užít. A dělat dobré skutky, 
alespoň jeden denně. Třeba jen to, že zvednu papírek odhozený 
u cesty a dám ho do odpadkového koše.“

„Ty mluvíš jako Evča,“ poznamenal Vojta.

„Kdo to je?“

„Jedna skautská vedoucí z Chotyně. Vede tam junáky spolu 
s Davidem, který nám dal na tebe číslo.“

„Rozumím. Teď máte hodinu na odpočinek a potom nástup před 
chatou.“

„Jak vlastně u junáků vypadá vzorový denní rozvrh?“ zeptal 
se Vítek.

„Správná otázka,“ přikývl Vráťa. „Tak v sedm hodin je bu-
díček, následuje rozcvička a  ranní hygiena. V  půl osmé pak 
snídaně, v osm ranní nástup u stožáru neboli žerdě. U vodních 
skautů má, jak vidíte, tvar lodního stěžně. Poté vedoucí tábora 
vyhlásí program dne, vztyčí se vlajka, případně zasekne seke-
ra. Následuje dopolední program, svačina, další program nebo 
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volno. Ve třináct hodin je oběd, po něm do tří hodin odpole-
dne povinný odpočinek.  Odpolední program trvá do sedmi 
hodin večer a pak, jako dnes, osobní volno, případně nějaká 
večerní akce. V osm večer se všichni seřadí k večernímu nástu-
pu, po něm půlhodina na večerní hygienu a v deset se troubí 
večerka. To už musí být všichni ve spacích pytlích. My samo 
sebou se toho přísně držet nebudeme, také nejste ještě junáky, 
ale rámcově to platí.“ Vítek byl s odpovědí spokojený, a protože 
žádné další otázky nebyly, zavelel Vráťa k rozchodu. 

Večerní nástup už proběhl řádně – Orlíci nastoupili do řady 
a kapitán vyhodnotil uplynulý den. Zvlášť u všech ocenil praco-
vitost, soudržnost a pokroky v sebekázni. Pak ze stožáru svěsil 
vlajku, složil ji a odnesl do chaty. Když v deset zatroubil večerku, 
leželi již všichni ve spacích pytlích na palandách. Hlas trubky se 
nesl nad vodní hladinou a do jejich duší jako pták, který zvolna 
odlétá za ukončeným dnem. 

***

Druhý den ráno zazněl hlas trubky znovu. Tentokrát však 
burcoval Orlíky ze spánku. Pamětliví toho, co jim říkal Vráťa 
o  rozvrhu, vyskočili, převlékli se do plavek a  vyběhli z  chaty 
ven. Tam už čekal kapitán ve sportovním úboru, pozdravil se 
s nimi a bez velkých úvodů začal předcvičovat jednotlivé cvi-
ky. Po deseti minutách rozcvička skončila a  skupinka zaběhla 
do svých pokojů pro ručníky, mýdla, pasty a kartáčky na zuby 
a hned nato k umývárně, která stála asi 100 metrů odsud ne-
daleko vrátnice. V  osm hodin už stála vyrovnána vedle žerdi 
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a  čelem k  ní zdravila stoupající vlajku, kterou Vráťa připevnil 
na úchyty a  lankem, vedeným po dvou kladkách, vytahoval 
vzhůru. Přitom zpívali státní hymnu, protože tu skautskou ještě 
Orlíci pořádně neuměli. Než dozpívali, byla vlajka nahoře a ka-
pitán předstoupil, aby oznámil, co na dnešní den naplánoval:

„Rozvrh je prostý, s  jedním z vás pojedu nakoupit. Hlavně 
doplnit zásoby potravin. Ostatní natřou lodě na krakorcích, už 
jsem tam přichystal štětce a plechovku s barvou. Až se vrátím, 
řekneme si něco o první pomoci, uvaříme oběd a odpoledne se 
budeme učit vázat uzly. Nějaké dotazy?“

„Co se bude dneska vařit?“

„Rizoto, Vojto, myslím, že to zase zvládnete na jedničku. 
Všechno potřebné k tomu máte. Začněte o půl dvanácté, kdyby-
chom se zdrželi. Pokud si nebudete vědět rady, je tam kuchařka.“ 
Za pomocnici si Vráťa vybral Miladu, která měla ze všech k va-
ření nejblíže, a vzápětí odjeli. 

Zpátky byli ani ne za hodinu a krátce po vyložení nákupu 
Vráťa zahájil školení o první pomoci – jak ošetřit drobná pora-
nění, co je prakový obvaz nosu, jak se zpevňuje zlomená kon-
četina, záchrana tonoucího, úraz elektrickým proudem, první 
pomoc při zástavě srdeční činnosti a umělé dýchání, poraněná 
mícha. Výklad kapitán doplnil i  praktickými ukázkami, což 
školení oživilo, ale také trochu zdrželo přípravu oběda. 

Odpoledne vytáhl ze skříně několik uzlovaček; každému 
rozdal po jedné a ukazoval, jak se vážou uzly. Kromě loďkové-
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ho úvazu či po vodácku pomoce se ještě naučili lodní smyčku, 
zkracovačku a ambulantní uzel.  

„Myslím, že už toho učení máte akorát dost. Jste tu přece jen 
na prázdninách. Ráno si procvičíme pár povelů, jako je přitáh-
ni, odlom, kontra, stop – jen čtvrthodinka, stejně je už znáte 
– a budete připravení. Myslím, že je zbytečné vás zkoušet, jak 
se staví stan nebo nakládá loď, Vítku…“

„Těžké doprostřed a dolů, případně náklad uvázat.“

„Správně. Jste skvělí.“ Oběd bude zítra studený, protože se vy-
dáme na delší plavbu. Počasí nám vychází, tak ať si to tady užije-
te.“ Všichni z toho měli radost, tábořiště Radava leželo uprostřed 
Orlické nádrže a objevovat či prozkoumat kouty bude vzrušující 
zábava na několik dní. Jaké dobrodružství sliboval jenom výlet 
k nedalekému Orlíku! Plížit se v lodích podél břehů jako indiáni 
na válečné stezce, pak na nejkratším místě rychle řeku překonat, 
zakotvit přímo pod hradem a  proniknout tajnou chodbou do 
dávno zapomenutých sklepení s poklady.

„Samozřejmě že se k jejímu vchodu budeme muset nejdříve 
prosekat hustým křovím,“ rozvíjela bájení ostatních Ludmila.

„Nebo objevovat šerá jezerní zákoutí a odtud se tajemnými 
pěšinami prodírat do nitra hlubokých lesů za dobrodružství-
mi,“ připojil se žertovně Vítek. Kdyby věděli, co jim příští dny 
chystají a jak jim zamíchají kartami! To by teprve nemohli do-
spat! A první znamení měla přijít již tento večer…
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NOČNÍ SVĚTLA

Zatím den probíhal jako podle učební osnovy, s  tím rozdí-
lem, že večerní nástup proběhl již v sedm hodin. Poté všichni, 
již převlečeni do tepláků, začali stavět dřevěnou hraničku na 
oheň s nezbytnou kytarou a s opékáním špekáčků, které Vráťa 
s Miladou nakoupili ráno. Při té příležitosti jim kapitán před-
vedl, jak se takový oheň rozdělává pomocí dřev. 

