
10.1.2022, pondělí 

Čas 06:50: Utahaný jako kotě nasedám do mého auta zaparkovaného nedaleko stanice. Mám 

padla a po čtyřech dvanáctihodinových směnách mě čekají necelé 4 dny volna. Cestou po Sokolské 

ulici sleduji nekonečný proud aut směřujících do centra. V mém směru jízdy jsem ale osiřelý. Celá 

republika se probouzí k životu, zatímco já přijíždím domů, padám do postele a spím jako špalek. 

Čas 15:50: Probouzím se skoro ve 4 hodiny odpoledne. Letmým pohledem z okna zjišťuji, že se 

začíná pomalinku šeřit. Dochází mi, že jsem si před spaním zapomněl vyndat kontaktní čočky z očí. 

Zaříkávajíc se, že zbytek dne dokážu přežít bez přídavné optiky, rychle zjednávám nápravu a 

pečlivě ukládám čočky do regeneračního roztoku. Dělám 20 kliků a pár rychlých cviků na břicho a 

záda, načež se převlékám do sportovního. Jdu běhat. O pár minut později už zapínám stopky v 

appce na mobilu a vyrážím. Už po sto metrech vím, že to dneska nebude žádný zázrak. Tep 

rychlejší než obvykle, dýchání rychlejší než obvykle, tempo pomalejší než obvykle. O 5 kilometrů 

později stopky zastavuji – 26:29. Tak přesně o 26 minut a 29 vteřin dříve jsem si představoval, že 

čas bude asi o minutu lepší a že průměr na kilometr se bude blížit hranici 5 minut. Nevadí, tak zase 

příště. 

Čas 17:46: Po „ranní“ hygieně a dobrém jídle beru do ruky mobil a pouštím do reproduktorů 

Dana Bártu. Sedám k notebooku a objednávám si pár knížek, které jsem četl už před pár lety, ale v 

mé skromné knihovně fyzicky chybí. Mezi tituly jsou i Anthony Doerr – Jsou světla, která 

nevidíme, a Alena Mornštajnová – Hana. Dokončuji objednávku a cinká mi zpráva. Kamarád má 

cestu kolem, chce se zastavit a navrhuje, že bychom se mohli projít po Štípě a dobře si pokecat. 

Není co řešit. 

Čas 21:03: Vracím se domů krásně vyvětraný, ale promrzlý. Po večeři sedám k notebooku a 

plánuji si program na zbývající 3 volné dny – to do list postupně plním přibližně 15 položkami, z 

nichž se jako obvykle zhruba třetina dočká i čtvrtečního večera. Zalézám do peřin, na mobilu dělám 

rychlou kontrolu mého akciového portfolia, poté beru do ruky knížku a nechávám se vtáhnout do 

děje. 

 

11.1.2022, úterý 

Čas 02:14: Už asi potřetí odkládám knížku, tentokrát definitivně, neboť už v ní nezbylo 

nepřečtené jediné písmenko. Střídavě se snažím usnout a zase to vzdávám už asi 3 a půl hodiny. 

Přetočený režim po nočních směnách vypadá pořád stejně. 

Čas 09:45: Probouzím se na budík a jsem celý rozlámaný. Nechce se mi z postele, tak beru do 

ruky mobil a dívám se, co je ve světě nového. 11. etapa Rally Dakar je v plném proudu. Na trati už 

jsou motorky, auta a před chvílí odstartovaly i kamiony. Odpovídám na zprávy a přeci jen vstávám. 

Dělám 20 kliků a pár rychlých cviků na břicho a záda, načež si pouštím z repráků Libertango – 

skladbu, kterou si podle knihy Markéty Pilátové s oblibou pouštěli ve vile Jana Antonína Bati při 

jeho vyhnanství v Jižní Americe. Přidávám na hlasitosti a obracím svou pozornost na dnešní plány. 

Den bude zasvěcen praktickým činnostem. Je potřeba uklidit, umýt auto, nakoupit, uvařit a zařídit 

pár dalších drobností. Začínám ale tím, že beru z lednice listové těsto. Dělám jablečný závin tak, jak 

mě ho užil taťka a ze šlupek dělám čaj tak, jak si ho pamatuji od prababičky. Můj svět je v naprosté 

harmonii. 

Čas 13:57: Cestou z nákupu se stavuji do výdejního místa Zásilkovny, kde na mě čekají mimo 

jiné bezdrátová sluchátka. Novější iPhony se s ikonickým 3,5 mm jackem už nekamarádí a my 

všichni si z něj můžeme udělat tak maximálně přívěšek na klíče. Pokrok nezastavíš. Doma dávám 

sluchátka nabíjet, pouštím se do vaření oběda a uklízení. A konečně došlo i na fotky! S velkou 

slávou je věším různě po bytě až teď, i když už tady bydlím více než rok. 

