Pomalu sjíždíme dolů kaňonem Cajon
Pass Summit, a se zapadajícím sluncem
ostře kontrastující spálené stromy a
křoviny, se jen těžce opět probouzejí
k životu. Předloňský požár zanechal děsivé
stopy na všem živém a zřejmě budou
znatelné ještě dlouho. Již před několika
hodinami nás poprvé po několika týdnech
ovál chladivý oceánský vzduch. V dálce,
tam někde za obzorem tušíme pobřeží
Tichého oceánu. Když jsme se na chvíli
zastavili, abychom mohli na chvilku
pozorovat
sílící
a
mohutnící
automobilovou masu valící se k Los
Angeles, uvědomili jsme si, že teď asi,
nebo možná zcela jistě, bude naše cesta
úspěšná. I
když nám
k pobřeží
Pacifiku
zbývá ještě
posledních
120 mil, asi
už to nějak
dojedeme,
stále
se
trošku
obáváme že
nám
nevydrží
kola, nebo
koleno, či
nějaký sval, nebo nedejbože, že nás potká
nějaký střet s řidičem obrněným horou
plechu okolo zvaný automobil.I ty poslední
dvě štramberská ucha které vezeme,
pečlivě zabalena a uložena v hloubí našich
vaků snad symbolicky vhodíme do vln
Tichého oceánu. Dvě štramberská ucha
která jsme se rozhodli že dovezeme, pro
nás až na konec světa, jako symbol
nebývalé chytrosti, umu a chrabrosti
předků dnešních štramberáků, při obraně
svého města před nájezdy tatarských hord,
kdysi v minulosti.

Tisíce aut směřuje na západ, provoz
houstne, my tam směřujeme také. Končí
předposlední den našeho
putování, putování které na počátku,
ostatně téměř jako vždy, bylo jen pouhým
snem, možná klukovským snem uloženým
někde tam dole, postupně povytahovaným
a zase zastrkávaným, znovu oprašovaným
a sílicím, až po nějaké době uzrálým a
nabývajícím ostřejších a jasnějších kontur.
Teď už víme, že náš přejezd Ameriky,
z Chicaga do Los Angeles, na kolech není
fikcí, nebo neúspěšným pokusem, ale
skutečností. Zítra nás čeká jen posledních
80 mil, triumfální průjezd Los Angeles,
přes Holywood, Beverly Hils a skončíme
v Santa Monice, na pláži Tichého oceánu.
Pacifik je na dohled.
Jak se vyplňují klukovské sny.
Ani nevím kdy mě táto myšlenka, moje
paní prohlásila, že smyšlenka, napadla
poprvé.Možná už tehdy kdy jsem jako
malý skautík obul poprvé pohorky a
poprvé přešel Nízké Tatry, nebo pod
Kriváněm, možná někde pod vrcholkem
Vichrenu v bulharských horách, nebo
možná později, kdy jsme si mohli sami a
bez překážek s hora, okusit co to je vyjet si
na kole na Grossglockner, možná na
poloninách nad Koločavou na Zakarpatské
Ukrajině,
snad
v Ajaaciu,
rodišti
Napoleona na Korsice nebo to bylo na Via
Ferátach v Dolomitech. Nebo že by na
každoroční lyžovačce v Jizerkách na chatě
našeho kamaráda? Nevím. Vždy, když
jsme s přáteli vyrazili naše každoroční
koloputování, ať už po Čechách, na
Moravu,Slovensko
nebo
kdekoli
po Evropě, vždy se mi zdálo, že možná
jednou, někdy, bychom mohli zkusit
nakouknout i jinde, dál. A proč ne za
velkou louží, podívat se a sami si osahat co
jsou vlastně zač ti Američani, ne ti
z obrazovky, z filmů nebo z knížek a
magazínů. Takoví ti normální, nebo jsou
vůbec normální? Proč se nepodívat, jen tak
ze zvědavosti, trošičku pod kůži, zkusit se

potkat s obyčejnými lidmi, tak jak se s
nimi potkáváme kdekoli, u nás nebo od
Ukrajiny až po tu Korsiku.A je vůbec
všechno pravda co se píše nebo vykládá o
Americe?
Jak to, že není ještě
vyvražděná? A je vlastně Grand Canyon
opravdu grand, nebo není? Vždycky se mi
zdálo, že když cestování, když „čundr“ tak
na kole. Pěšky, ano, autem, vlakem či
autobusem, taky, ale přece jen kolo je kolo.
Bicykl se stal už od svých počátků před
více než sto lety vzrušujícím strojem. Má
mnoho výhod, ale je hlavně jenom váš.
Jedu si na kole a nikomu do mě nic není.
Pánové Ballantine a Grant to o něm napsali
krásně: „ S čímkoli se setkáte při jízdě na
kole – svištění vzduchu v zatáčkách, vítr
foukající do tváře a do vlasů, vůně trávy,
ranního pečiva a večerní rosy – je doslova
okouzlující. Všechny ty vjemy patří jenom
vám. Stálým a pravidelným šlapáním
tvoříte a zažíváte oboje – rytmus i tempo.
Když se opřete do pedálů plnou silou,
energie a rychlost, které dosáhnete, je jen
ve vaší moci. Zakusíte báječný pocit, který
se dostaví, když rozum, tělo i stroj fungují
jako jeden celek. Podobně jako ideálem
klasického Řecka byla harmonie duše a
těla, člověk a bicykl jsou syntézou těla a
stroje. Po česky, souhra svalů a železa.
Jsou syntézou umění, řemesla a techniky,
čistou radostí a elixírem života“. Kolo
splňuje beze zbytku naši představu o
putování, ať se jedná o odpolední výlet
Štramberk – Ženklava, túra pro důchodce,
nebo Cheb – Čierná nad Tisou. Každý den
je možné překonat poměrně velké
vzdálenosti, téměř bez velké námahy,
turistickým tempem,100 až 150 km je
zcela reálné. Kontakt se všemi okolo vás je
tak akorát, když chcete tak může být velice
blízký, když nechcete tak platí zlaté
pravidlo, že každému psu a dotěrovi se dá
na kole ujet .Jsem si jist, že každý kolista
ctí heslo: „Nejpěknější pohled na svět je ze
sedla bicyklu“.
Příprava akce
Prostě podtrženo sečteno, jednoho dne,
když situace se zdá býti příznivá, sdělíte
doma svým blízkým, ( v mém případě

hlavně moji paní) že to tak vypadá na
5týdenní absenci za účelem exkurse
kalifornského pobřeží Pacifiku. V lepším
případě to rodinka příjme s povděkem
v blahé předtuše nečekaného volna a
bezproblémového
a
bezpříkazového
období rýsujícího se v blízké budoucnosti.
V horším případě se vám do perfektně
připraveného plánu nabourají, s vlastními
destrukčními vstupy, které musíte trvale
odrážet a usměrňovat do patřičných mezí a
doufat, že se unaví spíš než vy. Pokud se
vám to povede, třeba s obtížemi, máte
vyhráno a můžete se věnovat přípravě.
Pokud ne, vyhráno nemáte a připravíte pro
všechny výlet do Chuchle na koníčky, kde
je koneckonců taky pěkně. Dál leštíte kolo
v garáži, chodíte se na něj dívat a
přemýšlíte o případné skulince pro další
nečekanou steč.
Dalším důležitým počinkem je, ovšem jen
pro ty kteří docházejí do práce, zajistit si
patřičné volno neboli dovolenou na
předpokládanou akci a to nebývá vždy
jednoduché,
termíny v práci,
plán,
nemocnost,
jiné
dovolené,
jiní
absentéři.Ale stará moudrost nám říká
„Když se chce všechno jde“ a třeba máte
štěstí jako já, kdy vám váš představený
fandí. Je dobré cítit vítr v zádech i z této
strany.
Když už jsme se si řekli, že bychom to
mohli zkusit vyvstane hned několik
otazníků které je nutno vyřešit, na které si
musíte odpovědět. Předně, nerad jezdím
sám a ani chytré příručky pro turisty to
nedoporučují. Víťa Dostál, či Reinlhod
Messner na to mají možná jiný názor, ale
já se držím raději kolektivu. Nuž sdělil
jsem svoji vizi přátelům, kamarádům o
kterých jsem věděl, že by to mohlo být pro
ně interesantní, že by na takovou cestu jak
se mezi námi kolisty říká, měli, řkouc:
Víťa Dostál už tu Ameriku přejel dvakrát.
Tuším někde na Šumavě, když jsme
objížděli naší republiku po vysloužilých
vojenskohraničářských stezkách jsem to na
ně vybalil. Všichni to jsou zdatní cyklisté,
myslím, že zdatnější než já, sjeli celou
republiku a půl Evropy.Někdo začal

uvažovat o spoluúčasti, někdo už věděl
předem co by na to doma a uvažovat
nezačal, někdo měl tu výhodu, že co by na
to doma brát v potaz nemusel protože je
sám svoboden. Nakonec se vyrýsovala a
utřepala
potencionální
šestičlenná
skupinka, duchem mladých a silných
nebojsů. Po nějaké době přemýšlení,
přemítání a konzultací jsme začali
s teoretickou přípravou a sháněním
informací, map, průvodců, snad kontaktů.
Prostě běžné rutinní přípravné práce, v
principu úplně stejné jako když
připravujete zájezd seniorů na Karlštejn.
Z původní šestičlené expedice jsme se
postupně pod dopadem různých zásahů
osudu scvrkávali a scvrkávali, až jsme o
víza do USA rozhodli zažádat čtyři a
zažádali jenom dva. Druhým byl můj syn
Martin.

Vzdávám tímto hold moji paní, že se
nepřipojila
k destrukčním
snahám
manželek mých přátel a ponechala věcem
volný průběh, možná v naději, že nás táhle
ptákovina, jako je cesta na kole napříč
Amerikou ještě přejde. Nepřešla.
Ještě v počátcích, když jsme o této cestě
jen meditovali, jsem si nedokázal
představit, jak si asi poradíme s provozem
na amerických silnicích, vždyť každý ví,
každé dítě, že Amerika a auto jeden pojem
jsou.

Visuté dálnice o šesti proudech nikdy
nekončících kolon automobilů mě začínaly
strašit ve snu a zdálo se mi, že moje dcera
bude mít pravdu když mi sdělila, že se jí to
zdá jako fantasmagorie. Je tam vůbec
místo pro kolo? Už jsem byl připraven
navštívit Víťu Dostála abych nějaký rozum
z něho
vytáhl.Nebydlí
od
našeho
Štramberku daleko, Hlubočec je od nás
snad pouhých 50 km. Kdy vlastně je nejlíp
vyrazit, je to na jaře? Nebo v létě, či na
podzim? Kdy tam prší, kdy se tam krůtí
tornáda, odkud vlastně fouká vítr? Je tam
horko nebo není? A co ty vraždy a
přepadení? Skončilo to rokem 89 nebo to
trvá?Pak jsem se dostal náhodou
k nějakému článku který popisoval, že
český cyklista ze Zlína ( později jsme si
sehnali i knížku o jeho putování, jmenuje
se Zdeněk Jurásek) přejel Ameriku, na
kole, po staré nepoužívané cestě, zvané
ROUTE 66. Trošku se mi začal vybavovat
Jack Kerulac a John Steinbeck a jejich
knížky o amerických tulácích a již jsem byl
doma.Vždyť to je ono, tady se přece rýsuje
šance to zkusit a díky zkušenostem Zdeňka
Juráska snad i přípravná fáze bude
jednodušší. Když jsem si na internetu našel
webové stránky ROUTE 66, poznal jsem,
že máme asi vyhráno. Jak jsme později
zjistili, je mnoho věcí v Americe
perfektních a vypracovaných, tak i
informace o této „matce cest“ byly skoro
excelentní. Mapy, zkušenosti těch kteří už
tuto cestu absolvovali ať už autem, na
motorce či někdo dokonce i na kole.No
paráda. Zkontaktovat patřičné důležité
osoby a přednést jim svůj záměr už bylo
jednoduché, prosté. Doporučení která jsme
dostali od p. Knudsona předsedy asociace

která se stará o udržování a popularizaci
ROUTE 66 a doporučení a rady od Lona
Haldemana, cyklisty který snad ROUTE
66 jel několikrát, mimoto vyhrál několik
vytrvalostních závodů napříč Amerikou,
byly, jako každá dobrá rada k nezaplacení.
Rozhodnuto, vše bude velice jednoduché,
pojedeme po ROUTE 66.
Co to je vlastně ROUTE 66?
Pro Američany a hlavně pro lidi kteří žijí
poblíž je to velice snadné, jedno slovo.
Fenomén. Nebo ještě lépe grandiózní
stavba na kterou jsou všichni u nich pyšní
a hrdí.

Když pan Henry Ford vymyslel na počátku
minulého století způsob jak zlevnit výrobu
automobilů, zavedl pásovou výrobu a další
vylepšení která se konec konců používají
dodnes, zjistil a nejen on, že je sice pěkné a
příjemné když si může koupit jeho fordku
stále víc a víc lidí a mohou ji používat
nejen pro obživu ale i na výlety, prostě
mohou si nezávazně vyjet kdekoli, došlo
jim, že to kdekoli není až tak úplně pravda.
Celá staletí cesty necesty které vyhovovaly
a byly dostačující pro koňské a kravské
potahy, jaksi pro auta už to není ono a
neexistence a nekvalita silniční sítě se staly
velice
rychle
brzdou
rozvoje
automobilismu.Proto
americká
vláda
rozhodla o urychleném vybudování sítě
nových dálnic a silnic. Jednou z nich,
velice rychle nejznámější a Američany
milovanou se stala spojnice amerického
centra automobilového průmyslu, oblasti
Velkých jezer a pobřeží Tichého oceánu,
konkrétně Chicaga a Santa Moniky v Los
Angeles.V r. 1921 začalo tisíce dělníků
stavět transkontinentální dálnici, z obou
směrů tak aby po několika málo létech,

v r. 1926, mohla být slavnostně otevřena.
Dostala název, kromě dalších pozdějších
přízvisek,ROUTE
66.
Inženýři
ji
naprojektovali tak, že spojila nejen východ
ze západem USA, ale i několik největších
měst, Chicago, kde začíná v Grant parku
na břehu Michiganského jezera, St. Louis,
Oklahomu City, texaské Amarilo, Los
Angeles kde končí na známé pláži
z televizního seriálu „Pobřežní hlídka“,
Santa
Monica.

Protíná na své délce téměř 2500 mil, osm
států Unie. Illionis, Missouri, Kansas,
Oklahomu, Texas, Nové Mexiko, Arizonu
a Kalifornii. Nejdelší úsek najdeme
v Novém Mexiku, 500 mil, nejkratší
v Kansasu. 12 mil. Vede rozsáhlými
pláněmi, prériemi a rovinami, šplhá do
výšek, k třem tisícům metrů, vede
pouštěmi a protíná největší americké řeky.
R66, jak je ve zkratce nazývána si
okamžitě po svém otevření získala všechny
Američany. Pojmenovali ji matkou,
Matkou cest, Hlavní ulicí Ameriky. Po celé
délce okolo ní vyrostlo velké množství
nových hotelů, benzínových pump,
obchodů, celá města postavila svoji
prosperitu na její existenci. Mnoha
farmářům a nejen jim se zkrátily
vzdálenosti. Tisíce lidí našlo nové
zaměstnání. Nejenže jim umožnila rychlé a
pohodlné spojení východu ze západem, ale
také umožnila velké přesuny obyvatel kteří
museli v dobách celosvětové krize ve 30.
letech změnit svoje působiště a zkusit začít
nově jinde, nebo možná ještě větší přesuny
tentokrát vojenské techniky za druhé
světové války. Stala se ale hlavně
symbolem něčeho na co jsou, mimo jiné, a
budou vždy hrdi a pyšní. Automobilismus.

To je to co si asi nikdy nedají vzít a o čem
je nikdo nepřesvědčí, že oni to byli kteří
dali světu automobilů ten správný „Kick
of“, výkop, nákop, bez kterého by se věci
nepohnuly vpřed, nebo pohnuly ale možná
pomaleji a vlažněji. Něco podobného u nás
provedl s kupónovou privatizací Viktor
Kožený a věci se hnuly, do jeho kapsy. To
byl „Kick of“. Ale tak jako ne všechno
zlato je co se třpytí, tak i v případě R66 se
už velmi brzy po jejím otevření zjistilo, že
rozmach automobilismu byl a snad ještě
pořád je rychlejší než nejsmělejší plány a
výhledy
architektů
a
inženýrů.

Nejmarkantněji se to projevilo právě
v průběhu druhé světové války, stará,
vlastně ještě mladá R66 už nebyla schopna
vyhovět narůstajícím požadavkům na
moderní přepravu. R 66 protíná středy
všech měst kterými prochází, sama sebou
obtěžovala a taky ohrožovala obyvatele
těchto měst. To co bylo snesitelné za dob
starých košatých černých fordek, kdy byly
všemi zdraveny jako vzácnost a malá
atrakce, nebylo už snesitelné při
narůstajícím provozu, hluku, smradu a
vzrůstajícím nebezpečí pro všechny okolo.

Uzoučká a štíhlá R66 už nestačila moderní
době a stala se nejen krásnou ale bohužel i
nebezpečnou. Proto bylo hned po válce

rozhodnuto o výstavbě a modernizaci
americké dálniční sítě, tím i R66 a ta jak už
to v životě bývá postupně ztrácela na
významu a pomalinku začala upadat
v zapomnění. Zhruba počátkem 80. let
minulého století už nebylo nutné při
přejezdu napříč Amerikou použít ani
kilometr staré R66. Nová I-40,
Interstates-40, ji dokonale a lépe nahradila.
Mnoha lidem na R66 zbyly jen oči pro
pláč, mnoho hotelů zkrachovalo, mnoho

benzínových pump muselo být zavřeno,
mnoho obchodníků se odstěhovalo jinam,
mnohá města se vylidnila a osiřela. Ale
protože lidé jsou všude stejní a tak jako
my štramberáci se staráme aby naše
historické městečko a naše Trúba vypadala
k světu a lidé k nám rádi a často jezdili pro
potěchu svoji a svých bližních, tak jako
všude jinde se lidé starají o odkazy svých
předků, ať už se jedná o starou jabloň,
Svatovítský chrám nebo Cheopsovu
pyramida či zeď nářků, tak i někteří lidé
kolem R66 se rozhodli, že táto, třebas jen
technická, památka, tak jako mnoho jiných
jak jsme mohli později v Americe vidět,
v zapomnění upadnout nesmí. Hlavně i
proto, že Amerika jakožto mladá země až
tak moc svých historických staveb, nebo
alespoň stavbiček, nemá. Holt Mayové a
Aztéci žili poněkud jižněji, Navajové,
Sioxové či Apači
používali teepee
z buvolích kůží a bílí osadníci si stavěli
svoje příbytky, a ostatně stále ještě staví ze
dřeva a překližek, což až tak historickou
výdrž
nemá.
Mnohokrát
jsme
zaregistrovali, že když jsme vyslovili slova
„Route sixty six“, bylo chvilinku ticho,
krátký povzdech a zasněný pohled někam
za horizont a tichý povzdech. Skutečně pro

ně něco znamená. Nuž tedy pár lidí se
rozhodlo, že R66 v zapomnění neupadne a
začali se také o to aktivně starat. Nutno
říci, že veleúspěšně. Ve všech osmi státech
kterými R66 prochází vznikly národní
asociace starajíc se o vydávání časopisů o
R66, o její propagaci a popularizaci, o
značení, ( někde lepší, jinde horší nebo
žádné, zlatý itenirář Lona Haldemana).
Některé úseky R66 se dokonce nejen
ošetřují ale i opravují. Mnoho z toho co již
se zdálo zapomenuto se obnovilo, do
motelů, městeček, obchodů se vrátil díky,
dnes již HISTORIC ROUTE 66 život. Kdo