Vyndal pečlivě zabalený a  důkladně vysušený kousek oro-
bince, který propojil bezovou trubičkou s  hůlkou, opatře-
nou několika zářezy. Po sestavení dříku jej nasadil do otvoru 
v destičce z lipového dřeva zhruba 5 cm široké a 2 cm vysoké 
a usilovně dlaněmi hůlku roztáčel, až se vytvořila jiskra. Pak 
přiložil trochu troudu, opatrně zafoukal a  doutnající ložisko 
přenesl na lopatku se suchou trávou a drobnými větvičkami. 
Oheň byl na světě.     

„Můžu si to také vyzkoušet?“ žadonila Ludmila za neméně 
nadšeného zájmu ostatních.
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„Jindy,“ zavrtěl hlavou kapitán, „už je pozdě. Třeba až bude-
me spolu na vodáckém táboře; naučím vás též, jak se takové 
náčiní připravuje. Teď oheň ale přeneseme,“ zvedl lopatku a její 
obsah nasypal na připravenou hraničku, kterou plameny brzy 
ovládly. Na udržování ohně přinesli táborníci další dřevo, kte-
ré měl Vráťa pro tyto účely připravené.

„Hrajete na něco?“ zeptal se, když vzal do ruky kytaru a pro-
hrábl její struny. Hráli, Vojta na housle a na bicí, Milada rov-
něž na housle a na pianino, Ludmila foukala na příčnou flétnu 
a Vítek hrál na kytaru. 

„Tak se budeme střídat s Vítkem, nástroje pro symfonický or-
chestr tu zatím nevedu,“ zazubil se Vráťa a spustil hned první pís-
ničku Řeka hučí:

Řeka hučí v klínu rozervaných skal,  
vítr skučí, jak by se všemu jen smál,  
peřej kánoí zmítá,  
v dívce dlouho již skrytá  
mizí tíseň, když slyší jeho píseň: 

Poplujem spolu tam dolů tou peřejí,  
snad se tvé srdéčko té dálky nebojí,  
tam v zátočině je naše chajda malá,  
skrytá před světem, jak sis přála, 

pohádku lesů přenesu do tvých očí  
a svět se s námi v té samotě zatočí,  
řeka nám píseň bude hrát,  
že tebe, děvčátko, stále mám rád…
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„Chodíš s někým?“ zeptala se Milada, když dohrál poslední 
sloku. Zdálo se jí, jako by při zpěvu na někoho vzpomínal, po 
někom se mu stýskalo.

„Chodím,“ odpověděl po chvilce kapitán.

„Jak se jmenuje?“

Zdálo se jí, jako by při zpěvu na někoho vzpomínal...
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„Lenka. Teď je na jednom táboře,“ předešel dalším zvídavým 
otázkám a předal kytaru Vítkovi. Ten se nenechal dvakrát pobí-
zet a zahrál Chatu na vodě, kterou všichni Orlíci znali a sborově 
Vítka doprovodili. Poté se chopil „dřeva“ znovu kapitán a přidal 
pár jímavých písní: Až ztichnou bílé skály, Houpy hou a píseň 
Modrý dým – Oheň kamarád od Wabi Rivoly, která jako by byla 
napsána pro dnešní večer:

Modrý dým už korunami stromů 
stoupá, letí ke hvězdám. 
Praská dřevo do kytary tónů, 
oheň zpívá nám. 
Hoří jasně oheň křišťálový, 
lesem smůla zavoní. 
Mluví s námi důvěrnými slovy, 
píseň krásných dní.

S ránem kytara odlétá, hoří oheň kamarád. 
Jednou, až uplynou léta, každý bude vzpomínat.

Padá mlha do údolí bílá, 
měsíc dávno už šel spát. 
Tmavé noci bránu otevírá 
oheň kamarád.

Nato kytaru odložil a s prohlášením: „je čas na jídlo“ odběhl 
s děvčaty pro špekáčky a kovové opékací vidličky, na které se 
buřty dobře napichují a zároveň jim brání, aby se nad ohněm 
protočily. K  tomu přinesli v  oválné  ošatce měkký nakrájený 
chléb a  lahve s minerálkami a pak už se věnovali jenom ho-
dování. Nad nimi kralovala noční obloha se všemi svými krá-
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sami, od vody se zvedl lehký vánek, jenž otevřeným smyslům 
přinášel zprávy o  dění kolem a  dohasínajícímu ohni foukal 
škádlivě do žhavých uhlíků. Orlíci, syti a napojeni, prožívali 
jednu z těch kouzelných chvil, jaké se zapisují do duše na celý 
život. A byli za ni Vráťovi hluboce vděčni.

Čas poněkud pokročil, začínalo být chladno. Romantika ve-
čera se přestěhovala do hlubin srdcí a přinutila táborníky do-
pínat zipy.

„Brzy bude svaté Anny,“ řekl Vráťa a Ludmila ho pohotově 
doplnila o lidové rčení:

„Svatá Anna, chladna z rána.“

„Je to tak. Tady se zpočátku začne nad hladinou sbírat mlha, 
takový jemný opar, který postupně sílí, až pokryje celé údo-
lí,“ naznačil paží kolem dokola. Ostatní mimoděk sledovali její 
pohyb, když tu Milada ukázala za jeho záda na protější břeh 
a řekla:

„Někdo tam chodí s baterkou.“

„Máš pravdu,“ připojil se Vítek, „asi tam bude kemp.“

„Tam přece žádný kemp není,“ otočil se kapitán, „je mi záha-
dou, co tam kdo dělá?“ Ale Milada nevnímala – rychle se posta-
vila, sáhla pro přenosný telefon a zapnula záznam zvuku. Poode-
šla od ohně a začala pronášet jakoby u vytržení jednotlivé hlásky. 
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Ostatní Orlíci na ni pár vteřin užasle hleděli, než i  jim do-
šlo, že Milada zachytila vysílání zprávy v Morseově abecedě.  
Všech se zmocnilo nepopsatelné vzrušení; Ludmila vystarto-
vala do chaty a vzápětí byla zpět s tužkou a papírem. Vojta jí 
svítil telefonem, nicméně stačila zapsat jen pár posledních zna-
ků a světlo na protějším břehu zhaslo. Vítek je zkoušel i natočit, 
záznam se však pro velkou vzdálenost a slabý zdroj nepovedl.

„Také mě to napadlo,“ řekla napětím stále trochu zadýchaná 
Milada, „ale mobil nejsou oči nebo kamera. Lído, piš,“ obráti-
la se bez přechodu na mladší sestru, přiložila jí telefon k uchu 
a stiskla přehrávání. Na papíru se začala objevovat první pís-
mena, jež se postupně poskládala do dlouhé věty:   

A N E S M I S E T O D O Z V E D E T P R E V O Z Z I T R 
A V T O M T O C A S E H E S L O S T U Z K O N O S K A M 

O D R A

„Co to může být za zprávu,“ dumal nad papírem Vojta. „Proč 
si nezavolají přímo? Mně se to nějak nezdá. Co je to vlastně 
stužkonoska modrá?“

„Nechtějí být zřejmě odposloucháváni,“ rozechvěle mu skočil 
do řeči Vítek, „nevíme, co je to za lidi, co mají za lubem. Navíc 
ta zpráva není úplná, kdoví, jak dlouho ji předtím vysílali!“ 

„Neměli bychom to jít oznámit?“

„Že si tu někdo bliká baterkou?“ nesouhlasil s Ludmilou Vojta. 
„Co si o tom myslíš ty, Vráťo?“ Kapitán, který, jak se zdálo, byl 
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hluboce pohroužen do myšlenek, zvedl hlavu a vážně pohlédl 
nejdříve na Miladu.