Čas 17:28: Dnes o půlnoci se uzavírá sedmidenní turnaj prestižní virtuální série RBR Cup, která 

se odehrává na rally simulátoru Richard Burns Rally. Stále se jej účastním, už mnoho let. Je to 

taková malá sonda do dětství, které se nechci vzdát a které věnuji několik hodin v cca čtrnáctidenní 

periodě. Mimochodem, jedná se o hru starou bezmála 20 let, která již v mnoha ohledech pokulhává, 

ale doposud nikdo ve virtuálním rally světě nedokázal dosáhnout autentičtějšího chování vozu. 

Komunita nadšenců centralizovaná na Zlínsku udržuje hru při životě a dokonce ji nadále vyvíjí. 



Vznikají nové tratě, nová auta, fyzika vozů je upravována a chování auta se tak posouvá ještě blíže 

autentickému zážitku. Díky tomu můžete osedlat třeba legendární Audi Quattro GrpB Waltera 

Röhrla nebo Škodu Fabii WRC Jana Kopeckého a projet si s nimi třeba RZ Komárov, Biskupice 

nebo Semetín – trasy vytvořené podle reálných předloh. Dokonce vznikl online plugin, jakýsi 

mlutiplayer, kde můžeme všichni zazávodit proti sobě s reálnými hráči, a právě na něm se 

odehrávají zmíněné turnaje a pořádají poháry po vzoru WRC, ERC a jiných reálných předloh. Čeká 

mě 9 náročných rychlostních zkoušek na sněhu a mokrém asfaltu s Peugeotem 208 Rally4. Chystám 

vše potřebné, pouštím se do boje a o dvě hodiny později přijíždím na cílovou rampu na celkovém 4. 

místě ve třídě. Utrápený závod, ale zisk pořádné porce 42 bodů pro tým potěší. 

Čas 20:33: Sluchátka se nabily a je čas na první zkoušku. Plánuji si zdravotní procházku do 

Lukova, nasazuji sluchátka, pouštím Tata Bojs & Ahn Trio a po pár vteřinách vím, že se nákup 

povedl. Mají čisté výšky, optimálně nastavené basy, dokonce v některých skladbách objevuji nový 

nástroj, kterého jsem si dřív nevšiml. Je nádherná mrazivá noc, do tmy září bílý měsíc, v uších mi 

zní smyčcové nástroje a já mám celou stezku pro sebe. Dokonalé! Na Lavičce u Lukova si dělám 

přestávku, opírám se o lokty a fascinovaně hledím na hvězdnou oblohu. Je nádherná! 

 

12.1.2022, středa 

Čas 08:00: Pomalu si otáčím režim, aby mě páteční vstávání do práce tolik nebolelo. Vyskakuji z 

pelechu, dělám 20 kliků a pár rychlých cviků na břicho a záda, načež si pouštím z repráků Richarda 

Ashcrofta. S nejmladším bráchou nasedáme do auta a objíždíme rybníky v okolí. Pár dní už docela 

hezky mrzne. Mrazy sice neklesají pod -10 °C, ale trvají už dlouho a my v koutku duše doufáme, že 

by mohly být vodní plochy přívětivé pro bruslaře. A taky že jo! Po ledě se projdeme už na Štěpánce, 

což je taková naše štípská tůňka, a v Lukově dokonce prohlašujeme led za vysoce nadstandardní. 

Tím se pro mě všechno mění! Zamrzlého rybníku je třeba využít, v dnešní době už se zdaleka 

nejedná o samozřejmost. Okamžitě to dáváme vědět naší hokejové skupině. Hokej na přírodním 

ledě je každoroční tradice, kterou porušujeme, jen když nám počasí vystaví stopku. K této tradici 

patří spousta zábavy, čaj s rumem, slivovice, naražené lokty, poztrácené puky a vrcholné sportovní 

výkony. 

Čas 13:11: Jeden brácha musí na odpolední praxe a druhý zase na zkoušku do Olomouce. Já 

jsem ale odhodlaný vyjet na led hned při první příležitosti, čili okamžitě. Balím fidlátka a mířím do 

Lukova. Je nádherný mrazivý den, svítí slunce a Dolní rybník se pyšní kouzelnou mozaikou 

temného tajemného ledu a bílých sněhových jazyků. Vybavuji své dolní končetiny trojitou várkou 

ponožek, fofrem nazouvám brusle a v mžiku se pouštím do akce. Jsem na ledě úplně první a mám 

celý rybník pro sebe. Přál bych vám zažít ten pocit svobody a štěstí! Je to trochu jako když jdete 

úplně první čerstvě zasněženou pěšinou. Je to chvíle jen pro vás, protože každý další člověk už před 

sebou bude mít vaše stopy. Asi deset minut si takto kroužím po rybníku a poslouchám svistot nožů, 

jak se zařezávají do ledu a jak rozráží navátý sníh. Pak beru do ruky lopatu na sníh a vybírám 

vhodné místo pro naše hřiště. Vyměřuji, odměřuji, přeměřuji, načrtávám obrysy a nakonec taky 

odhrnuji. Sněhové jazyky jsou místy lehce přimrzlé, takže mi to dává zabrat, ale po dvou hodinách 

mám hotovo. Jsem utahaný, ale spokojený. 