byl šikovný a uměl se otáčet začal
prosperovat, z R66 se stala pro Američany
nejen vzpomínka na to jak bylo za mlada
ale i, jak už to v Americe vždy bylo a
bude, i celkem lukrativní byznys. Kolem
R66 se neztratíte, určitě se máte kde vyspat
a hlady neumřete.
Nejcennější rada od Lona byla, jeďte
v září, neprohloupíte, to je počasí OK,
červenec a srpen jsou vedra a od půlky
října už taky nic moc. Na jaře je vysoká
pravděpodobnost prudkých dešťů.Výborně
pojedeme v září a do půlky října to máme
za sebou. Navíc nám Lon nabídl, dal
k dispozici, vlastní vypracovaný popis celé
trasy, skutečně téměř metr po metru.
Amerika je sice v mnohém dokonalá, ale
značení cest a silničních ukazatelů zvláště
na venkově, jak jsme později zjistili až tak
dokonalá není.Díky Lone, bez tohoto
iteniráře bychom bloudili a bloudili, i tak
jsme bloudili, aspoň zkraje, než jsme si na
něj zvykli. Taky nám naznačil, že jestli
jenom trošku Američanům nahrajem a
zabrnkáme
na
citlivou
strunu
možnánacionalismu a ukážeme jim, že

víme co je ROUTE 66, známe ji, nebo
dokonce, že se nám líbí, nejen ona ale vše
okolo, včetně jich, máme vyhráno a budou
z nich, ze všech které potkáme, naši
sympatizanti a pokud bude třeba,
nedejbože, určitě nám podají pomocnou
ruku a pomohou. Což se nám později
mnohokrát potvrdilo. Vztah obyčejných
lidiček okolo, bílých, černých či žlutých,
farmářů, obchodníků na pumpách či
černochů s předměstských garáží byl vždy
a bez výjimky excelentní.
Vystrojili jsme tedy naše kola a sebe
vlaječkami a nápisy, nejen vlajkou České
republiky a moji mateřské firmy myonic
Rožnov pod Radhoštěm,( proč by se i
Američani nemohli dozvědět, že nejlepší
ložiska na světě se spoluvyrábějí
v Rožnově) ale i vlajkami ROUTE 66 a
reakce všech které jsme potkali a nebo
třeba jen míjeli, byly veskrze kladné a
úsměvné. Téměř neustálé povzbudivé
troubení a vztyčený palec na znamení
šťastné cesty nás o tom jenom utvrdilo.
Jenže plány jsou od toho aby byly občas
nabourávány, v mém případě mi pracovní
povinnosti
velely
být
přítomen
v zaměstnání nejpozději počátkem září,
termín nejvhodnější pro přejezd je ztracen
a teď Kubo raď.Víza vyřízená, v případě
Martina jako potencionálního na černo
pracujícího uklízeče v supermarketu jen na
rok, pro mě na deset let, letenky
zabukované, prostě akce rozjetá. Co teď,
odložit? Na kdy? Za rok? Co bude pak?
Bude
vůbec? Co
když se táto
šance
rozplyne?
Tyto
myšlenky
se
nám
honily
hlavou když
jsme
se
museli
rozhodnout
a reagovat
na
nově

vzniklou situaci. Nakonec žádné velké
meditace, pojedeme tak abychom byli
prvního září doma, to znamená vyjedeme
v polovině července. Ještě dotaz na Jeffa
Perkinse, našeho firemního zástupce
v New Yorku. Jeffe, je fakt u vás v tom
srpnu tak horko? Bez klimatizovaného auta
a litrů coly s ledem to nepřežiješ a na kole
už vůbec ne. Jen blázni tu jezdí na kole
v tomto ročním období. Dík Jeffe, umíš
potěšit. A co takhle zkusit se poptat Illony
Morisové, české krajanky z Oklahoma
City, kterou chceme navštívit. Chlapci ani
nápad, moji příbuzní z Krnova si tu při
jejich poslední návštěvě chtěli, přes mé
varování, zajezdit na kolech a po hodině
toho nechali. V létě je u nás běžná teplota
35°C i více. Když už byste museli jet
v tom srpnu, tak jeďte jenom půlku cesty, u
nás skončíte, pobudete, ale do Arizony už
nejezděte, v létě ne. Dík Illono, taky pěkné.
Jenom Lon Haldeman starý protřelý
kolista, jako poslední instance na kterou
jsme nakonec dali a udělali jsme dobře,
nám řekl: Termín od poloviny července do
konce srpna není ideální, ale po určité
aklimatizaci na vedro, zvláště v oblastech
pouští v Arizoně a Kalifornii se to dá
absolvovat, s patřičnými zásobami vody.
On už to v tomto termínu taky jel. Jen se
musíme
rozhodnout
co
uděláme
s převládajícím západním protivětrem.
Když pojedeme z Chicaga tak se lépe
aklimatizujeme na vedra, budeme mít na to
čas, ale počítejme, že Arizonu a Kalifornii
pojedeme proti větru. Když pojedeme
z Los Angeles tak budeme mít jistojistě
nejméně půl cesty vítr v zádech, ale po
dvou či třech dnech nás čeká výheň pouště
Majove, kdy teploty dosahují přes 40°C ve
stínu velice snadno. No tak, není co řešit,
jen si vyjasníme směr, odkud vlastně
začneme. Lon byl jediný z dotázaných
který seděl někdy na kole, ostatní znali
opravdu letní pohodu jen z klimatizované
kanceláře, auta a snad z chladivého
bazénu. Začneme v Chicagu, přece jenom
jsme upřednostnili aklimatizaci na horko
před nějakým protivětrem, foukat fouká
všude stejně, to už známe, ale to vedro, to

vedro, to nás trošičku přece jenom
vystrašilo, nerad bych zkolaboval po třech
dnech někde v písku. Kolikrát jsem si
později v duch říkal když jsem funěl a vítr
byl všude jen ne v zádech, zda jsme přece
jen neměli jet opačně. Ale pozdě bycha
honiti.
Den nultý, Sobota 20. července 2002.
Přistáváme v Chicagu.
Na největším letišti na světě. Amerika
začíná.První dojem kterým na mě Chicago
zapůsobilo bylo obrovské vedro které nás
šláhlo do obličeje okamžitě po opuštění
letištní haly. Stalo se nám to později
mnohokrát za
den,
když
jsme opustili
nějaký
klimatizovan
ý prostor, ale
teď to bylo
poprvé a my
jsme
si
neuvědomili,
že
hlavní
příčinou není
ani
tak
samotné
horko
jako
spíše tepelný
rozdíl mezi klimatizovanou 20°C halou a
normálním letním slunečným odpolednem.
Je sobota 20. července 2002 a my ještě
s poněkud šokujícím zážitkem s prvního
setkání
s americkými
úředníky,
imigračními
a
celníky,
stojíme
s obrovskými vaky, ve kterých jsou
složeny naše přibližovadla a veškerá
výstroj a přemýšlíme jak se co
nejelegantněji s tím vším dostaneme do
hotelového pokoje.
Setkání s imigračním úředníkem bylo přes
všechna varování nakonec zcela normální a
bezproblémové. Po několika minutách a
rutinních dotazích ( trošku jsem měl obavu,
že si podá Martina, jakožto mladého
potencionálního černého zaměstnance
místních supermarketů), co, kde, jak a nač
chceme v USA podnikat a mírném
pozvednutí obočí, když se dozvěděl o cíli

naší cesty a jak ho chceme dosáhnout se
objevilo
v naších
pasech
toužebně
očekávané
odsouhlasené
povolení
k pobytu. Bohužel konec počátečních
obtíží ještě nebyl. Již jsme si zvykli, po
revoluci, že celníci jsou hlavně od toho aby
pohybem ruky zrychlovali kolony na
hraničních přechodech, maximálně se
zdvořile zeptali zda nemáte něco
k proclení, nemáme, tak tedy pokračujte, a
to s milým úsměvem a dále jakoby netečně
postávali a klábosili na hraničním
přechodu. Ne tak americký celník. Když
viděli naše vaky ve kterých byly úhledně
zabaleny a obaleny a chráněny proti
poškození naše kola, na kterých bude
záležet mnohé v nejbližších týdnech, ožili.
Přesněji řečeno ožila, mladá, pěkná
černoška, americká příslušnice celních
odchytávačů potencionálních pašeráků
opia. S klidným srdcem jsme vsunuli naše
vaky do rentgenového tunelu a čekali na
druhém konci. Když ji zasvítily oči a
pomalu si začala navlékat bílé rukavice
začal jsem se rosit a tušit, že možná bude
veselo. Bylo. Jaké máte potraviny ve
vašich zavazadlech? Zněl její dotaz. No,
vezeme si nudle, ovesné vločky a polévky
v sáčku, základ jídelníčku na každé naší
výpravě, výživné a lehké. Zásoby zhruba
na tři týdny. Skutečně jenom nudle a
vločky? Skutečně. (Samozřejmě jsem
opomněl, že moje starostlivá paní nám do
vaků ještě na poslední chvíli přihodila pár
malých kuřecích lanšmítů, na přilepšenou).
A již bíle orukavičkovaná ruka šmatrálka
jde na jisto a naváděná rentgenem vyloví
vítězoslavně z útrob našich zavazadel
malou konzervu. Dejte bábě funkci a máte
o zábavu postaráno, blesklo mi hlavou a
snažím se uvažovat jak z této situace ven.
No to je kuřecí sekaná, v konzervě. Skoro
jsme na ni opomněli, netušil jsem, že je
problematická. Skutečně drůbeží? Opět
provokativní dotaz. Ano, kuřecí. A odkud
vlastně jste? Česká republika. Jazyk?
Čeština samozřejmě. Moment, čekejte a
odkvačila i s konzervou někam za
plentu.Postáváme a čekáme. Mezitím se
k nám přitočil jiný příslušník cechu

celnického, zřejmě, možná její parťák a
snažil se navázat nenucenou konverzaci na
téma později velice, velice časté a
každodenní, odkud jsme, kam jedeme, na
čem jedeme, proč. Protože jsem člověk
trošičku sečtělý, znal jsem a vzpomněl si
na vyšetřovací taktiku všech vyšetřovatelů
od policejního rady Vacátka
až po
strážmistra Vonáska z Horní Dolní, že
jeden je zlý a druhý hodný a okamžitě jsem
šel do střehu ať se neprokecnu. Bohudík to
byl jen můj dojem a chlapík se ukázal jako
velký fanda do bicyklů, už také cosi odjel a
naše obrovské vaky mu napověděly, že má
co dělat se stejnou krevní skupinou jako
on. Krátili jsme si čas malou konverzací a
dobrém a nedobrém co nám může naše
cesta přivát a vůbec o kolech jako
takových. Na co si dát pozor, třeba na
indiány v rezervacích, nebo na průjezd
pouští a zda navštívíme Grand Canyon.
Čekali jsme na paní v rukavičkách. Když
se vrátila, prohlásila, že slova která jsou
vytištěna na obalu v česko anglickém
slovníku nenašli.A opět ty podezíravé
pohledy. Začal jsem mít pochybnosti o
kvalitě jejich slovníků, protože kuře je
podle mého zcela běžné slovo, i
v angličtině. Pozorně jsem se podíval na
nálepku kterou mi strkala pod nos a uviděl
jsem malou drobnost, konzerva byla
slovenská, kuřecí bylo nazýváno hydina,
proto ta nesrovnalost v porozumění. Znovu
za plentu na kontrolu. Tentokrát byla zpět
ještě rychleji, slovenský slovník nemáme,
je ta hydina opravdu kuřecí? Je. Ale už se
do toho všeho vkládá náš již známý
„cyklocelník“ a naznačuje své podřízené,
že už by toho mohla nechat když chlapci
potvrzují kuřecí a každý to přece pozná
podle etikety na obalu. Na vysvětlenou
nám objasňuje, že kuřecí ano ale hovězí ne,
do USA hovězí ne, poučení pro příště. Vše
je OK a sorry. Konečně jsme propuštěni a
chmurné myšlenky na vyhoštění nebo
v lepším případě na zaplacení mastné
pokuty ve valutách se zdají být zažehnány.
Bez zbytečné prodlevy co nejrychleji
opouštíme celní prostor a v zádech cítíme
pichlavé oči paní celnice, jaké štěstí, že

máme raději kuřecí lanšmít než hovězí.
Nebo že by bylo zrovna to kuřecí v akci na
pultech našeho Kauflandu? Náš celník se
s námi rozloučil pozdravem kterému jsme
v této chvíli porozuměli jen částečně, ale
kterým nás později lidé kolem R66
provázeli snad každý den. Popřál nám se
zdviženým palcem:“Good luck“ a „Be
carefully“. Hodně štěstí a dejte na sebe
pozor.
Vydáchnutí stojíme tedy před letištní halou
a přemýšlíme jak naše kola dopravíme do
hotelu když všechny taxíky mají tak malé
kufry. Nakonec většina věcí i když se
může zdát na první pohled složitá je velice
jednoduchá. Dispečer taxíků před letištní
halou když viděl naše vaky, řekl jen
moment, zavolám vagón. A opravdu, za
deset minut přijel nákladní taxík, černý
řidič bez mrknutí oka vše naložil a za 15
minut jsme zastavili před hotýlkem
W. Touhy
který nám doporučil a
zarezervoval Lon, tak aby náš pondělní
průjezd
třímilionovým

Chicagem byl
nejbezpečněj
ší.Ubytování
je
dílem
okamžiku.
Pokoj je dost
veliký i na
zítřejší
skládání a
kompletaci
kol a bagáže.
V klidu
si
ještě
s plechovko
u piva v ruce
v hlavě

co

nejednodušší

a

promítám poslední dny před odjezdem.
Veškerý proviant kola, brašny, stan,
spacáky a vše co je nezbytné pro téměř
dvouměsíční pobyt v cizí zemi se nám
podařilo v pohodě sbalit tak, že bagáž
každého vážila 50 kg i s koly, což bohatě
splňovalo limit 75 kg Britsh Airwais,
letecké společnosti jejichž služeb jsme
využili. S mezipřistáním v Londýně jsme
po devíti hodinách letu přes Gronsko a
jižní
část

Kanady přistáli na největším letišti na
světě, na O´Haryho letišti v Chicagu,
v 18:00 místního času.
doma, ve Štramberku jsme si vše pečlivě
zabalili a zabezpečili proti poškození, tak
aby hlavně rozložená kola neměla moc
prostoru ve vacích putovat. Snad dorazí
společně s námi, neztratí se a snad budou
nepoškozená.
Trochu jsme
byli později
zvikláni,
když
jsme
v Londýně
viděli letištní
personál jak
s vaky
cestujících
zachází,
naštěstí pro
nás
snad
s vaky těch
druhých,
nebo
i
s našimi? V každém případě kola dorazily
s námi a nepoškozená. Přeprava kol do
Prahy Ostravanem za pomocí moji paní,
dcery a v Praze pak mého kamaráda Ládi
Dolejšího nebyla vzhledem k váze a

objemu jednoduchá ale řešitelná. Start
z Ruzyně ve 12:30. Pro Martina první let
v životě, tak troška nejistoty kterou na sobě
nenechal znát. V Londýně jedna hodina
čekání na přímou linku do Chicaga. Ve
14:00 nás Boeing 747 odnáší směr
Chicago.
Teď večer sedíme pohodlně usazení
v hotelovém pokoji a přemýšlíme co zítra.
Prohlídku Chicaga si nenecháme ujít, večer
složíme kola, vyzkoušíme zda jezdí a
upřesníme plán na nejbližší dny. Snad ještě
zkusíme, než vyrazíme objet si alespoň
část Michiganského jezera, na pár dní,
uvidíme.
Den prvý. Neděle 21. července 2002.
Prohlížíme si Chicago.
Ze 103. poschodí mrakodrapu Sears
Tower, který je se svými 443 m a 110
poschodími v Americe nejvyšší a na světě
druhý nejvyšší, se nám zdá Chicago trochu
strohé, beton a železo. Pracuje zde
v kancelářích asi 17 000 lidí, skoro celý
Rožnov.

Tuto podívanou a přítomnost na nejvyšším
mrakodrapu v Americe jsme si
nemohli nechat ujít a poctivě si vystáli
hodinovou frontu na lístek. Stál pro
jednoho deset dolarů. Rychlozdvíž nás za
okamžik dopraví na vyhlídkovou terasu do
výšky 412 metrů. Obzor lemuje moře
betonových kvádrů a moře vody.
Michiganské jezero působí dojmem moře
ale je to jen jedno z největších jezer na
světě.
Na
jeho
břehu,

v Grant parku začíná R66, po které zítra
vyrazíme. Chicago, srdce regionu Velkých
jezer, má necelých 3 miliony obyvatel.
Když v polovině 17. století se první
Evropané, francouzští trapeři, odvážili
vydat na kanoích k Velkým jezerům aby se
pokusili najít nová loviště jistě netušili, že
po několika válkách ať už s indiány,
původními obyvateli, nebo s Anglickými
konkurenčními zájemci o táto rozsáhlá
území, se stane okolí Velkých jezer jednou
průmyslových
z nejdůležitějším
aglomerací a samotné Chicago druhé
největší město USA. Vše co se v Americe
peče okolo aut, se peče zde. Ke břehům
Velkých jezer se přimykají další
velkoměsta, Cleveland, Detroid,Cincinnati,
Milwaukee.
Máme již za sebou první zkušenost
s městskou
autobusovou
dopravou.
Nejprve jsme skoro tři čtvrtě hodiny čekali
na spoj do centra. Jezdí jich tu pohříchu
pomálu. Jen občas. Opravdu asi se tu jezdí
většinou autem. Posléze nás překvapilo, že
řidič vám prodá jízdenku, ale už není
schopen vrátit drobné, musíte mít akorát.
Zřejmě kvůli bezpečnosti nemá žádnou
hotovost. S rozměněním 20 ti dolarovky
nám pomohl mladý mulat. Loop, finanční
obchodní a nákupní centrum Chicaga se
zajímavě řešenou okružní nadzemní
dráhou. Skutečně nad zemí a na bytelné,
připomínalo mi to jeřábovou dráhu,
konstrukci obkrouží Loop a pak se vrací
zpátky na předměstí. Vítkovické železárny
v centru Chicaga, i s tím kraválem. Poprvé
jsme měli možnost poznat na vlastní kůži,
co to je americký pragmatismus, smysl
povýšit věci praktické nad estetické.
Naštěstí ale kousek odtud, na břehu