„Klobouk před tebou dolů, děvče,“ uklonil se jí s nepředstí-
ranou úctou, „můžeš jít dělat z fleku radistu. Nebýt tebe, přišli 
jsme možná o důležitý vzkaz. A souhlasím s Vítkem, že vlastně 
nic nevíme. Měli bychom se tam nejdříve podívat. Třeba na-
proti něco objevíme.“ S tím Orlíci beze zbytku souhlasili.

Ten večer neměl konce. Vzrušený šepot se nesl jak z dívčího 
pokoje, tak od chlapců. Těžko říci, kdy usnuli, ale zítřejší ráno 
by určitě prospali, nebýt budíčku. 

„Vždyť už je devět!“ lekla se Ludmila, když pohlédla 
na hodinky. 

„Vráťa nás nechal trochu prospat, když jsme byli včera tak 
dlouho vzhůru,“ usoudila Milada. Ale to už zdola na všechny 
volal jasný kapitánův hlas: „Nástup na rozcvičku!“ Shromáždi-
li se před chatou a sotva udělali pár cviků, už je hnal se umýt.

„Trochu jsme zaspali. Máme–li všechno stihnout, musíme 
si pospíšit.“ Po ranní hygieně nastoupili a  vzdali hold vlajce. 
Program dne byl jasný – průzkum protějšího břehu! Vráťa vy-
nechal i proslov –  také na něm bylo vidět, jak se na společnou 
výpravu těší.

Nalodili se za pár okamžiků; dvojice zůstaly stejné – Vojta 
s Ludmilou, Vítek s Miladou, kteří se už docela skamarádili, 
a Vráťa v kajaku. Jakmile se vymanili z úvaziště, nabrali os-
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trý kurs k místu, kde včera zahlédli záhadné světlo. Jen před 
plavební dráhou trochu zpomalili, a když zjistili, že se neblíží 
parník nebo motorový člun, o  to usilovněji zabrali do pádel 
a nebezpečné místo překonali. 

K druhému břehu se dostali bez sebemenších potíží.  Dříve 
než na něj vystoupili, rozhlédli se zpátky po přehradě – kam 
oko dohlédlo, bělaly se plachetnice, které od jara do podzimu 
vytvářely slavnostní průvod k  někdejšímu hradu, dnes zám-
ku Orlíku. Ten, jak už bylo řečeno, se dříve tyčil vysoko nad 
ohbím řeky Vltavy a  jeho poloha připomínala orlí hnízdo; 
podle pověsti tak hrad získal své jméno. 

Na všechnu tu krásu dohlíželo několik zelených vrchů a čistá, 
sytě modrá obloha. Zpátky do příběhu je vtáhl rychle jedoucí 
motorový člun, který jim vyslal na pomoc houpavé vlnobití, aby 
se rychleji posunuli k cíli své cesty. Nemusel, břeh se už sám do-
předu ohlašoval škrablavými zvuky, když pádla zavadila o ka-
meny ukryté pod hladinou. 

Vodáci vystoupili z lodí a vytáhli je na břeh. Pak si rozdělili 
úlohy a začali kousek po kousku prohledávat úzký pruh pláže 
a přilehlé traviny, jestli nenajdou nějakou stopu po včerejším 
vysílání. Vstoupili i  hlouběji do lesa, ale ani tam neuspěli – 
žádné stopy po táboření ani žádné auto s přívěsem nebo ukry-
tá loď. Vrátili se tedy zpátky ke svým plavidlům a posedali si 
na břehu.
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„Přece se nám to nezdálo,“ řekl rozmrzele Vojta. „Co ta zprá-
va vlastně…,“ nedopověděl a náhle se obrátil k Vítkovi. „Co jsi 
to včera povídal o té stužkonosce?“ 

„Je to motýl, vlastně velká noční můra s modrými pásky na 
křídlech. Také je to báseň od Petra Bezruče,“ blýskl se literár-
ními znalostmi Vítek.

„To je možná celý klíč k  té záhadě,“ připojila se Milada. 
„Můra může znamenat noc, modré pásky vodu. Kdybychom 
tak věděli, komu a kam vysílali. Ta zpráva jen říká, že se dnes 
večer má něco převézt na protější břeh. A odtud je vidět jenom 
Radava nebo vlevo přes vodu těch pár domků.“

„Tam pronajímá chatu nějaký pan Stanislav Vlček, díval jsem 
se do mapy. I s pramicí pro rybáře,“ poznamenal Vítek. 

„Já se pořád nemůžu zbavit dojmu,“ řekl Vojta, „že si tu někdo 
hraje, kdoví, třeba vodáckou hru. Nebo jsou to zločinci. V kaž-
dém případě bychom to tady měli pořádně prozkoumat. Myslím 
po vodě. Možná na něco přijdeme.“ Vojtův závěr byl jednomy-
slně přijat. Také kapitánem, který se do debaty sice nijak zvlášť 
nezapojoval, ale očividně ho těšilo, jak se jim celé dobrodružství 
pěkně rozvíjí i zamotává. Byl přes své postavení vedoucího a vě-
kový odstup jako jeden z nich.

Plavidla, pro která by se nyní spíše hodil název eskadra, což 
je svazek válečných lodí, se vydala podél břehu, mířícímu pod-
le mapy k Pukňovu. Voda lehce pleskala pod příděmi a jejich 
cestu zdálky ostražitě sledovaly vzrostlé borovice s vyrudlými 
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křivolakými kmeny a  zelenými čupřinami korun. Pobřežní 
hlídku jim pak dělaly jívy, z nichž některé dychtivě vybíhaly 
mezi janovci, zblochany a  jinými vysokými travami až do 
vody, kde už vykukovaly čepele kosatců, aby se na odvážné 
vodáky podívaly zblízka. Následovaly je břízy a ztepilé smrky, 
jimž v závanech větru neustále skákaly do řeči povídavé osiky. 
Drobné pláže střídal porost, porost mýtiny či průseky, hráze 
z kamení a břehy, místy podhlodané příboji, které držela nad 
vodou jenom pevná kořání jezerní květeny.         

Obraz pak dobarvovaly habry, lísky, lípy, do běla zcuchané 
listí vrb a další stromy, někdy divokými větry nachýlené, občas 
proschlé či uschlé, jak zestárly nebo vzdaly svůj boj o každo-
denní život.

Vodáci nespěchali. Zvolna nořili pádla do klidné vody zátoky, 
která byla na rozdíl od své protilehlé jmenovkyně mnohem 
otevřenější, delší a také rovnější. Ale i ona měla svá nenadálá 
zákoutí, ve kterých kotvila nejrůznější plavidla. Ta se tu scho-
vávala jako ptáci v hnízdech před spodními proudy a vší nepo-
hodou. Pětici průzkumníků však nyní krása nedojímala; aby 
nic nepřehlédli, prověřovali každou maličkost, každý pohyb. 
K  jejich cti je dlužno říct, že se chovali naprosto nenápadně. 
Pro nezasvěceného to byla mládež, která si vyjela v námořnic-
kých tričkách na okružní plavbu. 