Čas 17:15: S kámoškou jsem domluvený, že si konečně někam vyrazíme. Sedáme do auta, 

bereme s sebou proviant, a vyrážíme na vyvýšené místo s kouzelným výhledem na rozzářený Zlín, 

Lípu, Slušovice a okolní vesničky. Kecáme málem tři hodiny a když se vracíme, konstatuji, že dnes 

už jsem fakt úplně bez šťávy. Loučím se, parkuji a usínám. V normální hodinu, konečně. 

 

13.1.2022, čtvrtek 

Čas 07:30: Vypínám zapomenutý budík, otáčím se na druhý bok a spím klidně dál. S objevem 

zamrzlého rybníka se samozřejmě ruší původně plánovaný trek na rozhlednu Vartovna, to dá 

rozum! Zároveň není kam spěchat, neboť zlatý hřeb dnešního dne je naplánován až na 14:00 a do té 

doby vyplním čas jen nějakým malým zařizováním. Teda až se pořádně vyspím! 

Čas 09:48: Už je ale opravdu čas vstát. Vyskakuji z pelechu, dělám 20 kliků a pár rychlých cviků 

na břicho a záda, načež si pouštím z repráků Erica Claptona. 



Čas 11:02: Rybniční hokej je u nás náboženství, takže se nedá nic dělat, nejmladší brácha 

dneska prostě nejde do školy. Navíc nevíme, jak dlouho led vydrží, ale už v pátek má přijít mírná 

obleva, a tak se snažíme využít situace zavčas. Proto oba skáčeme do auta a míříme do Zlína. 

Brácha se se svým čerstvým řidičákem proplétá ulicemi Zlína a parkuje u zimního stadionu. 

Potřebujeme nabrousit brusle a pořídit pásku na hokejky. Pana Kartouska stíháme v brusírně jen pár 

minut před polední pauzou. S bruslemi ostrými jako břitva a dvěma bílými páskami nabíráme směr 

Louky, kde kupuji čerpadlo na vrtačku. Doba jde kupředu a toto jednoduché zařízení nám značně 

usnadní práci při úpravě ledu. Jednoduše už nebudeme muset nosit vodu v kýblech, čehož jsme si za 

ty roky užili až až. S pořízenou se vracíme domů, dáváme si oběd a vyhlížíme prostředního bratra, 

který za ledem spěchá z Olomouce. Nakonec nabíráme drobný skluz, ale po 14. hodině konečně 

vyrážíme. Jde se hrát! 

Čas 14:17: Po rybníku už se prohání mladý domorodec. Jsme zatím tři, a tak by se nám další 

hráč do party hodil. Oslovuji – jak zjišťuji – Adama, který se k nám rád přidává. Pouštíme se do 

akce a užíváme si to dočista jako malé děti. Sem tam někdo přibude, občas ubude, ale suma 

sumárum se honíme za pukem poctivé tři hodiny. I kdybych si letos už nezahrál, jsem spokojený! 

Čas 17:09: Dobrou polovinu hry s námi na ledě strávil i kamarád, kterého ještě zvu na návštěvu. 

Máme co probírat. Zvraty v životě jsou turbulentní a není nad to je důkladně zanalyzovat. Jen co 

kamarád odchází, volá na mě brácha, že sedí u láhve vína, sledují nějakou kriminálku a že jsem 

zvaný. Potvrzuji účast, ale nejdřív si dělám brynzové halušky na zítra do práce, abych se měl na co 

těšit k obědu. Krátce nato beru do ruky brambůrky a jdu se družit za ostatními. Nakonec tam 

strávím příjemné dvě hodiny. 

 

14.1.2022, pátek 

Čas 00:42: Už je opravdu pozdě a já pořád ne a ne usnout. Převaluji se v posteli přes dvě a půl 

hodiny. Asi už jsem přetažený, ale teď se mi to vůbec nehodí. V 5:35 mi zvoní budík! 

Čas 05:35: Vstávání bylo adekvátní uplynulé noci. Už teď vím, že to bude náročný den. 

Vylézám z pelechu, dělám 20 kliků a pár rychlých cviků na břicho a záda, načež si pouštím z 

repráků Days of the new. Ano, i teď ráno. Považujte to za rituál. Do práce přijíždím o pár minut 

později, než by bylo zdrávo, ale vše stíhám bez následků. Částečně jsem si tento skluz zajistil už 

doma, ovšem eskaloval především kvůli problémům s parkováním. Ohromná bolest Zlína!  