Michiganského jezera se nám otvírají
úplně jiná, nádherná panoramata. Po
svěžích trávnicích a cestičkách hojně
kropených gejzíry chladivé vody korzuje
tisíce návštěvníků na nedělní procházce,
prohánějí se sportovci na kolečkových
bruslích a horských kolech, nebo jen tak
poklusávají. Tento obrázek jsme později až
tak často neviděli. Američané sportují asi
více u MacDonalda. My jsme neodolali a
podnikli lodní tramvají malou okružní

jízdu po jezeře a pokochali se úchvatným
pohledem na mrakodrapy utápějící se
v odpoledním slunci. Monument Ameriky
na nás začíná dýchat. Už se těšíme na
zítřek kdy konečně šlápneme do pedálů.
Teď už jenom krátké nahlédnutí do
zábavného parku, mezi stánkaři se
suvenýry, ne my nic kupovat nebudeme,
jenom čumenda, jsme naloženi a naše kola
nic navíc vézt nemohou.
Den druhý. Pondělí 22. července 2002.
Prodíráme se z Chicaga.
Ráno snídáme sladké koblihy a kávu
v recepci našeho motelu kde jsme složili
hlavy první dvě noci na americkém území.
Ještě včera večer po návratu z prohlídky
Chicaga jsme bez problémů poskládali
naše bicykly a učinili první závažné
rozhodnutí, že poněkud pozměníme plán
na začátek naší cesty. Původně jsme
uvažovali, že tak tři, čtyři dny zůstaneme u
jezera a zkusíme si ho prohlédnout trochu
lépe a navíc se i v klidu zaklimatizujeme a
setřeme sedmi hodinový časový rozdíl,
který přece je zatím trochu znát. Pojezdíme
a zakempujeme. Ne. Pod dojmem přece
jenom silného sluníčka vyrazíme co
nejdřív, aby nám ty dny pak na konci
nechyběly. Letenky máme z Los Angeles,

takže se tam musíme 1. září objevit. A taky
nás trochu mrazí jak se z Chicaga se
zdravou kůží vymotáme. Martinovi je hej,
on je mechanik, opravář potencionálních
defektů a pokladník, já však navigátor a
vyhledávač cest. Je to můj problém jak se
vymotáme. Víme, že Lon vyjíždí
z Chicaga na kole ve čtyři ráno aby se
vyhnul děsivému provozu. Teď je těsně po
osmé. Ale máme pro strach uděláno. Když
jsme včera večer studovali mapu Chicaga
viděli jsme, že náš hotýlek je situován
blízko jedné ulice, street, na kterou když se
po několika křižovatkách napojíme, tak nás
provede napříč Chicagem až na jeho jižní
periferii. Ven z města. Poprvé jsme se
potkali s cestou která je dlouhá 30 km a
zcela rovná, bez zatáčky. Později to bylo
velice časté. Konzultovali jsme tento
záměr s recepčním v hotelu a ten nám
doporučil jak se elegantně na tuto street
dostat. Vykonáno, dokonáno.
V 8:30 se noříme mezi výfukové plyny.
Prodíráme se Chicagem a skutečně je to
snadné a snad i bezpečné. Okraj této tepny
je pro nás dost široký, řidiči vypadají
ohleduplně. Čekají nás stovky semaforů,
stovky rozjíždění a zastavení, vyhýbání
všemu možnému co se na cestě může
objevit, přejíždění a vjíždění na chodník ,
z chodníku, 30 km bez jediné zatáčky či
odbočení. Naše cesta začíná. Skutečně po

vymotání se Chicaga, se dostáváme na jeho
jižní předměstí, rozlehlé aglomerace se
spoustou továren, nízkých obytných
domků, garáží,benzínových pump a jiných
blíže neidentifikovatelných objektů. Po
dvou hodinách jízdy nám poprvé přetíná
cestu cedulemi značená Historic Route 66
a již nás neopustí po celých 2500 mil, až

v Santa Monice v Kalofornii. Nejsme si
zcela jisti, ale věříme tomu. Dostavují se
však i první problémy. Nejsem ještě zcela
sžit s Lonovým itenirářem a v jednu chvíli
nás naše cesta, proti naší vůli, navede
přímo na I-40, nefalšovanou americkou
dálnici, přímo mezi kamiony. Nechali jsme
se příliš brzy unést pohodovou euforii o
příjemné jízdě. Varování přišlo včas.
Pozdě jsme na to došli, už nebylo cesty
zpátky, musíme jet kousek tedy po dálnici,
k prvnímu sjezdu. Jen aby si nás nevšimla
policie, jízdu na kole po dálnici praktikovat
nelze. Razíme si cestu po pravém
odpočinkovém pruhu a protože je stejně
široký jako pruhy jízdní dá se i táto krátká
jízda po do dálnici přežít, vypadá to i
bezpečně. Kamiony nás míjejí zpomaleně a
ohleduplně přejíždějí do vzdálenějšího
pruhu, Díky hoši, je vidět, že máte
vychování. Ale přesto na prvním sjezdu po
5 mílích rychle pryč, tento způsob
cestování není přece jenom pro nás, rychle
se pokoušíme najít podle mapy ztracenou
R66.
Úměrně se vzdáleností od Chicagy začíná
krajina kolem nabývat více a více rázu
zemědělského. Lány kukuřice a bobů tak

obrovské ( americké) končící někde
v nedohlednu, že začínám rozumět jak to,
že dokážou američtí farmáři zaplavit
potravinami půl světa. Naše bývalé JZD
lány byly proti tomu i v dobách rozkvětu
jen
skromné chalupnické záhumenky.
Perfektně střižené trávníky i kolem těchto
lánů kukuřice svědčí, že asi až tak moc
práce nemají. Krásně střižené a
zavlažované trávníky vidíme a to bez
výjimky, i u všech domků v městečkách a
vesnicích kterými projíždíme. Soudě podle

kvality sestřihu a velikosti ploch okol
domků je mi jasné čím se zabývají muži
jak se vrátí z práce a o sobotách. Nebo i
zde na tuto práci existují speciální firmy?
Pozdě odpoledne, po 50 mílích, kdy již
několik hodin si vychutnáváme osamělou
jízdu kdy nás jen občas předjede, a díky
vlaječkám a nezvyklým dopravním
prostředkům, našim kolům, i zatroubí
občasné auto, dojíždíme do prvního
většího městečka Joliet. Opět malé
zaváhání, neporozumění s itenirářem a již
najíždíme znovu na dálnici. Tentokrát už
zkušeně včas reagujeme a máme ještě
možnost se vrátit. Navečer najet na dálnici
se nám zda zbytečně riskantní. Na blikačky
po dálnici? Děkuji nechci. Vracíme se tedy
a vyhledáváme nocleh, na dlouhou dobu
poslední v hotelu. Další noclehy už budou
většinou pod stanem. Trochu unaveni,
jednak ze sluníčka a sedmihodinového
časový rozdílu oproti Štramberku který je
přece jenom znát ukládáme kola a bagáž
do sklepa hotelu. Předpokládáme, že ráno
bude moudřejší večera a cestu, tu správnou
najdeme.
Den třetí. Úterý 22. července 2002.
Setkání s motorkáři.
S větrem v zádech, sen všech kolistů, a za
nádherného teplého počasí jsme opět na
cestě. Bez problémů jsme se zorientovali a
lehce našli včera ztracenou cestu.
Průměrným tempem k 20 ti mílím za
hodinu uháníme na jihozápad. Při průjezdu
městečkem
Willinois nás
kromě
historických,
předválečných
,
u
nás
bychom řekli
prvorepubliko
vých, budov a
nemožnosti
najít obyčejný
obchod
s potravinami,
zaujala
i
socha

kosmonauta. Poprvé se potkáváme se
skupinou motorkářů, později po celé trase
našich největších sympatizantů kteří nikdy
neopomněli pozdravit.Celá hejna se jich
prohání po šedesát šestce a snaží se nasát
atmosféru této fantastické trasy. Někteří ji
projíždějí celou, jako my, někteří jen část.
Oproti nám mají výhodu v tom, že nejen že
nemusí šlapat, (ale je to výhoda? Nejsem si
tak jist), teplý vánek podpořený rychlostí
jejich harleyů jim čechrá vlasy a
ošátkované pleše, ale hlavně mají více
možností si odskočit k jiným zajímavostem
mimo R66 kterých je zde dost a dost.
Prostě motorkáři a motorkářky vypadají
svým vzezřením a stylem velice
sympaticky. Mimochodem, když jsem
později, asi po 14 ti dnech položil
Martinovi, pod stále sílicím dojmem
absolutní absence normálně vypadajících
děvčat, otázku: „Viděl jsi už tady někde a
někdy pěknou, normálně vypadající babu?“
( baba = na Moravě pěkná děvčica) Jeho
odpověď byla rychlá a přesná.“Ani jednu“.
A to jsme měli už za sebou 1000 mil.
Chudáci
američtí
mládenci,
jejich
vykynuté hamburgové Betynky a Lucinky
se asi moc často do zrcadla nedívají. Zlatá
Morava.
Nutno však podotknouti, že
motorkáři byli výjimka a na tamdemech se
jim hnízdily většinou lepé děvy, asi mají ty
smrdící výfuky nějaké zvláštní fluidum.
Taky na místní benzínové pumpě poprvé
zkoušíme vyžebrat tři deci benzínu do
našeho vařiče. Na všech našich výpravách,
ať už na kolech nebo pěšky jsme si zvykli
vařit, je to konec konců nutnost, kde na
horách či jinde najdete vždy hospodu a
takové večerní vaření má něco do sebe, je
se na co těšit, nudloto ( gulajšovka
urychlena nudlemi až do husta), rizoto,
ovesné vločky, brambory v prášku,
šošovica, dá se s tím kouzlit. Používáme,
jako dnes už skoro všichni turisté, výkonné
a lehké plynové vařiče. Bohužel na cestu
napříč Amerikou jsme museli vzhledem
k letecké přepravě řešit dilema jak se
vypořádat s plynovými bombami. Vzít
sebou do letadly nelze, to bychom taky
nemuseli odletět vůbec a kupovat je až

tady se nám taky nezdálo jako
nejšťastnější. Zbytečně vyhozené peníze,
určitě to bude stát více než u nás a pak
potencionální
problémy
s hledáním
správného obchodu, kolik ztratíme času?
Řešení se našlo, jako vždy. V koutě garáže
se možná již déle než deset let krčil starý,
již nepoužívaný, ruský benzínový vařič.
Pojedeme přece po R66, tam bude benzínu
dost a dost.Kdysi mě ho kamarádi dovezli
z Kavkazu, sloužil perfektně, kdysi, co
teď? Lehce jsem odfoukl letitý nános
prachu, naplnil benzínem a když jsem po
nahřátí uslyšel lahodný traktorový zvuk
věděl jsem, že máme vyhráno, šlapal na
plné pecky. No a dnes jsem poprvé
somroval benzín. V Americe se čepuje na
galóny, což je asi čtyři litry, naťukáte na
pumpě předem kolik budete brát, zaplatíte
hotově u pokladny nebo u stojanu kartou a
potom teprve můžete čepovat. Zdá se, že
našli jednoduchý způsob jak eliminovat
řidiče kteří chtějí ujet od pumpy bez
zaplacení. Tři deci či jeden litr na
amerických pumpách si koupit nelze.
Zbývá to somrování, v našem případě vždy
úspěšné. Stačilo jen si vytipovat vhodnou
osobu, musela vypadat normálně, nejlépe
nějaký farmář nebo motorkář a ostatní bylo
už dílem okamžiku, pokaždé, stačilo jen
krátké vysvětlení co jsme zač, na co ten
benzín potřebujeme, kam jedem a odkud a
vždy jsme uslyšeli: „Sure, of course“ Jistě,
samozřejmě. A bez skrupulí načepoval
slabého půl litru do připravené sklenice,
zásobna paliva na tři dny je zajištěna.
Opět máme možnost si všimnout, jak lidé
kolem žijí šedesát šestkou, poutače,
obchůdky se suvenýry, restaurace,
benzínové pumpy, a jak toho dovedou
využít ( kdo si nedá snídani „ U snědé
Mary nebyl na R66“). Na nás jsou zatím
krátcí. Předně jsme si nakoupili jako
správní češi základní cykloproviant u
„Šuterky“ ve Štramberku a dokupujeme si
jen semo tamo nějakou koblihu a pití, ale
hlavně nemáme místo v brašnách na něco
navíc a jsme jenom rádi, že ujídáme
postupně z našich ještě stále těžkých báglů.
Začínáme však pociťovat na ramenou a

tvářích účinky sluníčka. Faktor 30 to jistí,
ale přesto, začíná být na čase abychom se
tímto problémem začali vážněji zabývat.
Hlavně odpoledne, po jedné hodině už to
začíná být znát. Bude na čase vymyslet
účinnou taktiku, honí se mi hlavou. Snad
časnější výjezd, třeba po šesté, hlavní gró
najet dopoledne a po obědě už to jen
stínovat. Uvidíme.
Pro dnešek zdá se máme vyhráno. Míjíme
krásné vesnické koupaliště plné
koupajících se capartů. Za dva dolárky jim
jdeme s chutí zkazit věkový průměr.
V příjemné pohodě brázdíme bazén ze
strany na stranu a uvažujeme, že jsou na
světě i jiné příjemné věci než šlapání na
kole. Dokonce když později ukončí naše
trauma výškové a věkové převahy několik
nových dospělých návštěvníků nechybí
nám ke spokojenosti nic. Tento způsob
relaxace by nás mohl potkat častěji.

K večeru, po 88 mílích požádáme o
postavení stanu na farmě blízko městečka
Towandy.
Středa 24. července 2002. Den čtvrtý.
Ochutnáváme javorový sirup.
Jedeme jednou po levé, pak po přejezdu
po pravé straně dálnice I-40. Souběžnou
cestou označovanou cedulemi Frontage
Road. Sami, ale přesto jen 20 nebo 30
metrů od obrovských kamionů. Jejich
řidiči na nás přátelsky troubí a mávají.
Později jsme zjistili, že dobrá pětina z nich
jsou ženy, téměř všech věkových kategorií
a šířek. Tvrdá práce pro děvčata. Po pár
mílích se R66 odklání od dálnice a
vjíždíme do dubových lesů. Zdá se nám, že
tak jako je pro Kanadu typickým stromem
javor, je dub nejčastějším stromem ve státě
Illinois.

Javorům
jsme se ale
přesto
nevyhnuli.
Než
vjedeme do
Mc Leanu,
všímáme si
poutače
doporučující
návštěvu
stáčírny
a
výrobnu
javorového
sirupu.Javor
ová plantáž
a manufaktura. Příšerně sladké, ale pro
někoho snad dobré. Martin si na něm
pochutnával v čaji ještě pár dní. Pro nás
byl ale zajímavější obchůdek se suvenýry,
součást stáčírny, kde si bylo možné koupit
nejen zmíněný javorový sirup ale i plno
jiných
suvenýrů
vztahující
se
k javorovému sirupu a k Route 66. Paní
vedoucí si vedla i knihu návštěv. Kupodivu
věděla kde je Česká republika, i když nás
před tím tipovala na Francouze nebo
Němce. Nebyli jsme první Češi kteří
navštívili její podnik.Hned jsme si v její
mapě Evropy našli naši republiku a
zakroužkovali Štramberk a Rožnov. Pár
kroužků z Čech už tam bylo, Pardubice,
Zlín. Prý na kole z České republiky zatím
nikdo, že jsme první, ostatní měli motorky.
My víme však, že se asi mýlí, zřejmě
absentovala v práci když tudy před pár léty
projížděl na kole Zdeněk Jurásek, to byl
ten Zlín, jsem si zcela jist. Ale paní
vedoucí jsme to nevyvraceli. Po
nezbytném fotu, tentokrát i s valašskou
vlajkou, oslazeni pokračujeme dál.
Kilometry za nás nikdo neodjede.
Odpolední hic nám opět naznačuje, že
bychom s tou taktikou jak vydrbat
s horkem měli něco dělat. Teploměry na
veřejných domech ( myšleno radnice,
banky apod.) ukazují 90 až 95 Fahrenheita,
což je asi 32 až 35 stupňů Celsia. Zatím si
na přepočet nemůžeme zvyknout, i když je
to tak jednoduché. °F = (°C x1,8) +32. Dá

se to lehce spočítat i z hlavy. Chce to jen
cvik.
Ve Springfieldu, rodišti Abrahama
Lincolna a hlavním městě státu Illionis,
vyhledáváme camp. Po 77 mílích táboříme.
Recepce je již zavřená, jen cedulka
oznamuje, že návštěvníci kteří přijedou po
uzavření recepce se mají hlásit ráno.
Hledáme si místo sami a stavíme stan dle
libosti. Místa dost. Nebylo by špatné
kdyby byla recepce ještě zavřená i když
budeme ráno odjíždět. Rádi bychom
zaplatili, ale když není komu. Jako ve
všech campech jsou i zde perfektní toalety

a sprchy. Martin se věnuje údržbě kol,
zatím to musíme zaklepat, žádný defekt,
vypadá to tak, že repas provedený
sponzorsky firmou Prašivka a syn
z Frenštátu je excelentní. Já vařím, klasika
nudloto, ( na střídačku, zítra bude rizoto),
tatranka, káva, pivo v plechovce pro mě,
pro abstinenta Martina džus.
Poprvé se také potkáváme se zajímavým
způsobem
trávení
podzimu
života
amerických důchodců. Naši sousedi si
zakoupili obrovský karavan, v podstatě
obytný autobus, zařízený vším potřebným,
takový obývák spojený s kuchyní a
toaletami na kolech a s těmito monstry
vyrážejí do ulic a brázdí Ameriku a
přilehlé státy po celý rok. V létě sever
USA a Kanadu, v zimě se přesunou na jih,
do Kalifornie, na Floridu či do Mexika.
Dojedou do campu, napojí se na el. přívod,
vodu a odpad a relaxují. Aby mohli bez
problémů čundrovat po okolí táhnou si za
autobusem jako přívěsný vozík ještě
osobní automobil. Když je to na čas
přestane bavit, tak se vrátí do svého domu,
pokud ho již neprodali nebo nedarovali

dětem. Naši sousedé než odjedou na večeři
do McDonalda jsou sdílní a po zjištění co
máme v úmyslu v Americe dělat nám
kromě mapy zítřejšího úseku dali i
doporučení abychom zkusili do St. Louis
dojet po skutečně starém úseku R66 z r.
1926-1930, úseku o kterém se už skoro
neví, protože pak již jako šestašedesátka
nebyl používán a pro kola by to mohlo být
interesantní. Rádi to vyzkoušíme, díky.
Čtvrtek 25. července 2002. Den pátý.
Farmáři, kukuřice a boby.
Vstáváme brzy, již v šest. Kupodivu i
Martin. Bylo však nesnesitelné horko a při
kraválu který spustily k ránu cikády se
skutečně spát nedalo. Nebo že bychom se
pokusili vyklouznout po štrambersky
z campu ještě před příchodem recepčního?
Ne kvůli cikádám? Však paní z recepce na
nás již přátelský mává. To auto co již brzy
ráno objíždělo camp, to byla ona a
kontrolovala nové příchozí, many are
many.
Opouštíme Spriegfield jak jinak než po
ulici Abrahama Lincolna. Lehce se
napojujeme na doporučenou starou cestu a
cílíme k St. Louis a jsme zvědaví jak na
nás zapůsobí Mississipi River, Otec vod,
známý hlavně z knížek Marka Twaina.
Kdo by neznal Toma Sawyera a Hucka
Finna. Trošičku jsme zklamáni, protože
doporučená stará varianta R66 je normální
americká okreska se vším všudy, tedy i
s poměrně hustým provozem. Dnes se tedy
musíme prokousávat i mezi auty, pro
dnešek konec samoty na cestě. Ještě, že
krajina kolem je nádherná, projíždíme
mezi
pastvinami,
lány
kukuřice
s anglickým trávníkem hned vedle klasů,
dubovými lesy a háji, farmami. U jedné
z nich po 77 mílích opět bez problémů
stavíme stan. U nádherného rybníka, pod
borovicemi, jen doufáme, že zde nehnízdí
cikády.Předtím nám byla ještě odmítnuta
žádost o postavení stanu na jiné farmě,
poprvé a naposled. Asi jsme na majitele
nepůsobili moc věrohodně, nebo jsem
možná nebyl hladce oholen, i když si na
svoji vizáž, na rozdíl od jiných dovolených
dávám záležet. Právě kvůli požadování o

nocleh. Předpokládáme, že vyholený a
navoněný fešák se odmítá obtížněji než
starý zarostlý šedivec. Táto taktika se
ukázala jako úspěšná, stačilo jen sdělit kdo
jsme, odkud a kam jedeme, na čem a
doporučit příslušné osobě místo ( většinou
už z naší strany vytipované, tak aby to
nikoho neobtěžovalo), kde by asi bylo
možné náš stan postavit. Taky jsme vždy
připomenuli naši soběstačnost, s vodou,
s jídlem. Vyhýbali jsme se exklusivním
zaplotovaným rezidencím s vyšlechtěným
trávníkem, okrasnými keři, okrasnými
altánky a dogami, zde bychom asi s našim
požadavkem na přespání neuspěli,
obyčejné domky nebo farmy byly v našem
zorném poli. U tohoto farmáře jsme však
neuspěli, ani nás tak přímo neodmítnul,
spíš dělal mrtvého brouka, až jsme se
dovtípili. Jenom pořád opakoval, všude
mám kukuřici a boby. Tož jsme to Bobe
zkusili jinde, bez problémů a na hezčím
místě. Zítra dojedeme do St. Louis.
Pátek 26. července 2002. Den šestý.
Vjíždíme do St. Louis.
Ráno je obloha poněkud zakaboněna, že by
nás chytil první déšť? Balíme stan a
vyrážíme, posnídáme jak už máme
vyzkoušené koblihu a kafe někde na
pumpě. Sotva vyjedeme obloha se zatahuje
čím dál více a první kapky nenechají na
sebe dlouho čekat. Spouští se prudký liják.
Naštěstí se nám daří se schovat na terasu
jednoho domku a jenom pozorujeme ze
sucha proudy vody. Když dojeli majitelé,
jen na nás kývli, zdá se nám, že jim
evidentně nevadí naše přítomnost, tož si
velebíme na jejich verandě dál. Po dvou
hodinách se již začínáme ošívat, rádi
bychom už pokračovali, zdá se, že déšť
ustává, počkáme ještě chvíli až trochu
oschne silnice. První ze tří dešťů které nás
potkaly máme za sebou. Ještě za oparu
který stoupá ze silnici pokračujeme,
provoz houstne, blížíme se k St. Louis.
Poslední město před ním se nazývá
Edwardswille, je to poslední dědina, už se
noříme do periferie velkoměsta. Poprvé se
setkáváme s větší koncentraci černošského
obyvatelstva, na této straně St. Louis jsou