Zatím však nic neobvyklého nezjistili, vše, jak se zdálo, bylo 
zcela v pořádku. Pravda, místy u vody objevili ohořelé kusy dřev, 
ale byly to jen vzpomínky na dávná táboření, protože ohniště 
prorůstala trávou. Minuli i zpola potopenou pramici se zreza-
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vělým očkem na zádi, která, jak řekl hezky Vítek, jako by čeka-
la, ovšem marně, kdo ji vezme do vleku a opraví k životu. Obe-
pluli dvojici rybářů, kteří na ně zahalekali pozdrav. Krátce nato 
uviděli v lese, pár metrů nad vodou, drátěný plot, který se tam 
naprosto nehodil. Nežijí za ním naši neznámí, nespřádají tady 
svoje nekalé plány? A když ano, co chystají? Vystoupit na břeh 
a přelézt přes plot sice vodáky napadlo, nicméně zůstalo jen při 
myšlence – také by je tam mohl přivítat nějaký hlídací pes, který 
by byl z jiného těsta než přerostlý retrívr z tvrze Holešice. Vůbec 
bylo s podivem, kolikrát si na tvrz už vzpomněli, možná tuši-
li, že tam na ně čeká nějaké rozuzlení. Mezitím se posunuli až 
k samé špice zátoky.

Pětice přestala pádlovat a se zájmem si prohlížela tento vábný 
nevábný kout. Vábný určitě pro přírodovědce, protože hustá 
zelená voda překypovala rostlinami a jistě i živočichy; v jednu 
chvíli to vedle nich divoce šplouchlo, až sebou všichni trhli. 

„Možná nějaký sumec,“ usoudil Vráťa, „nebo velký kapr. Bý-
vají tu kapitální úlovky. Jednu rybu jsem objednal u pana Mo-
rávka, máme se dnes nebo zítra za ním zastavit. Uděláme si ji 
k obědu. Prý berou.“

„Brodit bych se tu ale nechtěla,“ přidala se Ludmila, „ještě by 
mě něco sežralo. Podívejte, co z toho člověka zbylo,“ ukázala 
na starou cvičku, zpola utopenou při ústí potoka. Ostatní se 
vtipné poznámce zasmáli a v rozložené mapě rychle zjistili, že 
potok se jmenuje Trnovecký a napájí po cestě dva rybníky, Sol-
dátek a Trnovec. Pak vystoupili z lodí, aby se trochu protáhli, 
a malou chvíli hleděli zpět ve směru, odkud právě přijeli. Nad 
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hladinou nyní přelétalo jemné chmýří, mezi kterým se rázně 
proplétaly vážky, jež soutěžily o poletující hmyz se skákajícími 
rybami. 

„Posvačíme tady a vrátíme se,“ rozhodl kapitán, zřejmě in-
spirovaný přírodou, a  z  přenosné lednice, kterou vezli Vojta 
s Lídou, obdržel každý dvě housky s máslem a se sýrem, nakrá-
jenou okurku a  kousky jablek, které před jízdou připravila 
děvčata. Nápoje vydali z druhé lodě Milada s Vítkem.  

Když byly zásoby spotřebovány, zamířily lodě podél protěj-
šího břehu k domovu. Zde sbíhaly k vodě vyšlapané chodníč-
ky, o kterých Orlíci před časem snili. Chyběla jim však návaz-
nost na včerejší světla; ta byla vysílána na druhé straně zátoky. 
V prvním větším výběžku, na který narazili, pozdravil vodá-
ky z paluby menší jachty postarší muž a po výměně několika 
zdvořilostních vět všechny pozval na prohlídku lodi. V pod-
palubí je přivítala i jeho manželka a spolu s manželem se roz-
povídali o  svých toulkách po českých a moravských vodách. 
Vysvětlili také, proč se jejich plavidlo jmenuje Babyjána – prý 
podle vnučky, která tak babičku oslovovala – bábi Jana. Asi 
po hodině se s příjemným párem rozloučili a zamířili přímo 
k chatě, která z dálky vypadala jako malý obdélníček u břehu. 
Ten se postupně zvětšoval a kolem třetí hodiny odpoledne už 
před ním Orlíci se svým kapitánem uvazovali lodě.

„Teď máte do pěti volno, abyste si odpočinuli, pak uvaříme 
večeři, která bude dnes dříve, a po ní se domluvíme, co pod-
nikneme dál,“ řekl Vráťa. Obě posádky přijaly jeho slova s po-
vděkem a  zanedlouho zmizely ve svých pokojích. Neškodilo 
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si dopřát trochu oddechu – odpádlovat šestikilometrový úsek, 
k tomu za horka a ostrého letního slunce, to dá zabrat i zkuše-
nému vodákovi. 

Mladá těla se však zotavují rychle, a  tak Orlíci již za dvě 
hodiny stáli v  kuchyni a  připravovali večeři. Byla celkem 
jednoduchá – fazole z  plechovky, k  tomu nakrájený chléb, 
mléko a  ovoce. Najedli se k  prasknutí, u  vody jim pořádně 
vyhládlo. Jen Milada se trochu držela zpátky.

„Pokud máme dnes hlídat vodu, neměli bychom se přecpá-
vat,“ řekla. Co naplat, žaludky na to měly jiný názor, a tak celá 
mísa fazolí zakrátko zmizela v útrobách.

„Ono nám vytráví,“ mínil Vojta. „Kdy bude dnes večerní 
nástup?“

„Správná poznámka, dnes už v půl sedmé. Potom se poradí-
me, jak budeme postupovat.“          

Vráťova slova se vyplnila. Sotvaže po nástupu uložil vlajku, 
už Orlíci spěchali k ohništi, kde den předtím zachytili zprávu. 
Když dorazil i Vráťa, začala bojová porada.  Zahájil ji, jak se 
slušelo, on:

„Zopakujme si, oč jde. Včera někdo vysílal zprávu, že chce 
převézt na náš břeh nějaký náklad. My nevíme, kdy to bude 
a  co poveze. Samozřejmě mu v  tom nemůžeme bránit, je to 
jeho soukromá věc, tedy pokud se nejedná o zločin. Ale je tu 
několik podivných okolností. Za prvé – proč se rozhodl pře-
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dat zprávu právě tímto způsobem, zadruhé – proč chce převézt 
onu věc večer, a zatřetí, proč se nerozhodl pro jiný druh dopra-
vy? Co si o tom myslíte?“ O slovo se přihlásil Vítek:

„Ono těch otázek je víc, například jakou lodí náklad poveze 
a v kolik hodin? Pokud použije jachtu, nebude nám hlídkování 
nic platné.“

„Já myslím, že jachtu nemá,“ namítl Vojta, „to by tak složitě 
neřešil. Myslím, že jde o nějakou hru.“

„Ty, Milado?“ vybídl kapitán třetí z  Orlíků. „Zachytila jsi 
zprávu jako první.“

„Mě na celé věci udivuje,“ prohlásila sebevědomě, „že si zprá-
vu předávali morseovkou. To dneska umí málokdo. Připojuji se 
k Vojtovi, že tu jde o nějakou hru.“ Ludmila s odpovědí váhala:

„Nevím. Já bych hlídala a pak se uvidí.“ Názor nejmladšího 
člena skupiny, téměř plaše řečený, všechny překvapil.  Lída to 
vyřešila! Jaképak dohady, stejně se na nic nepřijde. A pokud 
žádná loď nepřipluje, také dobře!

Začali se připravovat. Prvním krokem bylo zřízení pozoro-
vatelny. Proměnila se v ni jedna z místností, která měla dobrý 
výhled na přehradu. Přistavili k jejímu „jezernímu“ oknu židli 
a po půl hodinách se u něho střídali. Protože okno směřovalo 
k západu, neodhrnuli záclonu a odklopili jenom horní část kří-
dla k větrání – slunce bylo již nízko nad obzorem a odlesk skel 
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dalekohledu mohl strážného prozradit. Doba hlídkování byla 
stanovena od sedmé do desáté hodiny večerní.