Čas 18:47: Čipovou kartou si razím odchod z práce a plán na zbytek dne mám velmi prostý – 

nachystat si svačinu na druhý den, vzít do ruky novou knížku, která mi během dopoledne dorazila 

domů, a obyčejně si číst. A přesně to taky dělám. Tak na počtenou! 

 

15.1.2022, sobota 

Čas 05:35: Po výrazně vyšší dávce spánku jsem ráno o poznání čilejší. Vyskakuji z pelechu, 

dělám 20 kliků a pár rychlých cviků na břicho a záda, načež si pouštím z repráků kapelu Buty. 

Skládám svačinu do batohu, nazouvám si boty a zabouchávám za sebou dveře. Je sobota, provoz 

takřka žádný, všude je klid. Doufám, že to tak vydrží celý den. 

Čas 19:38: Pracovní den moc neutíkal. Teď už jsem ale doma a chystám si suroviny na 

kuchyňskou linku. Skořice, badyán, hřebíček, pomeranč, med, jablečný mošt a medovinu. Mám v 

plánu udělat osvědčený jablečný nápoj vlastní receptury do chladných zimních dní, zítra se bude 

hodit. Nejprve dělám klasický základ na svařák, ve vodě vařím 2 skořicové kůry, půlku badyánu a 

40 hřebíčků. Po 25 minutách přidávám nakrájenou půlku pomeranče, velkou lžíci medu a nechávám 

vše povařit ještě 5 minut. Tím základ na 2 litry nápoje máme hotový. Teď už stačí jenom všechno 

vylovit, přilít litr jablečného moštu v poměru 50/50 s vodou a máme to. Nádherně to provonělo celý 

byt! Beru z poličky hrnek, dávám do něj dva panáky medoviny, zalévám je připravenou tekutinou a 

hned ochutnávám. Perfektní, jako vždy! 

 

16.1.2022, neděle 

Čas 06:32: Letmý pohled na hodinky mi prozrazuje, že mi dnešní ranní chystání vychází tak 

akorát. Nevstávám sice do práce, ale program na neděli mám skvělý. Svých ranních 20 kliků a pár 



rychlých cviků na břicho a záda mám už za sebou. Z repráků mi hrajou Pearl Jam, když se hudba 

přeruší a zvoní telefon. Už jsou tu! Fofrem si nazouvám boty, beru batoh a už od dveří mávám k 

autu. V něm vzadu sedí nejlepší kamarád, před ním jeho ségra a za volantem její frajer. Házím věci 

do kufru, nasedám a celá banda vyrážíme do Trojanovic. 

Čas 07:57: Přes čelní sklo sleduji chlápka v reflexní vestě, jak nás naviguje na vybrané 

parkovací místo. Parkujeme mezi prvními. Jsme v Trojanovicích, odkud vede lanovka nahoru na 

Pustevny. Ale také odtud až nahoru vede silnice, po které se pěšky vydáváme. Je -8 °C, fouká 

studený vítr, ale za horou už vyšlo slunce a my se těšíme z předpokladu, že bude nahoře výborná 

viditelnost. Kromě samotných Pusteven se chceme podívat na západ na sochu Radegasta a na 

východ na Čertův stůl. A když se poštěstí, třeba uvidíme i proslulé ledové sochy, které na 

Pustevnách umělci vytvořili i letos. Suma sumárum se můžeme těšit na nějakých 21 kilometrů 

poctivé turistiky. 

Čas 14:07: Chytám za víko kufru a otevírám jej. Všichni jsme už pořádně unavení, ale 

spokojení. 21 kilometrů poctivé turistiky máme za sebou, dali jsme si pěkně do těla a kromě 

ledových soch, na které se stála neakceptovatelná fronta, jsme si splnili všechny cíle. Jako bonus 

jsme viděli spoustu nádherných výhledů. Za severu na nás svítila sněhová pokrývka nejvyšších 

pasáží Jeseníků, východně jsme zase mohli dohlédnout až k Tatrám. Dokonalé. Třešničkou na dortu 

pak byla samotná cesta z Pusteven. Jelikož byla z velké části pod ledem, zhruba polovinu svahu 

jsme se klouzali a náramně si to užívali. Jen co si dole sedáme do auta, porovnáváme navzájem 

výstupy z různých turistických aplikací, zavádíme debatu tu jedním, tu druhým směrem, ale 

postupně nás přemáhá únava. Po chvíli už prostě jenom sedíme a těšíme se na horkou sprchu. 

Čas 18:03: Dveře od bytu se s klapnutím zavírají. Startuji auto a mířím do práce na noční směnu. 

Konec týdne se mezitím plíživě nachýlil. 