vidět. Na venkově, na farmách i
v městečkách jsme potkávali téměř
výhradně bělochy, až jsme měli dojem, že
je Amerika jednobarevná. Postávají či
posedávají u svých jednoduchých domků a
garáží, mladí, staří, děti. Připomíná nám to
shlukování našich romských spoluobčanů.
Je pozdní odpoledne a nám je jasné, že asi
dneska musíme přespat v motelu, protože
zde na periferii hledat místo pro stan a to
nejen kvůli černochům by nebylo asi
nejlepší řešení. Vybíráme si jeden
z několika motelů u cesty. Dneska budeme
spát trochu pohodlněji než jindy, motely,
aspoň ty s rozumnou cenou které si
vybíráme, jsou zařízeny všechny stejně.
Měkká postel, klimatizace, sprcha,televize.
Ladíme hlavně Whether Canal, kanál
s permanentní předpovědí počasí, jak
místním tak v celém světě, zítra bude, jak
jinak zase vedro, 35°C či více ve stínu,
možná po obědě trochu víc, ale vítr
v zádech. Parádní věc, dá se na to
spolehnout a hlavně pro nás, užitečné.
Ostatních 60 či kolik kanálů už tak
interesantních není, nejsem v tomto směru
patriot, ale zdá se mi, při přímém
porovnání, že naše televize a to už je jedno
která, je v porovnání s místní přímo
parádní, ale to může být jen můj
subjektivní názor. Při poloze ležmo opřeně
přepínám jeden kanál za druhým, zprávy
( 99 % jen o Americe, ostatní svět přestává
existovat ), košíková, baseball, soutěže,
prodejní bussines kanál, golf, baseball,
golf, baseball, americký fotbal, soutěže,
soutěže. Filmy samozřejmě, ty jejich.
Myslím si, že pro každého Evropana není
jednoduché
porozumět
americkému
fanouškovi který je vzrušen nad míru když
se podaří „houmer“ ( míček odpálený do
hlediště mezi diváky, při bassebollu,
chytač nemá nárok). Nebo opět šílející
procesí pozorujících fandů, když se
golfistovi podaří na podesáté trefit nebo
netrefit jamku. Zdá se mi, že americké
sporty, alespoň ty nejpopulárnější nemají
kromě košíkové, hokeje a normálního
fotbalu šmrnc. Líbila se nám nová varianta
košíkové, kdy pod koši je umístěno několik

nízkých trampolín, tím pádem i hráči
nemusí mít dva metry výšky a přesto
skáčou nad obručemi košů jako kaučukoví
pajduláci. Jsem zvědav, kdy se táto pro
diváka atraktivní hra se spádem a nábojem
objeví u nás. Pravda však bude taky v tom,
že přece jenom neznáme pravidla jejich
některých her a potom nám může velice
lehce uniknout vlastní smysl hry, její
taktiky a finesy, teprve pak asi už to není
nuda ale požitek. Občas se nám podařilo, i
později, naladit na komerčním kanálu
automobilovou honičku policajtů za
nějakým
delikventem. Vše sledováno
policejním vrtulníkem s kamerou.Chudák
zloděj auta, nebo možná horší sorta, před
smečkou policejních honců neměl šanci.
Kdysi hon s brokovnicemi na otroky, nebo
uprchlé vězně, přes bažiny a horská údolí,
v Anglii dodnes hon na lišku. Tady sedí
tisíce, možná ještě více televizních diváků
před bedýnkami a pozorují se zatajeným
dechem kdo, kde a za jak dlouho si rozbije
nos. Pravidelně to končilo buď bouračkou
do sloupu pouličního osvětlení, pádem
z mostu, nebo se srazil s jiným, nebo
postupně s jinými auty. Sám dopadený
mnohdy už o sobě nevěděl, či věděl jen
málo, když ho vynášeli nebo odváděli
v poutech.
Večer ještě
po lehku, bez
zátěže, jako
motýli, ó ta
pohoda,
se
jedeme projet
ke známému
mostu „Chain
of
Rocks
Bridge“ přes
který se kdysi
po
R66
jezdilo
na
druhou stranu
řeky. Dnes již
je nepoužívaný pro normální dopravu,
stejně jako R66. Bohužel je už k osmé
hodině a vstup již byl zavřen. Tak zítra.

Sobota 27. července 2002 den sedmý.
Vjíždíme do Missouri. Druhého státu na
R66.
Odskakujeme si na technickou památku,
železný most přes Mississipi River „ Chain
of Rocks Bridge“. Protože je sobota,
využívá hodně Američanů tohoto mostu a
přilehlého okolí, asi sportovně rekreační
zóny, bez aut, ke zvýšení své kondice.
Běhají, chodí, rychle i pomaleji, někteří i
pozpátku, většinou s walkmeny na uších.

Nechají auta na záchytném parkovišti a
jdou se unavit. Jen těch cyklistů jaksi vidět
není, že by kolo bylo jen výsadou
Evropanů a Číňanů? Zatím jsme prakticky
o solidního cyklistu nezavadili a to jsme tu
již týden. Přijíždíme k mostu a dýchne na
nás majestátný Otec vod, Mississipi River.
Skutečně veletok, valící se na jih do
Mexického zálivu, ještě však musí
překonat nějaký ten tisíc kilometr. Marně
pátráme po kolesových parnících které
známe z knížek Marka Twaina, nic ani
jeden, jenom masa vody, připomíná mi
svou velikostí Dunaj, možná větší. Zde při
pohledu na tento nejdelší americký
veletok, který na své délce téměř čtyř tisíc
km sbírá vody z celé Centrální nížiny si
ještě neuvědomujme, že toto je poslední
řeka která za něco stojí, další které budeme
překračovat, ať už Rio Grande nebo Rio
Pecos, budou jen polovyschlé potoky které
nemají
s majestátnými
řekami
nic
společného, alespoň v tomto ročním
období. Vracíme se zpět a noříme se do
útrob velkoměsta s 370 000 obyvateli.
Díky Lonovu iteniráři se nám celkem daří
a zdá se, že průjezd i druhým velkoměstem
proběhne bez problémů. V polovině 19.
století, když ještě na západ nevedly silnice

ani železnice, bylo St. Louis sedmým
největším městem a nejdůležitějším
dopravním uzlem USA. Odtud pluly již
vzpomínané kolesové parníky proti proudu
řeky Mississipi až do Minneapolisu nebo
na západ po Missouri do nekonečných
dálek
neprobádanýc
h prérií.
V dáli
už
vidíme
dominantu
St.
Louis,
obrovský 192
metrů vysoký
oblouk
z nerezavějící
oceli,
Gateway
Arch,
symbolická
brána západu.
Jsme již tedy na západě. Dnes taky
opouštíme stát Illinois a překročením
Mississipi vstupujeme do druhého státu na
naší cestě, do státu Missouri. Razíme si
cestu městem, převážně po hlavní třídě,
třídě Thomase Jeffersona. Na tohoto pána
jsme naráželi víceméně skoro v každém
městě, všude měli po něm pojmenované
náměstí, hlavní ulice, nebo nábřeží. Bodejť
by ne, Thomas Jefferson byl jedním
z čelných mužů, kteří se před dvěma sty
léty zapříčinili o vznik Spojených států. Po
několika
létech války
s anglickou
armádou a
králem Jiřím
III. vyhlásil
tehdy
americký
Kongres 4.
července
1776
Deklaraci o
nezávislosti,
která
byla
zároveň
právním
dokumentem
o
založení

Spojených států amerických. Deklaraci
sestavil právě Thomas Jefferson, pozdější
třetí prezident USA. 4. červenec, Den
Nezávislosti je nejvýznamějším svátkem
USA.
Po levé straně stále vidíme v dálce oblouk
Gateway Arch, asi si k němu odskočíme,
musíme být ale opatrní protože, tady nám
Lonův itenirář nepomůže, musíme na
vlastní pěst. Jen se dotážeme na
nejvhodnější cestu a měníme směr, snad se
dostaneme i na vrchol oblouku. Motáme se
v ulicích, přejíždíme ze strany na stranu a
snažíme se držet směr přímý, k oblouku
který vidíme proti obloze, ale nezdá se
nám, že by se blížil. Tak jak se motáme
my, vidíme i cyklistu který se taky motá,
přejíždí ulice zdánlivě bez smyslu sem a
tam. Pak chápeme, že se k nám snaží
dostat, přes masy aut a chodců kterých je
tady v centru města čím dál víc.Mává a už
je u nás. Jmenuje se Steven. Jako my má
rád kolo, ale na rozdíl od nás je asi v St.
Louis jediný, potvrzuje nám náš dojem, že
kolistů
se
v těchto
krajích
moc
nevyskytuje. I on je potěšen, že potkal
někoho na kole a i on trochu s despektem
naslouchá našemu plánu to zkusit až do
Kalifornie, vlastně až ze Štramberka. Ale
to je jeho problém. Když jsme se ho
dotázali kudy tudy nejlépe přímo
k oblouku, ochotně se nabídl a již nás
lodivoďuje nejlepší cestou, pro kola. Opět
se motáme, ale tentokrát už cíleně a za
chvilku jsme na místě. Steven se s námi
loučí, ještě doporučuje nejvhodnější cestu
zpět na naší původní trasu a odjíždí. My
obdivujeme majestátný monument třpytící
se v poledním slunci a při pohledu na
krouticí se dlouhý had čekajících
návštěvníků na vstupenky a na výtah, je
neděle, na to jsme zapomněli, si oba
potvrzujeme, že nemusíme být všude a
vypouštíme původní záměr návštěvy
vrcholku Brány západu. Vstupenky, celé
vějíře vstupenek nám nabízejí několikrát
skupinky
mladých
různobarevných
chlapců. Zpočátku nevíme jaké, později
chápeme když jedeme kolem stadionu a
valicích se davů, které sílí. Dnes budou

mezi sebou soupeřit basseballové týmy St.
Louis a Chicaga. Po nalezení street
Thomase Jeffersona už nám nic nebrání
abychom opět periferiemi s nízkými
baráčky z červených cihel a jejich
postávajícími obyvateli na zápražích a na
rozích St. Louis za sílicího vedra opustili.
Bohužel za městem R66 splývá s regulérní
dálnicí I-44 a protože není jiné cesty, i
podle Lonova iteniráře, musíme několik
mil absolvovat po této dálnici. Máme s tím
již zkušenosti a bereme to jako nutné zlo.
Dá se to přežít, i když požitek to není.

Martin má možnost po prvé uplatnit svoji
zručnost mechanika, první defekt jeho
předního kola. Na vině je střepina skla.
Toto se ukáže jako největší problém naší
cesty. Mnohonásobně větší nepořádek
kolem cest, sklo, milion ostrých drátků
z prasklých pneumatik. Zlaté cesty v České
republice. Normálně se píchá duše jednou
za dva roky, nás čeká 16 defektů za měsíc,
toto je první. Na pumpě Martin chvilku
pracuje, já mu asistuji, ale do práce se mu
nemíchám, pozoruji souhru svalů a
železa.Výměna duše je otázkou deseti
minut, lepit budeme až večer.

Po sjezdu z dálnice se opět noříme do
nádherné krajiny, mírně či více zvlněné,
mezi lesy a údolí, zdá se, že roviny státu

Illinois skončily u Mississipi. Projíždíme
krajinou ne nepodobné té naší moravské.
V jednom takovém údolí, na břehu malé
říčky, zkusíme požádat místní o plácek na
přespání. Zastavujeme u několika domků a
dovolím si oslovit paní která zde evidentně
lelkuje a sdělit ji naší prosbu o postavení
stanu. Tvářila se neurčitě, pak trochu
ztěžka odvětila ať počkáme na manžela, že
musí rozhodnout on.Ucítil jsem závan piva
a domyslel jsem si, že asi bude lépe
skutečně počkat na manžela. Ono to s tou
abstinencí Američanů nebude asi všude tak
košer. Pan manžel nám ochotně ukázal
místo u řeky, taky s plechovkou piva
v ruce schovanou v papírovém sáčku, kde
si můžeme postavit stan. Místo pěkné, snad
nás nebudou budit cikády, nebudily, jen
horka v noci mohlo být méně. Nehybně
ležíme a potíme se. Voda v řece je
neskutečně teplá. Připomnělo mi to
podobně teplý potok u Melniku, v jižním
Bulharsku, když jsme před léty přecházeli
nádherná Bulharská pohoří, Rilu a Pirin. I
tam tekl potok který neosvěžil, ale ohřál
horkem zmožené tělo ještě víc. Dneska
máme v nohách 52 mil a začínáme
ochutnávat i trochu kopečků, jako doma.

Neděle 28. července 2002. Den osmý.
Tichá vzpomínka na banditu Jesse
Jamese.
Ráno vstáváme už v 5:30 a zkoušíme
vyzrát na nadcházející teplý den. Profil
trati je stále zvlněný zdá se nám čím dál
více do kopce, těch výjezdů je více než
sjezdů. Kolem nás jsou na svazích vidět
vinice, reklamy na ochutnávku, taková
naše jižní Morava. Ochutnat nemáme
zájem, my jedeme na ionťák a colu. Ionťák
si vyrábíme sami z prášku a chlazené coly

je na pumpách za dolar dost a dost.
Výhodou je, že další pohárek už si čepujete
zadara. Jako káva v restauraci, číšník
přijde a dolije vám jak dopijete šálek,
automaticky. Meramec Caverns
( Meravecké jeskyně ) které míjíme, byly
prý útočištěm Jesse Jamese, bandity, o
kterém zpívali i naše známá country kapela
Greenhorni. Podle jejich verze a snad
podle pověsti to byl takový americký
Jánošík, starý dobrák který se napakoval
jen na bohatých. Ve skutečnosti však za

občanské války působil se svým bratrem
Frankem na straně Konfederace, Jižanů a
podíleli se na zabíjení bezbranných
civilistů Unie. Po válce se živili
přepadáváním bank a železnic. Protože
banky a železnice patřily „ bohatým“
získala si banda bratrů Jesse a Franka
Jamesových sympatie veřejnosti, částečně
asi i proto, že železniční společnosti
získaly právo vést železnici přes pozemky
farmářů bez nároků na náhradu, vlastně
byla táto půda vyvlastněna v zájmu věci
veřejné, už tehdy. Gloriola kolem Jasseho
a sympatie byly jenom logickým
vyústěním. Skončil, přesně tak jak zpívají
Greenhorni, rukou kamaráda Roberta
Forda, bývalého člena jeho bandy.
Odpočíváme u obchůdku se suvenýry
vedle musea tohoto slavného bandity. Jako
už mnohokrát předtím se s námi dává do
hovoru majitelka obchůdku, byli jsme
konec konců jedinými návštěvníky a když
zjistí, že nejsme ani Francouzi, ani Němci
ale Češi, vnutí nám, asi pod dojmem
železné opony, americkou tatranku na
přilepšenou ať netrpíme na trati
nedostatkem. Dík.

Za městečkem Cuba, možná jenom
osadou, věnujeme tichou vzpomínku
Fidelovi a kubánským doutníkům a u
vyhlídnutého domku na vedlejší cestě za
tratí, opět bez problému získáme od
majitele povolení k postavení stanu. Již
obvyklý večerní rituál je nám vlastní.
Nastartovaný benziňáček spokojeně hučí,
já vařím, klasiku, nudloto, pak bude
kávička s moučníkem, nějaké sušenky,
posléze ještě americké pivinko z
plechovky. Začínám pociťovat určitou
averzi na iontové nápoje, kterými mě
napájí můj syn. On si v jejich konzumaci
přímo libuje, dá se říct, že je přímo
vyhledává. Ale já jsem přece jenom po
celý můj cykloživot zvyklý na jiný ionťák.
Obyčejné a asi nejlepší na světě, české
pivo. Pořádné pivo a gulajšek si dám asi až
za měsíc, doma. Na ráno připravím ovesné
se
sušeným
mlékem
a
vločky
s marmeládou, možná ještě s javorovým
sirupem. Stará známá věc, každý turista a
tramp to ví. Po ovsu máte sílu jako kůň,
pivovarský.
Martin provádí pravidelnou kontrolu
našich strojů, zatím je vše OK. Doufejme,
že to tak bude až do konce, nejen kola ale i
naše tělesné schránky. O sebe se nebojím,
já jsem jura, ale co synek, je přece jen tak
mlád a nevyvinut. Zítra chceme vyjet opět
trochu časněji, spánek nám oddalují jen
občas přejíždějící vlaky jejichž rachot
slyšíme od nedaleké trati. Dneska máme za
sebou 72 míle.
Pondělí 29. července 2002. Den devátý.
Začínáme přemýšlet jak na vedro.
Vyjíždíme brzy po šesté, ráno je ještě
chládek, dneska obzvlášť. Je trochu
zataženo a bezvětří, ideální cyklistické

počasí. Přece jenom se vítr v posledních
dnech trochu stočil a začíná, hlavně
odpoledne foukat, už ne do zad ale více
z jihu, místy z jihozápadu a to už je znát,
trochu nám ztěžuje jízdu. Naivně jsem si
zprvu myslel, že v případě větru projedu
Ameriku v zákrytu za svým synem. Moc
mi to zatím nevychází. Občas mu
nevyhovuje moje stařecké tempo a někdy
vidím v dálce vepředu jenom tečku.
Většinou mě čeká na kopci nebo na
křižovatce, doufám, že se neztratíme,
nedovedu si představit jak bychom se
hledali. Přitom naše zkušenosti nám velí,
že při našich cykloakcích v minulosti jsme
se vždycky nejmíň s přáteli jednou nebo
dvakrát ztratili. Na kole je to coby dup.
Poslední velké ztracení poloviny výpravy
na Korsice jsme nakonec horko těžko
vyřešili přes telefonní budky a dispečink
v naší kuchyni doma ve Štramberku, kde u
telefonu seděla moje paní a navigovala nás,
abychom se po dvou těžkých dnech mohli
zase najít.