Dalším krokem byla příprava k  okamžitému vyplutí. Zna-
menalo to ponechat u dveří do chaty vesty, přilby, pádla a mít 
u sebe vodotěsně zabalené osobní věci včetně důležitých pře-
nosných telefonů, kterými budou mezi sebou udržovat spojení.

„Strážní službu neberte na lehkou váhu,“ nabádal Orlíky 
Vráťa, „věnujte se jí odpovědně, ale zároveň zachovávejte klid 
a rozvahu. Buďte jako ti orli, po kterých máte jméno – vznášejí 
se ve velké výšce a  prohlížejí krajinu pod sebou. Mají velice 
dobrý zrak, a když spatří kořist, pomalu se snášejí dolů a pak 
střemhlavým pádem oběť uchopí do spárů nebo ji na rovině 
pronásledují.“ Kdyby jen věděl, jak brzy se jeho slova vyplní! 

Čas odkrajoval první minuty. První obsadila pozorovatelnu 
Ludmila. Za odměnu, že to byl její nápad, a také pro svůj věk. 
Aby ostatním ukrátil čas, odvedl kapitán Orlíky na parkoviště 
před chatou a vytáhl ze svých zásob petang. Je to hra původem 
z Francie, která má jednoduchá pravidla a užije se při ní spous-
ta legrace. Hráči se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který 
tvoří dřevěná kulička. 

Zpočátku se všichni cítili trochu nesví, v  myšlenkách byli 
u Lídy a pozorovatelny, ale pak se tak zabrali do hry, že nebýt 
kapitána, docela by na střídání zapomněli. Vráťa poté doprovo-
dil dalšího Orlíka na jeho stanoviště jako opravdový vojenský 
závodčí, jehož úkolem je zavádět strážné na jednotlivá stano-
viště, střídat je a prověřovat výkon služby. Rozpis byl upraven 
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tak, aby děvčata držela první hlídky a Vítek s Vojtou se vystří-
dali na zbývajících čtyřech.  

O půl desáté už světla ubývalo, tak hru ukončili a  šli sníst 
druhou večeři. Skládala se z koláčů a kefíru. Službu nastoupil 
Vojta a po dokola se opakujícím dotazu a odpovědi „něco no-
vého? Ne“ Vítka vystřídal, posadil se na židli a do ruky vzal da-
lekohled. Chvíli jím prozkoumával pobřeží, a když nic neobje-
vil, odložil ho na stolek vedle sebe a pustil se do koláče. Po pár 
minutách oprášil ruce a vrátil se k pozorování. Na vzdáleném 
břehu, kde včera zahlédli světla, se nic nedělo, a to ani v nej-
vzdálenějším cípu trnovecké zátoky s opuštěnou cvičkou. Nato 
sklouzl dalekohledem vpravo – opět klid, potom vlevo – a v té 
chvíli málem spadl ze židle. U výběžku pevniny se znenadání 
objevila pramice se dvěma lidmi na palubě. Ze směru, který ni-
kdo nepředpokládal! Připomněl si tak staré vojenské pravidlo, 
že ve strážní službě musí být člověk neustále ve střehu. Vojta 
vyskočil ze židle, prudce otevřel dveře a zařval:

„Poplach!“ Po jeho slovech se ozval dusot několika párů no-
hou a vedle něj se objevila celá skupina.

„Ano, to budou ti, na které čekáme,“ procedil mezi zuby ka-
pitán, zatímco si od Vojty převzal dalekohled. „Zajímalo by 
mě, odkud sem připluli, možná z nějakého tábořiště… To musí 
být ale na druhém břehu a nejblíže je tím směrem Velký Vír." 

„A proč ne z našeho? Třeba z Radavy, také sahá až za ten vý-
běžek?“ zeptala se Ludmila.
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„Protože by odtamtud nevysílali, domluvili by se mezi sebou 
na pevnině. Ale stejně je to nejasné. Vysílali proti nám a připlu-
jí zleva.“ Mezitím loď urazila několik desítek metrů a pomalu 
změnila kurs. Zdálo se, že míří k jejich chatě nebo do blízkých 
míst kolem.  Přiblížila se natolik, že bylo možno si přes postu-
pující šero zevrubněji prohlédnout její osádku. Byli to muži, 
s  klobouky hluboko vraženými do čela. Přes hlavy měli na-
tažené kukly, jaké nosí vojenské nebo policejní zásahové jed-
notky. Uprostřed pramice ležel podlouhlý balík, zabalený do 
přikrývky nebo celty.

„Piráti! Kukly mají, aby je nikdo nepoznal!“ hlásila vzrušeně 
Liduška.

„A ten balík, co vezou, se hýbe,“ přidušeně vykřikla Milada, 
když si převzala dalekohled. „Zadák teď zvedl přikrývku a něco 
říká! Co když je to únos? Nebo převážejí drogy!“ Ostatní dá-
vali Miladě za pravdu tak rychle, jak chvatně putoval daleko-
hled z ruky do ruky. Napětí vrcholilo na nejvyšší možnou míru. 
Pramice však chatu i domky na druhé straně zátočiny minula 
a zvolna vplula do holešické zátoky. 

Kapitán dal příkaz k nalodění. „Všichni do plovacích vest, 
na hlavy přilby a do rukou pádla. Za minutu nástup u lodí!“ 
Sám zůstal ještě chvíli na pozorovatelně, znovu prozkoumá-
val vzdalující se plavidlo a pro sebe si řekl: „Jsou to oni, nebo 
ne? Proč nejedou kánoí? A co znamená ten balík?“ Zasunul 
dalekohled do brašny, popadl svoji výstroj a za běhu k úva-
zišti se chvatně dostrojil. Orlíci tu již stáli v  řadě, oblečeni 
do vest a přileb, v rukách pádla. Po krátké prohlídce kapitán 
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zavelel: „Do lodí!“ a  sám naskočil do kajaku. Pádla zčeřila 
temnou vodu a po vymanění se z úvaziště vystřelila do noci 
trojice ostrých šípů.
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ROZUZLENÍ

Počáteční let netrval dlouho. Sotva lodě dosáhly ústí hole-
šické zátoky, kapitán přestal pádlovat, zvedl ruku a počkal, až 
ho zbývající osádky dostihnou. Pak ukázal před sebe.  Uviděli 
vzdálený stín, který na jednu stranu rozptýlil obavy, že se jim 
pramice ztratí v  tmách, a  na stranu druhou nabádal, aby se 
chovali obezřetněji. 

„Skaut znamená průzkumník, zvěd nebo předsunutá hlídka,“ 
vysvětloval jim ráno, když se chystali na průzkum trnovecké-
ho zálivu. „To znamená, že musí všechno vidět, ale sám zůstat 
nepoznaný.“ Netušili, že si tuto zásadu vyzkouší v  jednom dni 
hned dvakrát – poprvé když projížděli kolem skvostných pla-
chetnic a dalších lodí v obydlených zátočinách a podruhé nyní. 
Za sledovaným plavidlem se ploužili při břehu tak, aby ho ne-
ztratili z dohledu a přitom nebyli zpozorováni. Měli výhodu, že 
před občasným svitem měsíce je chránily kopce, které po jejich 
pravoboku strmě vybíhaly do výše. Také dbali na to, aby je ne-
prozradil prudký záběr pádla, hlučný hovor nebo rozsvícené tele-
fony. Jejich hlasitost ztlumili už před odjezdem na Vráťův pokyn.
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Mezitím pramice, která se důsledně držela středu zátoky (aby 
se nikdo ze břehu nezajímal o to, co vezou, vysvětlil kapitán), 
obeplouvala výběžek pevniny a na její palubě něco zasvítilo.

„Komusi volají,“ zašeptal Vítek k ostatním, když s Miladou po-
pohnali svoji kánoi dopředu. Dosud pluli za ostatními jako zadní 
bojová záštita. 

„Určitě svým kumpánům,“ přidušeně souhlasil Vojtěch. „Co 
myslíš, Vráťo?“ Kapitán neurčitě přikývl, a když dopluli k ost-
rému zákrutu jako předtím sledovaná pramice, tiše zasykl:

„Stát!“ Orlíci zbrzdili pohyb plavidel a přimknuli se ke kapi-
tánovu kajaku. U špice holešické zátoky kotvila plně osvícená 
jachta pana Morávka, ke které proti dřívějšku přibyla další dvě 
plavidla. Záře, jež se z jeho lodě linula, osvěcovala celý zúžený 
prostor, který tu vodní hladina mezi vysokými kopci měla. A to 
až k  ohbí, kde se právě pětice vodáků nacházela. „Počkáme, 
dokud se pramičáci nevylodí. Pak musíme zabrat a  dohnat 
zpoždění.  Určitě půjdou do holešické tvrze.“    

Čekání se zdálo nekonečné. Pramice nejdříve zpomalila 
svoji rychlost, patrně ji světla z  jachet zaskočila podobně 
jako její pronásledovatele. Pak se ale její osádka opřela do 
vesel a  zanedlouho dorazila ke břehu poněkud stranou od 
Morávkova plavidla. Podezřelí plavci vyskočili na úzkou pláž, 
z níž vybíhala cesta vzhůru ke tvrzi, zajistili loď proti odplutí 
a  odhodili přikrývku z  balíku. Podlouhlý předmět, který 
skrývala, uchopili z obou stran a zmizeli s ním v  lese. Těsně 
předtím se objevila na palubě jachty postava pana Morávka. 
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„Viděli jste?“ vyjekla Ludmila. „Táhli mezi sebou člověka! 
Měli bychom už vyplout!“

„Ještě počkáme,“ odpověděl rozvážně kapitán, „můžou ze 
stínu pozorovat okolí. Budou nás mít jako na dlani při tomhle 
světle.“ Po několika dalších neuvěřitelně dlouhých minutách 
však zvedl dvojpádlo a na ostatní polohlasně křikl: „Jedeme!“ 
Voda vedle plavidel se začala divoce vařit. Pádla se do ní 
zakusovala jako žraloci, kteří trhají svoji kořist. Lodě nabraly 
na rychlosti a zanedlouho se přiřítily ke břehu, který pod jejich 
dny krátce a ostře zašuměl. Pan Morávek, jenž stál dosud na 
palubě, na ně udiveně shlédl:   

„Co se tu, Vráťo, děje? Nějaké noční cvičení? Mám tu pro 
tebe toho kapra.“

„Viděl jste ty dva?“ zeptal se místo pozdravu zadýchaný kapitán.

„Ano, ale jen na okamžik. Někoho s sebou táhli, asi se pořád-
ně namazali.“

„Vypadá to na únos,“ řekl Vojta místo kapitána. Vráťa váhavě 
kývl na souhlas.

„A safra,“ hvízdl pan Morávek. „Tak to musím s vámi.“ Za-
běhl do podpalubí, aby řekl pár slov manželce, za chvíli byl 
zpět a ostatním ukázal dva podlouhlé válečky, které se lehce 
schovaly do dlaně. „Obranný sprej, kdyby se dostavily nějaké 
potíže,“ usmál se a podal jeden Vráťovi. Druhý si strčil do kap-
sy. Poté šest odvážných zčerstva vykročilo po stopách únosců. 
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Cesta byla udusaná jako mlat, místy porostlá drobnou trá-
vou, a  sem tam porušená výmoly. Výpravě nepřekážely; na 
cestu si svítila telefony a jejich sdružené světlo vydalo na sluš-
ný reflektor. Když překonali hlavní stoupání, šlo se jim o po-
znání lehčeji, ale zároveň, zvláště u nejmladších členů výpravy, 
vzrůstala nejistota. Nebudou únosci ozbrojeni? Co když narazí 
na lupičskou tlupu, která má na tvrzi svoje sídlo? Osamocená 
poloha, vzdálený hluk, jakož i červenavý svit vznášející se nad 
domem, by tomu odpovídal. Děvčata si už představovala, jak 
tam u velkého ohně sedí na soudcích rumu piráti s páskami 
přes oko a s dřevěnýma nohama, po boku šavli, za pasem bam-
bitku. Přitom budou zpívat drsnou písničku, jako třeba:

…lodníci se jinak neperou 
johoho 
nežli kudlou nebo sekerou 
johoho…  

„Ale pan Morávek, Vráťa a kluci se jich nebojí,“ šeptala Lída 
Miladě a ta, i když sestřinu představivost podporovala, o chlap-
ském štítu trochu zapochybovala.

„Jen aby těch lupičů nebylo na ně mnoho…“ Zdálo se, že 
okolnosti dávají za pravdu děvčatům – když trestná výprava 
zabočila z cesty vpravo ke vstupní bráně, uviděli na zemi polo-
žené, do kříže rozštípnuté a uvnitř prohořívající špalky, které 
jako přízračné pochodně lemovaly cestu do pekel. Před vcho-
dem bylo liduprázdno, o to více sem však nyní doléhal hluk ze 
dvora. Probíhala tam nějaká oslava, která neměla do pirátské-
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ho třeštění daleko. Kolem rozvěšené lampióny a cinkot sklenic 
ovzduší jen dokreslovaly.

„Vy zůstaňte tady,“ přikázal děvčatům tiše kapitán, a když vi-
děl, jak se bojí zůstat samy, vysvětlil: „Budete od brány všech-
no pozorovat. Kdybychom na ty únosce nestačili, přivoláte po-
moc. Pokud by se dělo něco vám, přiběhněte.“ Dívky poslušně 
zaujaly své místo a čtveřice mužů vstoupila do jámy lvové.

***

Sledovanou dvojici, vlastně trojici uviděli hned – právě při-
cházela k zahrádce před tvrzní hospodou. Sotva se chystali i se 
zahalenou obětí usednout na nejbližší lavici, dopadla na jejich 
paže z každé strany čtveřice pevných rukou.

„Hra skončila, pánové!“  

Přepad byl tak náhlý, že se únosci ani nepokusili o  odpor. 
Zpod kukel vyhlédly ulekané oči, které svědčily o  tom, že se 
něčeho takového ani ve snu nenadáli. Naštěstí se ostatní hosté 
zabývali sami sebou a k únoscům viditelně nepatřili. Toho vy-
užil kapitán, pohotově uvolnil jednu ruku a strhl oběti kapuci 
z hlavy. Vzhlédla k němu rozesmátá dívčí tvář se světle hnědý-
mi vlasy umně spletenými do dvou copánků. Vráťa na ni oka-
mžik nevěřícně hleděl a pak vyhrkl: „Lenko, co tady děláš?!“

Kapitánův údiv nebyl o nic menší než před chvilkou domně-
lých únosců. Z těch se po odmaskování vyklubali další členové 
oddílu vodních skautů Radek a Luděk.
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„To nám budeš muset vysvětlit!“ udeřili na kapitána zbývající 
členové výpravy včetně děvčat, která k nim od vrat pohotově 
přiběhla. 