Kopců přibývá, zdá se nám, že celý stát
Missouri
jedeme
neustále do
kopce.
V jednom
okamžiku,
ani se nám to
nechce věřit,
jsme
odměněni
krásným
dlouhým
sjezdem,
s větrem
v uších

míjíme partu chlapíků kteří na nás mávají,
intenzivně a skoro všichni, opětujeme
mávání a jen se přikrčíme a vychutnáváme
ten nevídaný sjezd. Takové malé Pustevny,
u nás na Valašsku. Bohužel za pár chvil už
nám dochází proč ti hoši na nás tak zuřivě
mávali, dole na dně údolí, u železniční
stanice cesta končí. Road Closed. Konec
cesty, tak jako později mnohokrát můžeme
vidět, že cesta nejen začíná, ale také může
končit a to zcela nečekaně. Byla to moje
chyba, kdy v euforii, že už umím a dobře,
pracovat s itenirářem Lona Haldemana,
přehlédl jsem jednu odbočku. Nuž co
otočit a zpátky, jen v tom kopci už nám teď
nesvištěl vítr v uších. Martin brzy zmizel
vepředu, jel svým tempem vrchaře, já za
ním tempem nevrchaře. V jednom zvlášť
prudkém úseku jsem dokonce, nuž co
nejsem už nejmladší, s kola slezl a šel
pešo, kolo tlačíce. Však mě nikdo nevidí,
cestáře jsem už minul a synek je vpředu.
Nikde ani noha před kterou by jsem se
musel stydět. Martin nebyl až tak vpředu
jak jsem si myslel a s chutí to moje
potupné
slezení
z
poza
křoví
zdokumentoval na fotografický pás.
prozatím
Dnešní
etapa
patřila
k nejpěknějším. Krajina připomíná naší
vysočinu, svěží zeleň, horko se nezdálo až
tak veliké. Že bychom si už začínali
zvykat? Pomaličku docházíme k poznání,
že asi nejlepší bude když pojedeme dle
možností po celý den. Není nutné dělat
nějaké zastávky z důvodu vedra, protože
jsme zjistili,
že
pokud
jedem tak si
vyrábíme
vlastními
nohami
dostatečně
výkonný
ventilátor,
který nás bez
problémů je
schopen
ochlazovat.
Skutečné
vedro

pociťujeme jen když zastavíme. Když se
k tomu ještě přidá vítr není co řešit.
Efektivnější je zdá se být normální jízda,
zastavit při nějaké zajímavosti po cestě a
když je nutné, potřeba občerstvení je lepší
zastavit u pumpy, nějakého šopu nebo
McDonalda. Všude je klimatizace a jsme
schopni se zregenerovat velice rychle.
Vedro není náš problém číslo jedna a těch
120, 130 km se dá v pohodě denně ujet, tak
jak máme v plánu, zatím. Později nám
došlo, že jsme možná získali větší
zkušenosti s americkým hicem než samotní
Američané, kteří se obalili proti letním
vedrům brněním klimatizovaných aut,
kanceláří, domů a bazénů. Problémem se
pomalu, nyní zatím jenom v náznaku, stane
protivítr, ale to teď ještě nevíme.Po 81.
míli zastavujeme u motelu u cesty a po
krátké úvaze rozhodujeme, že by nebylo
špatné se zase jednou pohodlně mastňácky
vyspat v klimatizovaném pokoji, podívat
se na golf či baseball a zjistit jaké že to
bude zítra počasí. Sprcha taky nebude
k zahození. Navíc zjišťujeme i přítomnost
prádelny v recepci hotelu a bylo
definitivně rozhodnuto. Nebudeme muset
naše trička a ponožky prát v ruce a
v umývadle. Vyprat a usušit za směšné dva
dolary, no nekup to. Amerika se mi začíná
líbit.
Úterý 30. července 2002. Den desátý.
Kopečky, to je ono.
Profil tratě se trochu zlepšil, krajina je
méně kopcovitá, vítr taky přijatelný a tak
nám míle pěkně ubíhají. V poledne se
necháváme pod dojmem dobrého tempa
dostatečného časového náskoku i zlákat ke
dvouhodinovému
lenošení.
Hlavním
důvodem ale je naše neznalost s obsluhou
místních automatických praček. Vše jsme
si od jedné místní zkušené pradleny
nechali včera vysvětlit, protože jaksi doma
se této činnosti ani jeden z nás až tak často
nevěnuje. Zpupně a naivně jsme si mysleli,
že jsme ovládli pračku hned napoprvé.
Pračku ano, ale sušičku která byla fikaně
zabudována do pračky jsme jako správní
venkovští balíci jen zaplatili ale nepoužili,

vynechali. Takže prádlo které jsme
považovali za vysušené teď sušíme na
trávě v poledním žáru, jak na starém
bělidle. Nevadí, aspoň vydáchnem.
Nevydáchli, definitivně a s konečnou
platností jsme se přesvědčili, že polední
odpočinek v poloze vodorovné, je možná
víc namáhavá než jízda na bicyklu a už to
nikdy neuděláme. Dosušit a jedem, než
zezdechlačíme úplně.

Tu postavičku nebylo možné přehlédnout.
Běžel, přesněji cupital proti nám po
protější straně cesty. V tričku v barvách
americké vlajky, vlastně zabalený do
americké vlajky, stříbrný vous až na prsa.
Santa Klaus na Route 66. Nebo snad Forest
Gamp v důchodovém věku? Jimmy běží
z Los Angeles do Chicaga, taky po R66,
jako my na kolech. On pěšky a opačně.
Jsme všichni potěšeno, že jsme se potkali.
Taky už přejel před pár léty Ameriku na
kole, teď běží, kolo prý bylo lepší. Až
budete projíždět Vegou, v Texasu, tak
budete mít za sebou přesně polovinu. No
snad tam dojedeme. Ještě chvilku počkejte.
Za chvíli mě dojede doprovod, musíte se
mi podepsat do mého cestovního cancáku,
do vandrknížky. Dojíždí mladý tlustý
černoušek s tranzitem přestavěný na
kempování. Ještě foto a jedeme každý po

svých. Tentokrát Good luck zní obzvlášť
příjemně. Jimmy měj se, snad se ti podaří
dokonat co jsi si předsevzal, nám snad
taky.
Dneska končíme ve Springfieldu. V městě
stejného jména jsme už jednou byli, ale ve
státě Illinois, teď už jsme poslední den
v Missouri, zítra opět překročíme hranici a
navštívíme třetí stát na naší cestě, Kansas a
protože zde vede šestašedesátka jen
pouhých dvanáct mil, budeme už zítra
večer spát v Oklahomě.
Camp KOA který je našim dnešním
útočištěm patří do řetězce campů rozsetých
po celých státech. Když jsme připravovali
naši cestu měli jsme zmapované všechny
campy KOA po trase okolo R66 a často
jsme jich využívali. Cenově sice nebyly
nejvýhodnější, něco málo přes dvacet
dolarů za stan a dvě osoby, ale věděli jsme
o nich a když jsme potřebovali etapu
trochu „natáhnout“ mohli jsme bez obav
dojet na doraz, za tmy na blikačky, což při
vyhledávání přespání na divoko u farem
nešlo, tam jsme se museli o nocleh začít
starat podstatně dřív. Ono Amerika má
přece jenom hustotu obyvatel na kilometr
čtvereční je asi 27, pro srovnání u nás 131
a je to znát, občas na lidské obydlí
nenarazíte pěkných pár mil. Vybavení
campu, ostatně jako všech které jsme
navštívili, je na úrovni, perfektní sprchy a
toalety včetně obchodu s potravinami a
suvenýry samozřejmostí. Většinou je i
k dispozici bazén. To je také případ
dnešního dne. Po 95 mílích stavíme stan již
za šera. Před večeří ještě večerní koupel,
než bazén zavřou, za ty prachy je nutné ho
využít a trochu se vyráchat.
Paní k nám pomalu doplavala a opatrně se
zeptala, vy jste asi z Evropy, že ano?
Zaslechla jsem vás jak se spolu bavíte.
Francouzi? Belgičané? Němci? Potěšila
mě,
že
věděla
nejen
kde
je
Československo, ale dokonce znala i naše
hlavní město. Na Američanku slušný
výkon. Myslím, že to ze zeměpisnými
znalostmi občanů USA není až tak hrozné
jak se traduje, většina které jsme potkali si
nepletla Československo s Jugoslávií,

věděli dokonce i to, že jsme se Slováky
rozdělili. Sem tam vyslovili i jméno Havel.
Vzhledem k tomu, že v jejich televizi
mohou vidět většinu zpráv jen o sobě a
bassebollu a zbytek světa má šanci jen
když vybuchne sopka nebo bomba, či
spadne letadlo a zpráv o takové nicotné
zemičce jako je Česká republika nemají
žádných, považuji to za dobrý výkon.
Paní, starší důchodkyně, byla velice
sympatická a když se připojil i její muž
strávili jsme příjemnou půlhodinku při
konverzační relaxaci v jednom rohu
bazénu ponoření po krk v chladivé vodě.
Jejich znalosti o naší republice se taky
vysvětlily. Kolega od toho pána pracoval
v minulosti několik let v Praze a tolik jim
tom navyprávěl, že byli informováni
docela dobře. Věděli nebo to možná
distinguovaně naznačili, že Praha je z měst
nejkrásnějších a sami nám potvrdili to co
jsme věděli taky a čeho si nebylo možné
nevšimnout. Hradčany, Karlův most,
Malou Stranu, Karlštejn či Písek, Český
Krumlov nebo Štramberk v Americe mít
vzhledem ke své mladosti osídlení mít
nebudou a holt musí za tím vším pěkným
vyrazit do Evropy. Užívali si důchodu jako
mnoho jiných penzistů. Klasika. Svůj dům,
mimochodem v San Berdardinu, městě
které leží skoro na konci našeho putování
v Kalifornii, přenechali svým dětem a
brázdí Ameriku a přilehlé oblasti
v obytném autobusu, téměř se do
Kalifornie nevrací. Jejich pokojík, který si
v domě ponechali je po většinu roku
prázdný. Žijí v kempech na čtyřech kolech.
Dokud jsou jenom trochu zdraví považují
tento způsob života za perfektní. Jejich
„Good luck and Be carefully“ přijímáme,
jako už mnohokrát od všech se kterými se
na své cestě potkáváme, s povděkem.
Dáme na sebe pozor, buďte bez obav.

Středa 31. července 2002. Den jedenáctý.
Kempujeme u pana Wiliamsona.
Včerejších 95 mil což je v přepočtu asi
150 km trochu cítíme v nohou a tak se
dneska nějak dlouho vymotáváme ze

spacáků. Většinou je stejně používáme
jenom jako matraci a stan jako moskytiéru,
vzhledem k teplým nocím. Zamáváme
ještě našim novým známým a po deváté
opět vyrážíme. On the Road. Opět na cestě.
Již jsme si zcela zvykli na počítání
v mílích. Je to pro nás jednodušší, naše
přestavené tachometry nám dodávají
informace už jen v mílích, bez problémů
vzdálenosti v mílích používáme. Když se
někdy musíme někoho doptat na cestu, vše
se odehrává v „majlích“. Lonův itenirář,
popis a průvodce trasy je udáván taky
pouze v mílích, převýšení a nadmořská
výška ve stopách. Jen rychlost uváděná na
našich tachometrech se nám v mílích zda
podvědomě nějaká nízká a sráží naše
cyklistické sebevědomí. Ale my jsme zde
od toho abychom se pokusili Ameriku na
kolech přejet, na závodit. Po několika
hodinách jízdě po rovině přicházejí opět
kopečky, takové americké Oderské vrchy.
Zvlněná krajina, i ty lesy a háje jsou
podobné, ale hlavně si není kde
odpočinout, v podstatě se nesvezete.
Cyklisté vědí o čem je řeč. Další a další
kopeček se objevuje jeden za druhým.
Bohužel se odpoledne přidává i protivítr a
my začínáme poznávat a zvykat si na
pravidelný odpolední protivánek který nás
bude provázet už celý zbytek cesty. Lom
Haldeman měl pravdu.

Pozdě odpoledne, k večeru si dovoluji
vyrušit staršího pána od večeře žádostí o
postavení stanu. Už jsme pro něho měli
připravenou variantu kde by to mohlo být
nejlepší, tak abychom ho neobtěžovali.

Neměl šanci mít jiný názor, jenom kývl.
Normálně by asi byl ve střehu, ale když
viděl kola, bagáž, já hladce vyholen a
vysmátý, bez problémů. Po chvilce přišel i
na průbovou konverzaci, i s paní. Příjemní
lidé. Zajímala je naše cesta a když zjistil
odkud jsme a kam se chceme dostat
s chutí nám podával informace o R66,
která kdysi vedla těsně kolem jeho domu,
dnes je poněkud, o pár set metrů
odkloněna. Tam kde stojíme bylo před
válkou velké překladiště a na pozemcích
jeho předků se odvíjel čilý obchodní ruch.
Večer se na vedlejší parcelu začaly sjíždět
nějaká auta a okolí bylo poněkud živější.
V autokinu, hned za plotem se promítá. Na
obrovském parkovišti jsou napáskována
auta, napojena na reproduktory a předním
sklem je možné sledovat děj. Dneska
dávají Muže v černém II. Stačí se jen
posadit na pařez hned vedle stanu a přes
plot sledovat. Podobně fungují i některé
jídelní autoautomaty, vše se odehrává
v autě. Přijedete do boxu, do reproduktoru
u okénka nahlásíte dle vyvěšeného
jídelníčku svoji objednávku, chvilku
počkáte a za pár minut vám pikolík přes
okénko podává přímo do auta požadovaný
hamburger, hranolky s kečupem a kolu.
Z auta vůbec není nutné vycházet, akorát
ten svinčík na sedadlech se mi moc nezdá,
ale jiný kraj jiný mrav. V kině jsme
vydrželi jen chvíli, není možné ponocovat,
zítra nás čeká další šlapání. Ostatně já
dávám přednost Městečku na dlani nebo
Pytlákové schovance.
Thrilery mě
neimponují.

Čtvrtek 1. srpna 2002. Den dvanáctý.
Projíždíme Kansasem a jsme
v Oklahomě
Před
Joplinem,
posledním
městem na
území státu
Missouri se
opět z R66,
jako ostatně
téměř vždy u
každého
města stává
několikaprou
dová,
poměrně
rušná
Bussiness Road a slouží jako normální
městská komunikace, naštěstí vždy končí
hned za městem a šestašedesátka je zase
jen pro nás a místní, pro farmáře a
obyvatele přilehlých vesnic. V Joplinu se
ještě v McDonaldu osvěžujeme colou,
čepovanou na jedno zaplacení několikrát.

Dva, někdy i více litrů této limonády za
den hned tak už nevypijeme. Paní, která
seděla vedle nás a četla si v knize, po
ohlédnutí našich naložených dopravních
prostředků a po zjištění odkud jsme a kam
chceme dorazit neodolala a chtěla vědět
trochu více o naši cestě. Proč ne. Byla
učitelkou a zřejmě zvídavá. Pro nás bylo
trošku překvapující, že když jsme si
postěžovali, že stát Missouri se nám zdá
více kopcovitý než Illinois, od St. Louis
převážně do kopce že jedeme, odpověděla:
Illinois? Tam to neznám, tam jsem nikdy
nebyla. Vida pár mil a pro ní jiný svět, což

pak teprve Evropa nebo ta nicotnost, Česká
republika. A to je učitelkou.
Bezchybný itenirář nás provádí Joplinem,
poslední metry na území druhého státu,
Missouri, opouštíme jej a pouhých 12 mil
strávíme v Kansasu. Projíždíme ho bez

zastávky a odpoledne vstupujeme do
čtvrtého státu, Oklahomy. Ráz krajiny se
začíná pomalu měnit na rovinatější.
Projíždíme mezi pastvinami které čím dál
více nahrazují kukuřičné lány. Na
obrovských plochách, táhnoucích se až za
obzor, sem tam otečkované siluetami
pasoucího se dobytka, vidíme občas
schovanou malou farmu, nebo se nám na tu
vzdálenost zdá jenom jako malá. Všechny

pastviny jsou a to beze zbytku oploceny,
převážně ostnatým drátem a příjezdové
cesty mají před vjezdem na pastviny nebo
farmy zvláštní rošty s příkopem položené
napříč cesty. Na tyto zábrany proti útěku
krav budeme narážet až do Kalifornie.
Postupně nabýváme dojmu, že vše je
v Americe oplocené, není kouska místa
které by nebylo obehnané ostnatým
drátem. Spojené státy, země za plotem. Asi
má každá píď země svého majitele. Když
nám to později nedalo a ptali jsme se proč
je půda na které evidentně nic neroste,
jenom křoviny a povaluje se kamení tak

dobře oplocena, dostalo se nám vysvětlení,
že to je hlavně kvůli tomu aby nemohly
krávy ohrozit provoz na silnicích. Možná
je to pravda. Na čem se mnohdy pasou
jsme
se
už
nezeptali,
abychom
neurazili.Šutry snad nežerou. Klasicky
využíváme k osvěžení benzínové pumpy.
Téměř stoprocentně, alespoň v této části
Ameriky ( ale jak jsme později zjistili bylo
to všude stejné ), se kolem benzínových
pump koncentruje veškerý život dané
lokality. Pumpa funguje jako prodejní
místo na benzín, to v prvé řadě. Ale také a
to je neméně důležité, jako regulérní
obchod, obchod se smíšeným zbožím a
místní drbárna. Koupit lze mnohé, od
základních potravin, jako je chleba,
koblihy, nudle, konzervy nebo koření, přes
průmyslové zboží po košile a basseballové
čepice či klobouky. Součástí téměř každé
pumpy je bufet s posezením. Fast food,
nebo jen samoobsluha na Hot dog. Cola, ať
už Coca nebo Pepsi a jiné limonády jsou
samozřejmosti. Nemyslitelné je představit
si pumpu bez obrovského zásobníku na
prodej ledu. Po zakoupení několika
kilogramového pytle s ledem se sním musí,
alespoň to každý dělal, praštit o zem,
kostky se od sebe oddělí, pak se pytel hodí
do auta a je připraven na domácí použití.
Proč s tím pytlem nepraští až doma na
dvorku se nám nepodařilo zjistit, ale
v pragmatické Americe to určitě důvod má.
Možná kdyby se mu roztrhnul, tak raději
tady než doma na dvoře.Vezmu zavčas
jiný. Rovněž suvenýry, v našem případě
hlavně o R66 a noviny, někdy z automatu
jsou samozřejmostí. Všechny pumpy v této
části Ameriky, jak je to jinde nevíme,
protože jsem tam nebyli, ale jsem ochoten
vsadit své měsíční kapesné že to bude
stejné, plní funkci kulturního centra
s pojené s nákupním střediskem. Na naše
poměry, abych pravdu řekl, se mi to zdálo
trošku skromné. Přijít si poklábosit
s kolegou
k bakelitovému
stolu
k Hamburgu s kečupem a plechovce koka
koly. No nevím. Parta starších tatíků
mažou karty, před sebou colu a za nimi na
věšáku se houpají bassebollové čepice. Pro

nás úsměvné. Ne klobouky, radionky nebo
placiry, jako strejci u nás v Horní Lhotě,
ale čepice s dlouhým kšiltem které u nás
nosí chlapci jen lehce pubertě odrostlí.
Chyběly nám zde klasické evropské
restaurace, ani ne ty honosné, ale ty se
zastíněnou zahrádkou, s obsluhujícím
číšníkem, s možností klidného posezení a
čumendy. Na klasickou kontinentální
hospodu jsme na americkém venkově
nenarazili. Pouze ve městech. A to ne ještě

všude. K večeru, po 71 mílích
opět
stavíme stan blízko jedné z farem u balíků
slámy. Večerní vaření jakož i údržba
bicyklů se stává rutinou. Dneska budou
párky, brambory z prášku a gulajšovka. Za
odměnu jedno pivo. Strávník kuchaře
uznale chválí, a nepřestává, co mu zbývá.
Snad to myslí upřímně.
Pátek 2. srpna. Den třináctý.
Chytá nás druhý déšť.
Už ráno hned po výjezdu se nám zdá, že
dnešní den bude opět teplý, odpoledne
dosahuje teplota ke 40°C, ve stínu
samozřejmě. Krávy pasoucí se kolem cesty
se před horkem schovávají do stínu
řídkých stromů. Zchlazují se rybníčcích
zřízených téměř na každé pastvině, voda je
do nich čerpána pomocí větrných kol.
Naposledy a teď už opravdu definitivně
naposledy, jsme se nechali zlákat
k odpolednímu odpočinku pod košatými
stromy. Skutečně to nemá cenu, tudy cesta
nevede, jak už víme, ale opět nedbáme,
tímto způsobem si neodpočineme. Raději
vlítnem do klimatizovaného bufetu,
zařízeného ve stylu staré předválečné
Route. Nejprve Martin a pak i já.
Odpoledne už je nám jasné proč to dnešní
vedro. Na obloze se kupí bouřkové mraky

a začíná se blýskat. My kolisti nemáme
kolem sebe Faradayovu klec jako auta a
tím pádem nejsme chráněni proti bleskům.
Raději zastavujeme u nejbližší pumpy a
přes sklo u hamburgeru pozorujeme
světelné divadlo venku. Ze silnice se valí
oblaka páry. Dešťové kapky okamžitě
mění skupenství. Nakonec bouře nebyla
tak hrozná jak to vypadalo, po slabé
hodince je pryč a my můžeme pokračovat.
Dneska už do Tulsy, Oklahomského města
petroleje nedojedem, až zítra. Útočištěm se
nám stává pro dnešní den kamp KOA
v Claremore. Večerní bazének je parádní
zklidňovačkou a celkovou hygienickou
očistu také neodmítneme.
Sobota 3. srpna. Den čtrnáctý.
Koupeme se v nejteplejším horském
jezeře.
Bohaté město petroleje Tulsa na nás dýchá
svou monumentální výstavbou. Není to
typické pro americké města, která se jeví

spíš jako jednodušší, vlastně postavené
z překližky. Pěkně upravené, trávníky ale
přece jenom překližka. Tulsa ne. Bulváry,
honosné budovy blížící se pojetí měst na
evropském kontinentu. Je vidět, že místní
radní a společnosti nemají o prostředky
nouzi.
Za Tulsou odbočujeme kolem naftových
polí
a
kývajicími
se
čerpadly,
připomínající obrovské kladiva, z trasy,
kousek odtud, v kopcích je horské jezero.
Proč ho nevyužít na vykoupání. Není
daleko, dle mapy asi šest nebo sedm mil.
Profil jsme však z mapy až tak nejlíp
nevyčetli. Pořádné kopce. Konec konců je
to horské jezero. Začínáme litovat tohoto
odbočení, ale zpátky už se nevracíme. Jen
stáda krav nás mlčky pozorovala a zřejmě