„Udělal jsi ze všech kašpary!“ zabouřil i  pan Morávek, ale 
Vráťa hrozící bouři rychle zažehnával.

„Ale ne, ne, je to jinak, všechno vysvětlím.“

Vzhlédla k němu rozesmátá dívčí tvář...
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„Tak to bys teda měl, a pěkně zčerstva,“ opřel se do něho pan 
Morávek a tlakem ruky ho rázně přiměl usednout na lavici. 

Kapitán si promnul obličej, krátce pohlédl na svoji přítelkyni 
Lenku, která si k němu přisedla, pak káravě na členy skautské-
ho oddílu a dal se do vypravování: 

„Když mi tady Orlíci volali, že by se rádi stali vodními skau-
ty, chtěl jsem jim výcvik trochu zpestřit. Vymyslel jsem plán, 
že až se naučí, co by měli znát, uděláme noční hru spojenou 
se stopováním. Domluvil jsem se tady s kluky, aby odvysílali 
zprávu v morseovce a my je pak budeme druhý den sledovat. 
V noci jsem jim zavolal, že jsme zprávu zachytili a celou věc 
můžeme spustit. Měli jste jet v kánoi,“ obrátil se znovu vyčítavě 
na junácké druhy, ale ti se jen smáli a krčili rameny. „Původně 
jsem chtěl,“ pokračoval dále kapitán, „aby nám ujeli a my dru-
hý den udělali průzkum celého pobřeží. Nakonec jsme měli na-
jít kánoi uvázanou kotevním úvazem – i proto jsem vás ty uzly 
učil,“ řekl směrem k Orlíkům, „a to u Standy Vlčka odvedle. 
V jeho chatě, kterou jako ve spěchu někdo zapomenul zavřít, 
protože visací zámek by byl spadlý na zemi, jste měli objevit 
mapu a na ní místo s pokladem a jeho souřadnicemi.“

„Takovou kešku,“ podotkl Vítek.

„Přesně tak. A až byste poklad našli, měli jste být pasováni 
na vodní skauty.“

„Kde se stal zádrhel?“ zajímala se Milada, zatímco si pan Mo-
rávek zamyšleně mnul bradu.      
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„Ve chvíli, kdy mi tady hoši přestali brát telefony, stejně jako 
Standa. Myslel jsem, že se něco stalo, ale netušil jsem, co. Jiné 
spojení jsem neměl. Řekl jsem si, že jim do toho něco přišlo 
nebo vymysleli jiný plán, ale mohli dát alespoň vědět. Když se 
objevila ta pramice, napadlo mě, že změnili loď, aby mě zmátli, 
pak ale Milada odhalila ten živý balík na palubě. To jsme ne-
mohli nechat jen tak. Jsme přece skauti. Další už znáte." 

„Co k tomu řeknete?“ zeptal se junáků pan Morávek. Ti se 
rozpačitě drbali ve vlasech.

„Co by, chtěli jsme do hry vtáhnout i kapitána, aby z  toho 
také něco měl. Nejdříve jsme podle domluvy odvysílali zprá-
vu, a když jste ráno odpluli k protějšímu břehu, tak jsme jeli 
ke Standovi pro pramici.“

„Proč pramici?“

„Aby se nám tam vešla Lenka. V  kánoi se jí špatně leželo, 
byla v ní hrozně zkroucená.“ 

„Odkud jste vypluli?“ zajímala se Liduška.

„Tady z Radavy, kousek od vás. Máme tam za rohem stany 
a auto. To se ovšem nikdo nesměl dozvědět, ani Vráťa ne. Naší 
podmínkou bylo, že zůstaneme naprosto utajení.“

„Tak vidíš, Vráťo,“ zvolala vítězně Lída, „přece jen jsem měla 
pravdu! A na protější břeh,“ obrátila se znovu ke skautům, „jste 
přepluli, abyste odvysílali tu zprávu, že?“ 
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„Je to tak.“ Vráťa zakroutil hlavou a pak se Lenky zeptal:

„Jak ses tu, prosím tě, objevila ty? Vždyť máš být přece na táboře!“

„Kluci mi zavolali, zda bych do toho s nimi šla. Zeptala jsem se 
vedoucího, jestli by mě neuvolnil. Souhlasil, a tak jsem řekla ano.“

„Ale málem se to všechno zvrtlo,“doplnil Luděk. „Když jsme 
pluli kolem naší chaty, nikde jsme vás neviděli. Řekli jsme si, 
jestli jste to třeba nevzdali. Mluvil jsem o tom tady s Lenkou a ta 
nám řekla, ať jedeme dál. Že Vráťa nikdy nic nevzdává.“ Kapitán 
se naklonil ke své přítelkyni a dojatě ji objal kolem ramen. 

„To jsi měla pravdu.“   

„A  co ten telefon, komu jste volali?“ vstoupil do hovoru 
Vítek. Otázka oba junáky trochu překvapila. 

„Ty sis toho všiml?“

„To nebylo tak těžké. Všichni jsme to viděli.“

„Hm, chyba. Volal jsem Standovi, co s vámi je, že vás za se-
bou nevidíme. Řekl, že jste před chvílí za námi vyrazili.“ Orlíci 
se na Vráťu hrdě podívali. Ano, dokázali to – viděli a přitom 
sami nebyli viděni, jako skuteční průzkumníci! Kapitán však 
jejich pohledy nevnímal. Vypadal jak zmoklá slepice.   

„Tak Standa vám dělal zvěda? No to mě podrž. Vidím, že se 
mám sám ještě co učit.“
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„Teď je všechno jasné,“ rozesmál se pan Morávek. „Tobě se, 
Vráťo, omlouvám, opět jsi potvrdil, že jsi pravý skaut. Ostatně 
vy všichni. Mám z vás, děcka, takovou radost!“        

***

Bylo již po půlnoci, když se devět postav rozloučilo s  tvrzí 
Holešice a stejnou cestou sešlo k přístavišti. Nasedali do lodí 
a pan Morávek, stále nadšený z neobvyklého nočního dobro-
družství, jim přidal na cestu kapra.

„Máte ho ode mě zdarma,“ zamával na rozloučenou, „a brzy 
na shledanou!“

„Na shledanou a děkujeme,“ odpověděly mu osádky plavidel, 
na pozdrav vztyčily pádla do výše a pak jimi začaly pravidelně 
odměřovat vodu. Pan Morávek stál dojatě na břehu a díval se za 
loděmi, dokud mu nezmizely z dohledu. Nato se vyškrábal zpát-
ky na jachtu, a tak jako kapitán Nemo spočinul se svým Nauti-
lem v temných hlubinách jeskyně, pohroužil on svoji kocábku 
a celé okolí do hebké červencové tmy. 

Zanedlouho usínali i všichni mladí vodáci. Na konci plavby 
byli tak unavení, že šli hned na kutě. Junáci do svých stanů za 
výběžkem, kapitán a Orlíci do chaty. Ti by spali snad celé do-
poledne, kdyby je, opět ohleduplně o něco později, jiskřivým 
zvukem neprobudila trubka. Při nástupu zjistili, že k nim při-
byli kromě Lenky, která tu noc přespala již na chatě, také Ra-
dek a Luděk, již si sem přestěhovali své věci. Za nimi postával 
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Standa, kterému ráno vrátili pramici. Junákem sice nebyl, ale 
chtěl se s Orlíky osobně seznámit.