si myslely o těchto cyklistech svoje. Jsem
si jist, že kolo viděly poprvé v životě.
Přehrada splnila naše očekávání jen
částečně, i když v horách, voda v ní byly
šíleně prohřátá, kafe. Na osvěžení nic moc.
Místní rekreanti se cáchali v pohodě, my
jsme vzali raději za vděk obyčejné sprše na
břehu, byla ledová, asi z hlubin. Ještě, že
jsme nemuseli u vstupu do tohoto
rekreačního areálu platit. Paní u brány
když viděla, že se zdržíme jen chvíli, že si
jenom zaplaveme, blahoskvoně nám
vstupné deset dolarů odpustila.Ale museli
jsme ji slíbit, že stan tu stavit nebudeme a
za dvě hodiny vypadnem.Po dvou
hodinách tedy pomalu odjíždíme, vracíme
se na naší trasu, skutečně pomalu, nějak
jsme v té vodě zlenivěli.
U pumpy kde si na chvíli dáchnem, jak
jinak než u koly, se na nás přilepí při
odjezdu ratlík. Přesněji řečeno na mě.
Vypadal nějak divně neduživě a tak jsem
raději přišlápl, každému psu se dá ujet a
jak odjedete z jeho hlídaného teritoria tak
rychle ztrácí zájem a odpadá. Ne tenhle.
Opravdu vypadal divně a tak jsem stále
přidával a přidával, pes ani neštěkal, ani
nedorážel jen vytrvale běžel. A těsně za
mnou, zatím bez náznaku agresivity. Že by
měl vzteklinu? Raději ještě přidám. Martin
vzadu mi poprvé v jízdě nestačil a drze se
náramně bavil. Jeho ten pes nehonil.
Hlavou se mi honily všechny myšlenky,
kdy a komu se stal nějaký exident se psem.
Vzpomněl jsem si na hodně, od
rumunských ovčáckých psů, na které jsme
měli přichystány po domácky vyrobené
husitské ježaté koule na řetězu, až po
ukrajinské toulavé ratlíky kteří nás
vyháněli z každé dědiny od Užhorodu až
po Koločavu. Co když mě tady ten užere?
Kde budu hledat majitele a jeho očkovací
průkaz. Kde mám dojet a ránu si nechat
ošetřit, kde tady v té pustině? Navzdory
neskrývanému veselí mého syna jsem opět
zvýšil
rychlost,
začal
používat
vyjmenované slova a snažil se opravdu té
potvoře zbaběle ujet. Naštěstí jsem měl
zřejmně více morálních kvalit, nebo možná
jsem se více bál o svoje lýtka, nebo se snad

ten vytrvalec po dvou mílích unavil a na
vrcholku jednoho z kopečků jsem ho
definitivně setřásl. Přiznám se, že už byl
nejvyšší čas. Sám jsem byl překvapen jak
jsem ještě po tolika mílích a s takovou
zátěží rychlý. Na rychlostním průměru
dnešního dne jsem se výrazně podepsal.
Martin mě brzy dojel a protože jsme
v kopečcích, tak jako jindy si volíme každý
svoje tempo vyjíždění, Marťas vpředu,
taková tečka, já to stínuji vytrvale ze zadu.
Předjíždí nás abnormálně živý mikrobus,
všichni mávají. Odpovídám na mávání,
koneckonců mává a troubí skoro každý
kdo nás předjíždí nebo míjí. Atraktivní
dopravní prostředek, v Americe nevídaný,
kolo a vlajky ROUTE 66 dělají své. Tak
jak všichni vytrvale mávají a zdraví, my
vytrvale odpovídáme, je to slušnost. Tihle
jsou však nějak moc bujaří. Mikrobus
zastavuje vpředu u Martina a když dojedu
tak je vše jasné. Parta mladých Italů jede

taky napříč Amerikou, po R 66. Když
viděli Českou vlajku tak zastavili. Jsou
rádi, že potkali Evropany. Skupinka
spokojených a vysmátých Italů a Italek
tráví svoji dovolenou na R66. Někteří
navštívili Českou republiku, znají Prahu. Já
s potěchou kvituji, že mohu konečně po
dvou týdnech slyšet lahodnou, školskou,
evropskou angličtinu a ne to místní
huhňání stříklé navíc dialektem který se
mění skoro den ze dne, podle ujetých
kilometrů.Občerstvujeme
se
jejich
zásobami pitího a je nám zdá se dobře,
příjemné setkání. Nejsem si jist, zda nám
úplně věří, když jim sdělíme cíl naší cesty,
je stejný jako jejich, Los Angeles. No, ale
to není náš problém. Zamáváme si a každý
vyrážíme opět svým tempem. Oni možná

80 mil za hodinu, my, když se zadaří, 80
mil za den.
Spíme na farmě, pomalu zjišťujeme, že se
problémy s teplem přesunují na noc. Přes
den si již zvykáme, dá se v pohodě jet a
celkem bez problémů, ale v noci se těžko
usíná. Náš stan na místní podmínky až tak
ideální není. Původně jsme ho kupovali tak
abychom v něm bez problémů přečkali
mrazivou noc pod Andrejcovou v Nízkých
Tatrách a ne třicetistupňové noční vedra
v prériích
amerického
středozápadu.
Možná pomůže vystrčit nohu na venek,
snad tu nejsou nějaké potvory kterým se
moje noha nezamlouvá. Snad.
Neděle 4. srpna 2002. Den patnáctý.
Navštěvujeme krajanské město Yukon.
Dnes nás čeká průjezd Oklahoma City,
hlavního města Oklahomy. Bude to cca 50,
možná 70 mil. Jsme zvědavi jak ten
velkoměstský provoz zvládneme. Na kraji
Oklahoma City, u předměstské dominanty,
obrovského bílého kříže, se ještě stavujeme
na pumpě, lehké občerstvení. Jako vždy,
cola a nějaké lehké pečivo, oplatek, co taky
jiného. Potřebujeme mít lehké žaludky.
Mladí dubajci, arabové z Dubaje kteří
vlastní tuto pumpu se živě zajímají o naše
kola, o nás, neustále se vyptávají zda
skutečně chceme dojet až do Kalifornie.
Zdá se, že jako správní Arabi jsou silně
nedůvěřiví, my jsme taky vůči Arabům
nedůvěřiví, zvláště po 11. září. Opět se
ujišťují, že dobře rozuměli, nevěřící
Tomáši. Kupodivu ne všichni Dubajci jsou
milionáři a někteří musejí kmitat a
pracovat stejně jako ostatní. Bohužel mě na
této pumpě postihl první defekt. Mechanik
má práci. S lehkým srdcem pozoruji opět
excelentní souhru svalů a železa, ještě jsme
netušili, že je to první z dvanácti defektů
které mě potkají. Oklahomou City jsme
díky iteniráři projeli fikaně okrajovými
periferiemi, středu města jsme se úplně
vyhnuli a elegantně po několika hodinách
dojeli do města Yukonu, města na západní
části Oklahoma City.
Zde v malém motelu, majitelem je jak
jinak Ind, přespíme a večer zavoláme paní

Illoně Morisové. Když jsme plánovali naší
cestu, dopídili jsme, že na naší trase, na
Route 66 jsou dvě města ve kterých je silná
česká komunita. Byly to města Praha, na
východ, a město Yukon na západ od
Oklahoma City. Zkontaktovali jsme
starosty obou měst, napsali jsme jim o
našem plánu
a
projevili
přání se u
nich, u našich
krajanů
zastavit.
Třeba bude
interesantní
pro ně potkat
se s námi a
dozvědět se
něco o naší
republice, tak
jako by bylo
pro
nás
zajímavé potkat se s Čechy žijícími v jejich
městě. Z Prahy se neozval nikdo, z Yokunu
paní Illona, paní která má na starosti styk
s krajany, pořádá zájezdy do staré vlasti,
několikrát už byla u nás. Je to taková
kulturní
referentka
místní
radnice.
V Krnově má příbuzné.
Nepřijíždíme
s prázdnou.
Kromě
asi
pěti
kil
propagačních materiálů o naší republice,
knížek a brožůrek o Štramberku, o
Valašském království, o Rožnově, vezeme
i zásilku pravých štramberských uší. Aby
naší krajané věděli s kým mají tu čest, se
štramberáky. Exclentní štramberské uši
které upekla moje paní a tchýně, tuto
křehkou pochoutku, jsem opatroval celou
dobu jako oko v hlavě. Měly svoje místo
v plechové hliníkové krabici přední brašny.
Snad budou krajanům chutnat, možná, že
je i někdo zná, uvidíme. Volám tedy
z motelu paní Illoně a kupodivu se
dovolávám. Je jen trochu překvapená, že se
ozýváme až z Yukonu, ale my jsme
nechtěli předčasně čeřit vodu, nevěděli
jsme jestli vůbec do Yukonu dojedeme a
kdy. Domlouváme si na zítřejší ráno
schůzku, paní Illona připraví program.

Ještě
povečeříme
v auto
bufetu,
hamburger a
colu, jsme
v Americe,
ne? My jíme
venku, jen
sledujeme
jak
auta
přijíždějí,
nafasují
sáčky
s jídlem,
konzumují
nebo odjíždějí. Těšíme se na ráno, čeká nás
první odpočinkový den, mezi krajany. Jen
klimatizace
v našem
pokoji
dělá
nepředstavitelný kravál, asi ji vypnu.
Nevypnul,
umně
stočená
kulička
z toaletního papíru v pravém i levém uchu
kravál spolehlivě eliminovala.
Pondělí 5. srpna 2002. Den šestnáctý.
Setkání s krajany.
Přesně v devět přijíždí před náš motel paní
Illona, společně s Gordonem, svým
manželem. Pro dnešní den budou našimi
průvodci. V rychlém sledu, času je málo
jsme byli přijati na radnici, City Hall, City
managerem Jimym Crosbym a Mayorem
paní Earline Smaistrla. Třicetitisícový
Yukon
má

hlavního
starostu,
spíš
politického
představitele, v jejich případě poloindiánku
paní
Šmajstrlovou
a
výkonného
místostarostu který se stará o skutečný
chod města. Připadalo mi to jako prezident
a předseda vlády. Obojí přijetí bylo

příjemné. Předali jsme jim několik
brožůrek o Štramberku a Valašsku aby až
k nám přijedou, věděli kam mají jít. A
samozřejmě několik štramberských uší.
Vezeme jich snad třicet, třicet kousků
tohoto sladkého pozdravu z Moravy. Když
jsme naši cestu připravovali a dolaďovali,
požádali jsme starosty Štramberka,
Kopřivnice,
zastupce
Valašského
království o poskytnutí přiměřeného počtu
propagačních materiálů o jejich lokalitách,
pro reklamu. Nemůžeme přece přijet
k takové koncentraci krajanů bez patřičné
výbavy, je nutné i trošku zalobovat a
propagovat to šumné co u nás je. Starosta
města Štramberk se zachoval jako
prozíravý muž a podporovatel sportu a
svého rodného města, koneckonců sám,
před tím než
přibral, taky
na
kole
ten
nějaký
tisíc kilometr
najel, po celé
Evropě
pokud vím.
Dodal nám
a
brožůrek
všeho
o
Štramberku,
až
moc.
Z Kopřivnice
nám
neodpověděli, tož jsme cosi o autech, Tatře
a muzeu nakoupili sami a krajanům to
samosebou předali, Kopřivnici taky stojí za
to vidět, i Američanům. Valašsko a
Rožnov jistila kancelář Valašského
království z Frenštátu. Taky už vědí
v Yukonu kdo je valašským králem a kdo
že je ta valašská koroptev. Akorát ta váha
toho všeho, ta váha toho papíru, ale už se
toho
zbavujeme,
v zájmu
podpory
cestovního ruchu v naší oblasti.

Historie
Yukonu
je
úzce
spjata
s postavením obrovského ( v Americe jen
obrovského, jak jinak) mlýnu na obilí, asi
kolem r. 1925. A kdo jiný než zruční češi
byli schopni takový mlýn postavit a
provozovat. Proto ta silná česká komunita.
Češi se zde zabydleli již dříve, ale teprve
mlýn jim dodal na důležitosti. Na mlýn se
postupně nabalila železnice a další průmysl
a obslužné činnosti. Město rostlo a rostlo
až k dnešním třiceti tisícům. S potomky
našich krajanů se dnes budeme potkávat na
každém
kroku. Začalo
to u City
managera
,
jako
sekretářka
pracuje u p.
Crosbyho
slečna
Nemecek.
Mimochodem
nejpěknější
děvčica
kterou jsme
doposud
potkali.
Gordon nás provezl městem, malým
železničním muzeem, Českým domem,
malým muzeem českých krajanů, kde si
připomínají zemi odkud do Ameriky došli
jejich předkové. Každou první sobotu
v říjnu přádají v Yukonu slet krajanů
z celého okolí. Yukon Czech festival.
Každoročně se zde schází na 50 000
amerických Čechů, ve většině případů jsou
to však Češi už jen podle jmen. Česky a to
s obtížemi hovoří jen málo lidí.

Partu důchodců jsme vyrušili při pečení
„Czech kolache“ na tuto slavnost. Do
začátku října jich musí stihnout napéct
120 000. Postupně je pečou, zamrazují a
skladují. Na festivalu to rozmrazí a prodají,
prý velice rychle, jen se po nich zapráší.
Inu české pečivo je české pečivo.
Ochutnali jsme taky, jsou výborné,
trošičku jiné, ale chutné. Pokladna klubu
seniorů je naplněna.
Já jsem Vojta, sdělil nám křehký stařec
mezi válením těsta, ten uměl česky možná
nejlépe, ostatní se vymlouvali a omlouvali,
že mluví málo, dělají chyby. My jsme se
však nedali a snažili jsme se z nich česká
slova dolovat. S nevalným úspěchem.
Všichni už se narodili zde v Yukonu, česky
mluvili jen doma a mezi kamarády, někteří
se dokonce museli angličtinu učit až ve
škole.
Postupně
však
zapomínali,
netrénovali a znovu zapomínali. Prostě se
před námi za svoji češtinu styděli. Podobně
jako my když se učíme cizí jazyk, nechce
se nám hovořit protože si nejsme jisti,
trochu je nám stydno. Je to úplně stejné.
Postupně, po obědě na který jsme byli
pozváni, ledy trošku roztály a stařečci a
stařenky se přece jenom rozpovídali. Jak se
mají, odkud pocházejí jejich rody a když
nakoukli do prospektů o našem kraji tak
zjistili třeba, že před pár léty byli v Novém
Jičíně, což je od Štramberka jenom kousek.
S pýchou nám ukázali svoji tabuli cti kde
měli vystavené fotografie svých dětí,
přesněji těch které byly zvoleny králi a
královnami, jako při jízdě králů ve
Vlčnově na Jižní Moravě. Úplně stejné
kroje. Paní Hoyte Bargmanová se nakonec
rozpovídala nejvíc a na to, že už několik
desítek let vlastně pořádně česky

nehovořila,
manžela má
Němce, se
nám zdálo,
že
mluví
česky
skutečně
excelentně.
Pozvala nás
i Illonu a
Gordona na
večerní
zmrzlinovou
párty, ráda
by
představila
asi ty dva exoty na bicyklech své rodině.
S potěšením přijímáme, zmrzlinu my rádi.
Ještě krátké setkání s reportérkou místního
regionálního tisku, krátký rozhovor jsme
poskytli. Ono na kole je přece jenom
krajané nenavštěvují. Illona nám článek
z místního regionálního tisku o dvou
čundrácích z Valašska poslala.
Gordon je vyhlášený chovatel koní,
specializuje se na výcvik koní pro rodeo,
pro chytání dobytčat lasem, však nám to
taky u sebe doma na „sucho“ předvedl. Do
balíku slámy zapíchl kravskou hlavu a
mrskal lasem jak za mlada. A nechcete si
zajezdit na koňovi? Kdo nerajtoval, nebyl
v Americe. Martin na něho vylezl, bez
problému a kroužil kolem. Já jsem se
raději držel dále, stačilo mi pozorování.
Nerad bych skončil, kdyby se ta kobyla
splašila,
se
zlomeným
už
krčkem
tady
v Oklahomě,
ani ne v půlce
cesty. Pohled
z koňského
hřbetu
na
tento
svět
může
být
krásný,
já
dám
raději
přednost
sedlu mého

kola, tam se cítím jistější.
Odpoledne ještě sváča v samoobslužné
pizzerií a večer k Bargmanům. Smíšené
manželství, Němec s Češkou. Opravdu
byla zmrzlina, vlastnoručně paní domu
připravená a k tomu ledová voda.Celá
rodina, dcera s manželem, místním
hasičem, sousedka, pár dětí a my.
Dohromady asi deset nebo dvanáct lidí.
Mr. Bargman nám ukázal jejich obrovský
dům, i s hospodářským stavením a velkou
dílnou. Traktorky, sekačky, soustruh,
bruska, vše v perfektní hale postavené na
zahradě, sama práce. Jako bývalý mistr
mechanik u místní pobočky Forda byl jistě
váženým a dobře placeným zaměstnancem,
soudě podle přepychově zařízeného
baráku. Za války byl p. Bargman u letců,
málem mi ujelo jestli u Luftwafe, včas
jsem se zarazil a nezeptal se. Ta voda mě
trochu zmátla, u nás se otevře flaška, ať už
vína či něčeho ostřejšího. Co se otevře na
Valašsku není třeba přibližovat. Zde jsme
si odsouhlasili, že v Evropě si lidé
nedokážou představit posezení bez
alkoholu, zatím co my tady pěkně vodu
s ledem. No není to lepší, je, samozřejmě.
Oni pochválili Československo, jak se vše
po revoluci zlepšilo, zbarevnělo, my zase
Yukon a Oklahomu a Route 66. Loučíme
se s příjemnými lidmi pozdě večer. Snad se
někdy ještě potkáme, jezdí k nám na do
Čech každý rok. S paní Illonou si
domlouváme předběžně schůzku v září.
Navštíví své příbuzné a rádi ji uvidíme ve i
Štramberku a splatíme alespoň trochu její
péči kterou nám zde věnovala.
Když nás skutečně v září navštívila tak
byla překvapena, my ne, my jsme už věděli
svoje, jaký je ve Štramberku pěkný hotel, a
vůbec jak je Štramberk malebný. Žádné
město z překližky. Při zájezdu krajanů
v příštím roce zde budou spát a pořádně je
tady po našem kraji provedeme. Teď už
skutečně loučení. Nashledanou krajani,
bylo to s vámi příjemné, příjemné je
rovněž to, že jsme lehčí o propagační
materiály a o uši už se nemusíme starat,
aby se nám nerozbily. Až na ty dvě co

vezeme
symbolicky
až
do
Kalifornie.
na
V září
viděnou
paní Illono.
Úterý 6.
srpna 2002.
Den
sedmnáctý.
Opět na
cestě.
Po
dni
odpočinku
je tělo plné síly. Večer ještě Martin lepil
kolo, samozřejmě moje. Začínám být
alergický,když začne mluvit o tom kdy
ON naposledy píchnul. Asi ho nechám
párkrát zabloudit aby si vážil více svoji
dělnické funkce.
Šustíme si to rovinatou Oklahomskou
krajinou, s větrem v zádech. Tomu říkám
požitek z jízdy, s rychlostním průměrem
jsme spokojeni. Projíždíme El Renem,
městečkem v jehož jednom motelu se točil
slavný film „Rain Man“ s Dustinem
Hoffmanem a Tomem Cruisem. Město
míjíme kolem jeho dominanty, vodárny,
Water Tower. Občas jedeme souběžně s I
40, občas nám mizí za obzorem. Někdy jen
občas
zahlédneme
volně
jedoucí
náklaďáky.
Povrch R66 je v podstatě pořád stejný,
opakující se. Od perfektního asfaltu,
hlavně v blízkosti měst, přes horší asfalt,
až po povrch blížící se šotolině nebo staré
rozbité betonce ne nepodobné té mezi
Hranicemi a Lipníkem. Někdy drkotáme
jako bychom jeli po pražcích v České
Třebové. Málo platné, na přejezd Ameriky
je nejlepší pořádný „horák“. Zdá se, že
jsme zvolili správně při volbě bicyklů. Na
lehčích kolech bychom asi museli řešit
více problémů s výdrží materiálu než
prozatím řešíme.
V Lonově iteniráři čteme: Hydro Lucille´s
Restaurant on right…. Must stop and
visit. Hydro restaurace paní Lucille, musíš

se zastavit a navštívit. Navštívíme paní
Lucillu, a rádi. Nejsme proti malému
občerstvení, s lidmi kteří tvoří folklór
okolo R66 se setkáme rádi. Když o tom
píše Lon tak to nebude obyčejná benzínová
pumpa jakých jsou zde stovky. Však
nalézáme jen skromný dřevěný kříž
s fotografií a krátkým sdělením všem
kolemjdoucím, že paní Lucille je již dva
roky na pravdě boží. Několik desítek let
její tradiční zájezdní hostinec sloužil všem
kteří k ní zavítali. I po skončení prosperity
R66 se dokázala udržet, přežila a stala se
jedním ze symbolů této cesty a života
kolem ní. Pozdě jsme zde zavítali, jen
cedulka za sklem nabízí k prodeji její
restauraci zarůstající břečťanem. Tak jako
tento dům který zarůstá a chátrá, jsme
míjeli hodně podobných staveb, domů,
mostů, starých sil, věží, železniční tratě a
byli opravdu překvapeni, jakým způsobem
Američané
se
dokáží
pragmatičtí
vypořádat se stavbami které už přestanou
sloužit svému účelu. Jednoduše, nijak.
Nechají vše jak je. A tak dojedete ke konci
cesty kterou už není výhodné udržovat,
úsek se uzavře cedulí „ Road Closed“,
cesta uzavřena. Dojedete k mostu který

přestal být bezpečný, nestrhne se, pouze se
vylepí cedule. „ Bridge Closed“, most
uzavřen. Vedle je postaven nový moderní,
funkční. Starý o padesát metrů dál rezaví a
zarůstá náletovými křovinami. Nestrhne se,
nezboří jak je zvykem jinde, stojí. A tak je
to se vším co přestává sloužit. Staré rezavé
silo vedle nového, asi nikomu nevadí
estetická stránka věci a je zcela jedno jestli
je to na dědině nebo v centru města. Když
jsme projížděli St. Louis, byli jsme našim
popisem trasy navedeni na most před

cedule které důrazně zakazovaly vstup na
tento most z důvodu bezpečnosti. Protože
jsme se s tím setkali poprvé tak jsme se
trochu ošívali, ale kudy tudy jinde máme
jít,
když
cestu
jinou

neznaje. Pro tentokrát jsme rozhodli, že
kdyby něco tak se „uděláme blbí, jazyku
něrozumím“ a na most vyrazili. Kličkovali
jsme mezi břízami které už vyrůstaly
z asfaltu a plašili ptáky kteří měli hnízda
v zábradlí a vyhýbali se škvírám v asfaltu.
Nechápali proč ten nefunkční most
nestrhnou. Nestrhli. Tak jako zůstalo stát
mnoho vybydlených a opuštěných měst,
když přestala existovat možnost obživy pro
jejich obyvatele. Několika takovými ještě
budeme projíždět. S podobným způsobem
starosti o staré a nepotřebné monumenty
jsem se setkal na Ukrajině, tam taky když
most přes řeku dosloužil nebo ho sebrala
velká voda tak se neopravil, nechal
zchátrat a jezdilo se brodem jak za stara.
To samé s cestou, nechala se jak je.
Dosloužilo nákupní středisko? Nechalo se
jak je. Ukrajina je chudá a ubohá země,
říkal jsem si, až se zmátoří tak to opraví.
Ale tady v Americe? Ta snad chudá není.
Za vším je asi ten jejich pragmatismus, co
je ekonomicky pro majitele výhodnější,
zda nákladná demolice nebo ponechání
dotyčné věci na pospas osudu. Zřejmě zde
nesmí nikdo do soukromého vlastnictví
mluvit, ani stát, neboť je posvátné.
V duchu jsme tedy popřáli paní Lucille
klidné spočinutí a pokračovali dál, dáme si
colu na nejbližší pumpě.
Dnešních 95 mil už trochu v nohách
cítíme, stan stavíme opět v kempu KOA
v Elk City. Zítra ráno překročíme hranice
a vjedeme do Texasu. Už dnes odpoledne

se nám zdá, že místní mladíci vyměnili
bassebolové čepice za široké klobouky a
při poslech jejich angličtiny musíme být
ještě pozornější než jindy. Začínají nějak
více huhnňat.
Středa 7. srpna 2002. Den osmnáctý.
Opouštíme Oklahomu, jsme v Texasu.
V Elk City mají muzeum, jedno
z několika,
které
je
věnováno
celé
R66.
Dobové
fotografie,
staré
benzínové
pumpy,
interiéry
restaurací,
předválečné
auta,
veteráni,
mapy, slavní
lidé kteří měli
něco s R66 společného. Pěkné, milé,
zajímavé. Dýchla na nás historie. Mohli
jsme se sní setkávat denně, na pumpách,
v obchodech, v bistrech která jsme
navštívili, jak jsme se již zmínili,
Američané oživují a starají se o svoji
Matku cest, ale zde je to takové
koncentrovanější. Jen jsme to muzeum
měli problém najít. Indiánovi který nám
ochotně popsal cestu, jsme asi ne zcela
ideálně porozuměli a trochu se nám
pomotaly směry. Ono se není čemu divit,
indiánský dialekt a ještě v Texasu, není co
závidět a bude ještě hůř.
Městečko Texola na hranicích Texasu je
jedním z vybydlených měst které po ztrátě
důležitosti bylo zcela opuštěno. Jedeme ho
prozkoumat, jen trochu odbočíme z R66.
Před městem, které je až na dva nebo snad
tři baráky skutečně liduprázdné nás čeká
smečka psů a nám je jasné jak o nás
smýšlí, dávají nám najevo kdo je tady
pánem. Vyhýbáme se jím obloukem a do
města vjíždíme obchvatem. Jak ale
pojedeme zpátky stejně musíme kolem

nich. No něco vymyslíme, jako už
několikrát, zrychlený přesun a oni se
unaví. Břízky a jasany rostou skrz okenice
a střechami, zahrady už nemají ploty,
baráky krovy. Vše nakřivo nebo už ležící
na zemi. Uprostřed cesty rákosí a křoviny.
I to je Amerika. Rychle pryč, na Route 66
je mnoho jiných a pěknějších věcí které
stojí za to vidět. Co ale s těmi psisky? Už
několikrát jsme museli řešit střet s psy
různých ras a velikostí. Nedobrý je to zvyk

místních domácností nechat volně běhat
venku čokly okolo domů, plotů nemaje. Psi
hlídají, a dobře. Tak jako kdysi na cikány a
potulné komedianty tak na nás tyto potvory
vytrvale útočí. Zřejmě cyklisty nevidí až
tak často, nebo je snad neznají vůbec a
tudíž jim připadáme značně podezřele.
Naše zkušenosti z minula nám velí, ujíždět
co nejrychleji, ale už nám ty zrychlené
přesuny lezou krkem, zvláště když se mezi
psisky občas objeví nějaký atlet s výdrží a
kuráží. Blížíme se k místu kde jsme je
zahlédli a preventivně nasazujeme
k trháku. Po stometrovém sprintu a
ohlížení se kde jsou a zdali už jsou unaveni
a už to vzdali vidíme, že mrchy nevidíme.
Přesunuli se někde jinde. Vydýcháváme se
a s použitím vyjmenovaných slov si
ulevujeme, tentokrát jsme sprintovali
předčasně a zbytečně, jsou pryč.
Nebyli,“přidej“naznačuje Martin když mě
předjíždí rychleji než obvykle, psiska
vyrážejí z druhé strany, sprint na dvě stě
metrů se opakuje, tuším že za dvanáct
vteřin, jako na olympiádě. Samozřejmě, že
opět nemají nárok, ale co pajšl, všeho
s mírou. Bohužel to nebylo naposledy.
Rychlostní souboje s místními ratlíky nás

čekaly téměř každý den. Hlídači skutečně
svěřené objekty hlídají zodpovědně.

Přímo na hranicích čtvrtého státu na naší
cestě, Texasu, se zastavujeme v bistru, jak
jinak než prodchnutého Route, kšeft je
kšeft, je třeba se starat a dáváme si kafíčko,
zaplatíme první a pak už si necháváme jen
od paní vedoucí dolévat další. Samozřejmě
je taky zvědavá odkud jsme a kam jedem,
protože hned pozná, ani nemusíme mluvit,
jen podle oblečení, že nejsme místní.
Otázka, Where are you from, odkud jste, je
opravdu nejčastější první větou kterou
každý vysloví když vidí naše naložené
soumary. Na počátku se ještě tvářili
nedůvěřivě o cíli naši cesty, teď už se jim,
konec konců i nám, zdá reálný. Vždyť
máme za sebou přes 1000 mil, téměř
polovinu cesty. Nám se zdají zajímaví
místní důchodci vedle sedící. Odskočili si
na oběd. Nechceme nikoho urazit, ale
přesto se neubráníme úsměvu. U nás
McDonald navštěvují většinou děcka,
mladíci a mladice aby se nacpali
hamburgerama, hlavně proto, že chtějí být
„In“, rozumu nemaje a chybí jim základní
znalosti o zdravé výživě. Tady babička
s dědečkem v bassebollových čapkách a
v teniskách se cpou hranolkama a Big
Macem, od kečupu od ucha až k uchu, vše
s chutí spláchnou Coca colou. Skutečně
jiný kraj, jiný mrav. Evidentně jim chutná
táto kombinace. Postupně se důchodci
vytrácejí, někteří dokonce na vozíčku pro
invalidy. Domov seniorů na dopolední
zdravotní procházce. Jen tomu poslednímu
páru se nějak nedaří se zvednout, děda se
třese, babička ho podpírá, podává mu
hůlku. Dívám se jestli není bílá, slepecká,
protože se děda nemůže trefit do futer. I

když se to nehodí a v podstatě jsem
seriozní muž tak se, alespoň vnitřně
neubráním tichému úsměvnému hodnocení
této situace. Zdá se mi, že jsou oba zralí
pro kvalifikovaný doprovod, mají odvahu
se tak sami pustit ven. Už se zvedáme, že
jim pomůžeme opustit bistro. Netřeba, už
jsou venku. Smích nás však přešel když
jsme přes okno viděli, jak děda opět za
pomoci babičky horko těžko vlezl do
zaparkovaného auta, nastartoval a suveréně
odjeli. Toho tedy potkat na cestě, až mě
zamrazilo,humor stranou. Zde asi není
nutné po sedmdesátce obhajovat svůj
zdravotní stav pro potvrzení držení
řidičského průkazu.
Vjíždíme do Texasu. První město v dalším
státě je Shamrock, Po 80 mílích stanujeme
u několika domků, některé vypadají opět
opuštěně, kousek od I-40. Opět nám bylo
poskytnuto místo na postavení stanu bez
problémů, Američané jsou fajn. Paní
domácí nám ještě daruje barel kvalitní
pitné vody. S vodou začínají být trochu
problémy. Neustále je dobré mít u sebe
minimálně 3 litry. Pumpy a lidské obydlí
už nejsou tak blízko sebe jako v Missouri
nebo Illionisu. Někdy je možné doplnit
zásoby vody a jídla až po dvaceti nebo
třiceti mílích. Jak budeme projíždět pouští
Mojave povezeme každý 8 litrů vody, ale
to bude až za deset dní.
Čtvrtek 8. srpna 2002. Den devatenáctý.
Den defektů.
Dnešní den se nesl ve znamení nepříjemné
součástí každého putování na bicyklech.
Někdy semotamo, někdy častěji. Defekty.
Podařilo se mi jich nastřádat čtyři.
Nerozumím tomu jak je možné, že jen u
mne. Že by ojetý plášť? Nečekám na nic a
po druhém ho měním. Do večera píchnu
ještě dvakrát. Často je možné kolem
amerických dálnic a cest vidět cedule s
nápisem: Don´t litering our country.
Neznečisťujte naši zemi. A ještě je
pohrozeno pokutou. Zdá se však, že na to
místní moc nedbají. Kolem cest se
povaluje, někde více, jinde méně, poměrně
hodně různých odpadků. V podstatě co

přibližujeme. Zcela se nám ztrácí
z dohledu a my se noříme mezi farmy a
rozlehlé lány, kde jen občas , někde v dálce
vidíme obrovské ( v Americe jak jinak než
obrovské) traktory jak připravují pole na
setí. Obilí je již sklizeno. Nechce se nám
věřit, že těch pár domků které čas od času
míjíme, mohou pojmout všechny lidi kteří
na těchto polích pracují. Produktivita zdá
se býti dosti vysoká. Cesta je skutečně
dům dá. Totéž vidíme i kolem perfektně
udržovaných domků. Hned za nádherným
a zavlažovaným trávníkem s okrasnými
křovinami vykukují větší či menší
hromady a hromádky starého harampádí,
zřejmě sbíráno a skladováno po více
generací. Vany, bojlery, staré nádobí,
pneumatiky, a kdyby jen pneumatiky, celá
rezavá auta. Tak jak rostlo majitelovo
konto v bance, rozšiřoval se i vyřazený
vozový park a staré autíčka, asi všech
členů rodiny končí svůj život. Ne na
šrotišti nebo v hutích, ale kousek vedle
zápraží. I několik starých rezavých
přibližovadel tvoří nedílnou součást téměř
každého pozemku amerického venkova.
Sběrné suroviny je zřejmě jen český
vynález. Myslel jsem si, že naše republika
se ani v nejmenším nemůže počítat mezi
země kde se dbá na pořádek. V porovnání
se Švýcarskem, nebo Německem možná, a
máme co dohánět. Na druhé straně však
v porovnání s božskými Spojenými státy
jsme excelentně čistotná země. Ve vší
vážnosti. A to je také důsledek našich
potíží s defekty. Drátky z rozbitých
pneumatik ostré jako špendlík, blýskající
se střepiny skla, to je to na co doplácíme.
Po vyhodnocení situace se rozhodujeme,
že při nejbližší příležitosti, jak narazíme na
cykloobchod, zkusíme koupit duše
evropských rozměrů a taky lepení, pro
jistotu. Zítra dojedeme do Amarila,
největšího texaského města po trase a tam
se zkusíme těmito důležitými nezbytnostmi
zásobit.
Odpoledne se R66 odklání od dálnice I-40,
která je naší sousedkou a minimálně
několikrát za den se k ní alespoň na
dohled, pokud nejedeme souběžně,

stará Route, původní, dnes už používána
jen výlučně několika farmáři z okolí,
typická
polňačka.
Lomům
itenirář
nedoporučuje tento úsek jet pokud prší, je
vhodnější použít dálnici. Nám déšť
nehrozí, potýkáme se spíše s mračny
prachu které víří traktory na polích. Ale
kdyby opravdu zapršelo tak je zde
motokros. Máme čím dál větší potíže
s orientací, tyto polňačky se kříží nějak
divně a moc často a když nemineme starý
hřbitov který měl být po levé straně a ruiny
nepoužívaného hotelu taky nevidíme, je
nám jasné, že končíme a na nejbližší farmě
se musíme doptat na cestu ven z tohoto
bludiště. Navíc nás cesta vytrvale navádí
na východ. Tam nechceme. Na západ
chtějí všichni. Ni na východ. Děda
odskočil od televize když jsme decentně
zaklepali na dveře a ochotně nám ukázal
jak se dostaneme zpátky na naší cestu. Já
to tu hlídám, ostatní jsou venku a mávl na
obzor kde se valily dva traktory a mračna
prachu. Chvilku jsme poseděli, jen co jsem
si stačil napsat čísla a názvy cest. Bez
psaného bychom za pár kilometrů byli tam
kde předtím. Ještě nás pohostil dobrou
chladnou vodou a hovíme si ve stínu
verandy. Poznáváme jakou má tady voda
cenu. Obyčejná voda. Nám se ta naše na

kolech ohřeje velice rychle, takže po
většinu dne pijeme teplou. Netušil jsem, že
je možné vypít za den 3 nebo 4 litry teplé
vody a nepoblít se z toho. Lze.Neblili jsme
ani jednou. Děda je očividně spokojen,
zřejmě celý den sám a to že ho navštívili, i
když nechtěně, dva čundralisti z Čech
jedoucí přes Ameriku na kolech si
poznamená do svého intimního deníčku,
aby měl o čem vyprávět vnoučatům.
Kromě televize na této vartě fakt nemá do
čeho píchnout. Díky jeho návodu po pár
kilometrech nalézáme opět správnou cestu,
naší Route a když v dálce zahlédneme
kapoty tiráků jsme rádi, že už zase
pofičíme normálním tempem, ať nám míle
ubývají.
Auto nás předjelo a zastavilo, malé,
podobné
s jakým jezdí
Mr. Beam a
pán
který
z něho vylezl
na nás mával
ať zastavíme
taky. Jel po
dálnici
do
protivky
a
když zahlédl
dva naložené
cyklisty na
nejbližší
sjezdu
sjel
aby
nás
dohnal. Učitel z kostelní školy Mr. Knight
jede taky po R66, ale z Kalifornie kde
bydlí,
do
New