Když kapitán předstoupil, měl na sobě skautský kroj a ve tvá-
ři slavnostní výraz. Co se děje, ptali se Orlíci jeden druhého, je 
dneska nějaký svátek nebo co? Zakrátko pochopili.

„Vojto, Vítku, Milado, Lído, milí Orlíci,“ zahájil svůj proslov. 
„V uplynulých dnech jste si bezpečně osvojili vše, co musí správ-
ný vodní junák vědět a znát. Tím vaše učení samozřejmě nekon-
čí, má ale u vás pevné základy. Kromě toho jste včera prokázali 
značnou dávku odvahy i to, že se dokážete v nebezpečných chví-
lích semknout. Za sebe a také za Lenku, Radka a Luďka říkám: 
Jste ozdobou vodáckého stavu a přátelství s vámi je pro mě a pro 
nás všechny poctou!“ Potom k Orlíkům přistoupil a předal kaž-
dému odznak vodních skautů. Byla to pěkně vyvedená skautská 
lilie s kotvou a psí hlavou. Nato potřásl každému z nich rukou, 
po něm ostatní junáci a také Standa. 
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Čtveřice stála chvíli jako omámená, takové ocenění opravdu 
nečekala. Cítili, že dnešní den je pro ně dalším významným 
předělem. Až přijede táta, poveze domů jiné, dospělejší 
a  vyspělejší potomstvo. Vojtu, který získal na  odpovědnosti, 
Ludmilu s  vynikajícím postřehem, Miladu, jež se stala 
pohotovější a  předvedla své analytické schopnosti, a  Vítka, 
který se s ní a se všemi sourozenci natolik sblížil, že se mohl 
klidně počítat do jejich početné rodiny. Také, z čehož se Vráťa 
nesmírně radoval, přestali s popichováním, jejich hovory byly 
hlubší, klidnější, vyzrálejší.      

Kapitán zavelel k  rozchodu a  všichni se odebrali do chaty. 
Tam Orlíkům předal přihlášky do Junáka. Podají si je v Liber-
ci, který mají spádově nejblíže, a to v 7. přístavu vodních skautů 
Flotila. S vedoucím je vše dohodnuto, až přijdou, zařadí si je 
podle věku. 



105

ROZLOUČENÍ

Do odjezdu zbývaly pouhé dva dny. Orlíci se je proto snažili 
co nejvíce využít. Pod kapitánovým vedením, doplněni Len-
kou, Radkem a Luďkem, uspořádali velkou výpravu po jezeře. 
Plavili se až ke Zvíkovu, který byl od Radavy vzdálený dvanáct 
kilometrů! Výlet trval celý den a dal jim opět tak zabrat, že se 
večer seřadili jen k nástupu, umyli se a vzápětí nasoukali do 
spacích pytlů. Trubku, která v deset hodin ohlašovala večerku, 
už neslyšeli. Příští den odpočívali, koupali se, slunili, zahráli 
si petang a také uklízeli, aby po nich zůstala chata v takovém 
stavu, jako když přijeli. Nejvíce práce jim dalo vaření – rozpor-
covali kapra od pana Morávka, který měřil úctyhodných pade-
sát jeden centimetrů. Oddělili hlavu, z té udělali polévku a ze 
zbytku řízky. Jedli je jen tak s chlebem a zapíjeli minerálkou. 
Byli veselí a šťastní, že se jim otevřel nový svět.  

Všechno pěkné ale jednou končí – a  jiné zase začíná. Jako 
členové junáckých oddílů prožijí v budoucnu ještě mnoho hez-
kých chvil – na řekách i na pěších výpravách za krásami své 
země. Budou plnit Stezku a Tři orlí pera. Ale to už bude jiný 
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dějepis. Když sedmý den před polednem zabrzdila před chatou 
tátova dodávka, měli vše připraveno k odjezdu. 

Loučení s kapitánem bylo krátké. Orlíci mu za všechno po-
děkovali a netajili se tím, že se jim po něm a po všech bude 

Plavili se až ke Zvíkovu...
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stýskat. Děvčatům dokonce ukápla slzička. Vráťa je těšil, ať ne-
smutní, že se na vodách jistě brzy potkají a že každému bude 
o nich vyprávět. O skvělých vodácích ze severu. Potom se roz-
loučili s Lenkou, Luďkem a Radkem, všichni se objali a čtveři-
ce nastoupila do auta. To, jako by nechtělo rušit velikost chvíle, 
se lehounce rozjelo, před zatáčkou ale už vesele zablikalo na 
pozdrav a ztratilo se v dálavách.                         

 

Orlická přehrada



108



Obsah

Kapitoly: 

1. První kroky .........................................................................str. 3

2. Příprava ............................................................................ str. 19

3. Odjezd ............................................................................... str. 37

4. První plavba ......................................................................str. 55

5. Noční světla ......................................................................str. 75

6. Rozuzlení  ..........................................................................str. 93

7. Rozloučení ...................................................................... str. 105 



110

O autorovi

Lubomír Jaroš se narodil 10. července 1956 v Liberci. Vystu-
doval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové, kde roku 1984 získal doktorát. V současné době pra-
cuje v Lékárně Na Hradě v Hrádku nad Nisou.

Jarošova tvorba se vyznačuje širokým uměleckým záběrem. 
Kromě básnických sbírek a beletrie mají v jeho díle pevné mís-
to také hudební pásma, písně, povídky, divadelní hry či odbor-
ná pojednání. 

Lubomír Jaroš je členem Unie českých spisovatelů a držite-
lem cen za literární a uměleckou činnost. 

Přehled dosavadní tvorby:

Neučiníš sobě obrazu, Svítání 1997, básnická sbírka

Věra, Aos publishing 1999, divadelní hra

Dáša, Svítání 2001, novela



111

Tajemství Křišťálové jeskyně, Albis international 2004, 
kniha pro mládež

Liščí vršek, Svítání 2006, povídky z vojenského prostředí

Písně na národní notu, Albis international 2007

Vítr na věčnost, Reneco 2009, historický román

Vojtíšek, Reneco 2009, pohádková knížka

Rozhovor, Reneco 2010, divadelní hra

Podivné svědectví Václava Korce, 1.Lužická 2011, kniha 
pro mládež

Tři balady o bludné lásce, 1.Lužická 2011, básnická 
sbírka

U mučednického kůlu aneb Jak se obětovat pro umění, 
1.Lužická 2012, divadelní hra

Otevírání studánky, 1.Lužická 2012, hudební pásmo

Píseň velikonočních jezdců, 1.Lužická 2013

Řeka, 1.Lužická 2013, hudební pásmo



112

Lubomír Jaroš

Orlíci na řece
kresby Petra Šnokhausová 

V roce 2013 vydala  
1.Lužická 

nakladatelství a hudební vydavatelství 
Smetanova 324, 463 34 Hrádek nad Nisou 

jako svou sedmou publikaci. 
Náklad 500 ks, vydání první. 

Jazykový opravce Hana Roubalová 
a Ludmila Jarošová. 

Grafická úprava ReproArt Liberec s.r.o. 

ISBN 978-80-904906-6-6

AMDG