Yorku. Chce si projet Matku cest jako
mnoho američanů, volí samozřejmě
americký způsob přepravy, auto, v jeho

případě mini vůz.. Náš způsob přepravy je
mu sympatický a zdá se, že ani on není
zcela přesvědčen o naší serióznosti. Na
kole to snad ani není možné. Moc ho
nepřesvědčujeme, co s tím, my to jedem
kvůli sobě a jestli nám někdo věří nebo ne,
to už náš problém není. Podepisujeme se
panu Knightovi do cestovního cancáku a
slibujeme si, že si z cílů našich cest
napíšeme pozdravy. On z New Yorku, my
z Los Angeles. Dvě trička s nápisy
připomínající útok na dvojčata v New
Yorku „ Got Bless America“, Bůh žehnej
americe, jsou nám příjemnou připomínkou
na toto setkání. Napíšeme pozdrav pane
Knighte.
Večer máme v nohách 75 mil a bereme za
vděk přespání v jediném motelu široko
daleko. Jsme asi 30 mil před Amarilem.
Pátek 9. srpna 2002. Den dvacátý.
Amarilo, Cadilac Ranch.
Koblihy a kafe v recepci nás příjemně
naladily pro dnešní ráno. Majitel motelu,
se večer chlubil, že nám ráno připraví
„kontinentální“ snídani. Naivně se nám
zdálo, že má na mysli, vajíčka, salám,
pečivo, několik druhů sýrů. Ne to není
v amerických hotelích zvykem, alespoň ne
v těch kde jsme si mohli dovolit přespat
my. Ale nevadí, přemíra jídla toliko ku
problému cyklistovi je. Ráno a vůbec
během jízdy stačí dvě sladké koblihy nebo
oves a kafe. Jen jednou jsme neodolali a
v průběhu dne jsme na oběd zakotvili u
„ číňanů“. Většinou si po zaplacení
vlezného do jejich restaurace, poměrně
levného, asi tak šest až devět dolarů na
osobu, záleží kde a kolik je podobných
bufetů v okolí, můžete nabrat jídla jaké
chcete a kolikrát chcete. A že je z čeho
vybírat. Od masa a nudlí přes brambory,
saláty po bambusové výhonky, ovoce a
melouny. Nakonec moučník a zmrzlinu
s nezbytnou kolou, neustále dolévanou.
Tož nenajez se ( a to je slušný výraz, znám
trefnější pojmenování). Šli jsme k pultu
několikrát, samozřejmě. Bohužel ty konce.
S takhle naplněným žaludkem se jet nedá.
Relaxovat na terase v houpacím křesle

s doutníkem v ruce ano, ale v sedle bicyklu
ne. Museli jsme to dvě hodiny rozcházet.
Číňany jsme navštěvovali pak už jen večer.
Před Amarilem opět zadul silný, velice
silný protivítr a
bylo nám taktně
připomenuto co nás čeká. Projíždíme
dalším obrovským městem, už jsme
otrkaní, bez obav. Jsme nedílnou součástí
masy přibližovadel všech druhů a cítíme,
že bez problémů. Nejen díky iteniráři, kde
je popsána každá křižovatka a každá ulice
po které jedeme a na kterou máme odbočit,
ale i systém silniční dopravy ve městech je
zde, ostatně jako mnoho jiných věcí
vymakán a funguje jednoduše a účelně.
Téměř, všechny křižovatky ve městech
jsou nejen řízeny dopravními světly a
navádění do pruhů je srozumitelné a
včasné, ale křižovatky jsou pouze do čtyř
směrů, přísně pravoúhlé a tedy pro
pochopení a orientaci všech účastníků
velice jednoduché. Myslím, že při řešení

dopravních situací na našich křižovatkách
v Praze nebo Brně či Olomouci by
americkým řidičům vstávaly vlasy na
hlavě. Je to dané asi hlavně tím, že naše
města jsou přece jen poněkud starší než
automobil a vtěsnat dopravu do centra,
hlavně historického centra, našich měst
není jednoduché. Zde ve státech vše autům
přizpůsobili. U jednoho z hotelů se
doptáváme na cestu k „cyklošopu“,
musíme dokoupit ty duše a lepení..
Naštěstí máme přesnou adresu kde se
nachází, protože jinak bychom neměli
šanci. Koho z Američanů by zajímaly
náhradní díly na kola. Paní v recepci nám
doporučila místního údržbáře který nám
cestu
ochotně
vysvětlil.
Bohužel
kombinace chlapce černé pleti a texaského

dialektu pro nás znamenalo, že jsme mu
rychle poděkovali a v nějakých kancelářích
nebo skladišti o pár bloků dál jsme se
zeptali znovu. Tentokrát už s úspěchem. Je
to kousek, slabých deset mil na jih, ale že
se budeme muset vracet nás netěší.
Obchod s koly splnil naše očekávání.
Perfektně
zásoben
vším
možným
kolařským,
všech
rozměrů
a
velikostí.Lepení a duše našich rozměrů
měli taky a jelikož nám už až z příliš
častého foukání kol tuhly svaly a záda,
koupili jsme si i kvalitnější pumpu,
s nadějí, že se už tak nenadřeme. Naše
pumpičky byly původně určené jen pro
občasné použití. Nenadřeli, pumpa nám
v pohodě posloužila a slouží dodnes.
Prodavač a následně i vedoucí se živě
zajímali odkud a kam. Společně jsme
meditovali nad skutku vzácným úkazem
v Americe, cyklistou. Potvrdili nám
skutečnost, že cyklistika je u nich popelkou
v porovnání s Evropou. Kývali hlavami,
ale nevím zda věřili našemu postřehu, že u
nás potkáme při vyjížďce za 15 minut více
cyklistů a to mnohonásobně, než u nich za
týden. My jsme kolisty kteří nám zkřížili
cestu počítali. Když si odmyslíme děcka ve
městech a cyklisty v Chicagu na okruhu u
Michiganského jezera, tak jich doteď bylo
přesně pět. Steven v ST. Louis a čtyři
rychlíci jedoucí po lehku, které jsme
potkali do protivky. Cykloshop opouštíme
v poledne a po pár metrech máme možnost
vyzkoušet naší novou pumpu v praxi.
Tentokrát
píchnul
kupodivu
Martin.
Ve
stínu
McDonaldu
to rychle a
elegantně
opravuje.
Chlapci nám
taky poradili i
elegantní
zkratku jak se
dostat rychle
zpět na R66.

Nemusíme se vracet na místo kde jsme ji
opustili. Střihli jsme to úhlopříčně, pár mil
sice nejedeme po skutečné Route, ale nic
se neděje.
Kousek za Amarillem nesmíme minout
jednu z atraktivit naší cesty. V polovině 80.
let minulého století zde zapíchl do země
extravagantní texaský miliardář Stanley
Marsch III. deset cadilaků. Místo v poli je
nazýváno Cadilac Ranch. Skutečně jsou asi
třetinou své délky zakopány do země, prý
pod úplně stejným úhlem jako je sklon
Velké pyramidy v Egyptě. Všichni fotí tak
i my. Vítr se kupodivu ztišil a my můžeme
s požitkem šlapat do pedálů, ventilátory
fungují a tolik očekávané problémy
s tropickým vedrem už nám na mysl ani
nepřijdou. Aklimatizovali jsme se oba
perfektně. Dáváme si jen pozor abychom
byli namazáni, krémem proti slunci. Faktor
nemáme nic moc, snad kolem deseti, ale
jedeme téměř celou cestu oblečeni,
cyklodres s krátkým rukávem, kraťasy a
čepku na hlavu. Bez té by to nešlo. Bez
čepky se nedá v těchto podmínkách ujet
ani metr. Martin občas používal i
cyklošátek. Vypadal v něm sice jako
včelka Mája, ale tvrdil, že nemá chybu.
Rovněž se nadá jet bez slunečných brýlí, ty
jsou stejně důležité jako krém na
opalování. Jeden nebo dva dny jsem se
pokoušel jet v normálním bavlněném triku,
protože jsem trochu konzervativně a
staromilsky tvrdil, že není nad staré dobré
bavlněné tričko. Možná u nás. Tady jsem
poznal a uznal, že ty moderní silonové
materiály mají něco do sebe a už nedám na
Moiru a další provětratelné „uměliny“
dopustit. Alespoň v těchto extrémních
podmínkách. V bavlněném triku bych se
upekl. Martin před odjezdem oslovil
Brněnskou firmu „Atex“ která mu poskytla
na zkoušku cyklodres a kalhoty. Bez
problémů, do podmínek v jakých jsme se
pohybovali se obě oděvní součástky
osvědčily a byly bez chyby.

Jen stáda krav za ostnatým drátem a
obrovská obilní sila v dálce která se
nepřibližují ani o píď ani po hodině jízdy.
Rovina, rovina, několik desítek mílí a bez
jediné zatáčky. Toto jsou texaské pláně.
Jen pár baráků někde v dáli, snad farmy,
narušují tento ráz krajiny. Osídlení je
mnohem řidší než v Oklahomě nebo
v Missouri a možnost občerstvení není tak
častá. Cesty které se kříží z naší ztrácejí
velice rychle svůj povrch, směrem k
farmám zůstává jen šotolina a to v lepším
případě. I tak obrovská a bohatá země
nemá na to aby mohly být všude kvalitní
asfaltky. Už chápeme proč vidíme tolik

terénních aut a ty ostatní jsou silná, na
vysokých
kolech
a
s širokými
pneumatikami. S těmito zaprášenými
monstry tu jezdí kde kdo, od mladých až
po babičky a ty babičky evidentně bez
problémů. Jezdí se zásadně bez blinkrů,
nikomu to nevadí, jenom my si nemůžeme
zvyknout a jsme stále ve střehu, hlavně ve
městech čekáme co ten před námi vyvede.
Zajímavostí je pro nás i systém stopek na
křižovatkách. Existují dva způsoby. Buď je
to jako v Evropě, jedna cesta je hlavní a
druhá vedlejší, se stopkou. Nebo a nad tím
zůstává rozum stát, mají všechny cesty na
křižovatce příkaz“STOP“. Když jsme se

dotazovali, kdo se tedy rozjede první,
někdo tvrdil, kdo dřív přijel, ten první
odjede. Druhý zase, pravidlo pravé ruky.
Tomu bych rozuměl, ale co když tam naráz
přijedou čtyři auta? Co pak? A kdo
rozhodne, že byl první? A třeba oba
vyjedou naráz, protože si každý myslí že
byl první. Připustili, že se občas stane
nějaká bouračka, protože si řidiči každý po
svém vyložili svoji pozici v křižovatce. Ale
asi to není nic co by stálo za úvahu,
povětšinou se v Americe jezdí skutečně
normálně a bezpečně. Při provozu který
zde panuje asi není jiné východisko. Nebo
že by policie? Možná , občas jsme viděli
jak haltovali nějakého řidiče. Odhalili
přestupek a už za ním vyrazila spojka na
motorce.
Sledovala
ho
se
zapnutým majákem, chudák řidič už věděl
která bije, tak dlouho až ho mohl bezpečně
odklonit bokem cesty a tam ho sejmul.
Rychlost taky neměří jenom z radarů
umístěných v autech jako u nás, kde každý
zpozorní když uvidí zaparkovanou
nenápadnou felicí na krajnici. Tady pěkně
z ruky. Poprvé když jsme potkali tohoto
„filmujícího“ policistu jsme si mysleli, že
skutečně někdo něco natáčí na video, ještě,
že jsme mu nezamávali do objektivu.
Třeba neměl smysl pro humor. Po celou
naší cestu jsme neviděli ani jednu
bouračku. Je to vůbec možné? Je.
Podle českých vlajek a naší vizáže nás u
pumpy kde čepovali benzín vyhmátli dva
Češi. Kluk a holka. Jsou zde na návštěvě u
kamaráda, v Kalifornii a chtějí si ve
vypůjčeném autě projet kousek Ameriky,
částečně i Route. Taky o ní slyšeli a
nechtějí si tuto atraktivitu nechat ujít. Mají
už dost cestování po monotónní dálnici.
Jen jsme je upozornili na problémy
s orientací, cedule nejsou všude a v autě
odbočku přejedou co by dup. Mohli by
nahlédnout do Lonova iteniráře, ale jedou
opačně, na východ.
Dneska jsem poprvé zalitoval, že jsme
sebou z váhových důvodů nevzali trochu
něčeho ostřejšího, třeba slivovici. Máme
totiž důvod k menší oslavě. A to pádný.

V osadě, či městečku kde dneska
kempujeme, v městečku Vega, jsme
završili na míli přesně polovinu naší
cesty.1250 mil, to je asi 2000 km. Forest
Gamp Jimmy nás na to před pár dny
upozornil.Možná je čas nejvhodnější na
malou poloviční rekapitulaci. Zatím si to
šmárujeme po kontinentu bez zvláštního
zádrhelu, kola drží my také.Horko, 35 i
více stupňů, ke čtyřiceti, už problém není.
Denní dávku plus mínus 120 km, což je asi
80 mil, se nám daří naplňovat. Pokud půjde
vše jako doposud tak do Kalifornie asi
dojedeme včas. Martin sice občas po očku
pozoruje jak se starší část výpravy
vyrovnává s nástrahami trasy, těch
kilometrů není nejméně. Já mu však šanci
nedám, co se výdrže týká, mám pro strach
uděláno, tady problém nevidím. Po těch
letech strávených v sedle už mám sám sebe
ošahaného a vím docela přesně co si můžu
dovolit, kolik snesu a vydržím. Navíc
kdyby náhodou někomu z nás ruplo kolo
nebo šlacha či koleno, nebo nedej bože po
nějakém držkopádu, na kole je nutné
počítat se vším, by nebylo možné
pokračovat v cestě, máme připravenou
ústupovou variantu. Vezeme si sebou naše
vaky na kola, co s nimi taky, ještě je
budeme potřebovat a tak by neměl být
problém kola složit do těchto vaků a
v nejhorším případě použít na zbytek cesty
autobus Greyhood nebo vlak. Sice bychom
byli jak zpráskaní psi, ale to je život, snad
k tomu nedojde. Trať vede po valnou část
cest na dohled R66 a Greyhoody jsme na
dálnici zahlédli několikrát. Ano jsme
v polovině a vypadá to, že se nám daří.
Než dovařím nudloto posílám Martina
k nejbližší pumpě pro plechovku piva ať

aspoň na chvíli zapomenu na výtečné
iontové nápoje mého syna. Objel jich
všechny dvě které tu byly a neuspěl. Zase
jednou suchý zákon v praxi. Alkohol
nevedou. Nevadí, tento přelomový bod
zapijeme kolou a dáme si tatranku. Naše
zásoby které si vezeme z domova se nám,
až na polévky v sáčku, základ nudlota,
tenčí. Začínáme pomalu některé potraviny
dokupovat. Cenově se to dá přežít asi jako
v Evropě, myšleno západní. Je však
nezbytné
nakoupit
ve
větších
supermarketech, pokud na ně narazíme.
Pokud ne , musíme brát za vděk i
vesnickým konzumem nebo pumpou, která
je v podstatě také konzum. Zítra vjedeme
do pátého státu Unie, do Nového Mexika.
Sobota 10. srpna 2002. Den dvacátý
prvý. Nové Mexiko, pátý stát na R66.
Prudká bouřka která se v noci přehnala
nám nejen vyzkoušela vodotěsnost našeho
stanu ale společně se silným větrem

přitáhla i menší frontu. Celé dopoledne
prší. Je to příjemné poslouchat bubnující
kapky a nemuset nikam jet, jenom ležet.
S chutí si užíváme příjemného lenošení a
dospáváme. Po jedenácté déšť ustává,
balíme se těsně po poledni jsme opět On
the Road. Na cestě. Vítr vane pořád, je
dosti silný ale naštěstí vane z jihovýchodu,
čili téměř do zad. Na obzoru před námi se
začínají vynořovat hraniční hory. Za nimi
už je Nové Mexiko. Po texaských rovinách
opět
romantika
divokého
západu.
Nádherná scenérie stíhá jednu za druhou.
Na hranici je perfektní odpočívadlo
s informačním centrem, takových moc
v Americe není, s přístupem na internet
zdarma a s kávou, taky zdarma. Pozornost

státu Nové Mexiko. Internetu využíváme
na poslání rozsáhlejší zprávy domů, že
žijeme. Většinou používáme telefon, je to
výhodné a dostupné. Telefon je na každé
pumpě. Voláme však se stopkami v ruce,
telefonní karta není zadarmo a bezedná.

Obrovská cedule nás informuje nejenom,
že vjíždíme na území Nového Mexika, ale
také do Llana Estacada. Zde tedy umístil
Karel May děj jednoho ze svých románů.
Na rozdíl od něho se můžeme na vlastní
oči přesvědčit jak věrný byly jeho popis
krajiny kterou projíždíme. Kopce se
pomalu opět začínají měnit více na rovinu,
nám to nevadí, jedeme z kopce a s větrem
v zádech. Vše kolem začíná dostávat
fazónu pouštní krajiny, nebo snad stepní.
Trsy suché trávy, vyschlá půda, kamení,
křoviny, občas pasoucí se krávy, nevím na
čem. Asi je večer dokrmují senem a teď
jsou venku jen kvůli kondici. A
samozřejmě ploty a ploty, všude kam oko
dohlédne ostnatý drát. Znovu se na mysl
vkrádá otázka proč mají ty šutry tak
perfektně zaplotované. Nejenom kochání
se krásnou a divokou krajinou kolem nás,
což je příjemné, ale bohužel i jízda po
regulérní dálnici I-40 nás nemine, což je

nepříjemné. Jiné cesty není. Zde R66
splývá s dálnicí a není možné se jí

vyhnout. Od teď už to bude častější,
dohromady strávíme s kamiony asi dvě stě
mil, necelou desetinu naší cesty. Máme
s jízdou po dálnici své zkušenosti a dá se to
přežít i když příjemné to není. Ještě, že
řidiči jsou ohleduplní, pokud to jde tak nás
míjejí ve vzdálenějším pruhu a troubením a
pokynutím ruky pozdraví až nás předjedou.
Snad nám i policajti dají pokoj, cedule
které zakazují jízdo na bicyklech po dálnici
jsou na každém sjezdu, uvidíme, zatím
jsme žádného na dálnici nepotkali. Naštěstí
dnes pojedeme po dálnici jen 18 mil.
Večer, už na blikačky, dojíždíme do neony
ozářeného Tucumcari. Města s jižanskou
architekturou a částečně i španělsky
mluvícím obyvatelstvem. Díváme se zda
nepotkáme první indiány, Apači zde měli
svá loviště. Vybíráme si na přespání
klasický motel a majitel nám opět už jako
mnohokrát předtím jiní Indové ochotně
doporučuje přiměřenou restauraci kde
bychom mohli povečeřet. Odpoledne jsme
do pedálů šlapali poměrně intenzivně, ujeli
jsme 80 mil, na to že jenom odpoledne je
to slušný výkon a tak se mi do vaření
dneska moc nechce a na Martinovi vidím,
že by taky rád vyměnil „nudloto“ za něco
jiného, chutnějšího. Protože jsme v Texasu
nestihli zajít na pořádný texaský steak,
dáme si ho v Novém Mexiku. Jen to pivo,
zase nic. Ne v naší restauraci pivo
nevedeme slyšíme odpověď na moji
objednávku. Nuž dobrá, snad někdy příště.
Koneckonců, steak s kolou je taky dobrý.
Na zpáteční cestě si zkusím to pivinko
koupit na pumpě, snad ta prohibice neplatí
v celém městě. Neplatila, plechovku piva
jsme koupit dostali, jenom nevím proč si
Martina který ho kupoval zanesli do
počítače včetně čísla jeho pasu.
V televizi si můžeme naladit i španělsky
mluvicí kanál a světe div se, i poprvé
záběry z mexické fotbalové ligy. Normální
fotbal. Ne ten americký, ragbyový.
V pohodě jsme si ho kromě počasí
vysledovali a vychutnali až do pozdních
nočních hodin.

Neděle 11. srpna 2002. Den dvacátý
druhý. Potkáváme sestru Illony.
Silný protivítr se zvedl úderem dvanácté
hodiny, pomalu si budeme zvykat,
odpolední makačka proti větru nás bude
provázet téměř po celý zbytek cesty.
Na jedné z pump, kde tradičně popíjíme
kolu a pojídáme sladké koblihy se
postupně začínají trousit a dojíždět postavy
tatíků v cyklodresech všech věkových
kategorií. Tak od dvaceti do padesáti.
Konečně jsme po třech týdnech potkali to
co u nás každý víkend. Parta asi deseti
nebo dvanácti cyklistů si vyjela na čundr.
Tihle ti jedou podobně jako my napříč
Amerikou, z Kalifornie do New Yorku.
Částečně po Route 66. Oproti nám však
jedou polehku na silničních kolech,
s doprovodným mikrobusem ve kterém se
dá v případě potřeby i spát. Většinou však
spí v motelech. Tým kolem nich jim
připravuje jídlo po trase, zajišťuje noclehy,
vyhledává cestu, naviguje a v případě
potřeby, při protivětru i rozráží vzduch a
na dálnici je odcloňují od provozu aby se
jim lépe a bezpečněji jelo. Na mikrobusu
mají nápis „Za čtyřicet dní 4 000 mil“. 100
mil denně, o dvacet mil více než v průměru
my, pěkný výkon. Jsme ze setkání
potěšeni. Oni taky. Nečekali, že potkají
kolegy, z České republiky kteří mají
podobný nápad jako oni. Vyměňujeme si
poznatky z doposud odjetých kilometrů.
Varují nás před vedrem v poušti Mojave
kterou budeme za pár dní projíždět. Míst
kde se dá zastavit taky moc není. Hlavně
nezapomeňte na dostatečnou zásobu vody.
Ano víme o tom, už trénujem abychom ji
projeli bez potíží.

Auto které jede proti nám zastavuje a

cestující kteří z něho vylézají na nás
mávají. Že ty jsi Jiri a ty Martin. Jsme. My
jsme zase sestra a švagr od Illony, Illony
Morisové z Yukonu. Illona věděla, že se
budou vracet z Nového Mexika domů do
Texasu a tak jim zavolala ať pozorují okolí
a v místech kde se R66 dotýká nebo je na
dohled dálnici by mohli vidět dva nabalené
cyklisty kteří byli u krajanů v Yukonu na
návštěvě. Povedlo se, zahlédli nás. Milé
setkání.
Dokonce
nám
nabízí,
předpokládám, že ze žertu kousek svezení.
Kola hoďte na korbu a nastupte. Hrdě
odmítáme, co naše cyklistická čest?
Loučíme se, pozdravte Illonu.
Kousek, pár mil opět jedeme po dálnici.
Nutné zlo. Večer zakotvíme po 65 mílích
v Santa Rose, v městě podobné jako
Tucumcari. Nejen svým indiánským
názvem ale i celkovou vizáží. Zítra
pojedeme celý den po dálnici a tak se na to
musíme psychicky připravit. Navštívíme
mexickou restauraci, jsme přece v Mexiku
i když v Novém a ochutnáme, podle
zásady každý stát tak jedno národní jídlo,

pravou tortilu či co to bylo. Huba ňa pálila
eště ráno když jsme do sebe cpali zase
oves.
Pondělí 12. srpna 2002. Den dvacátý
třetí. České studentky na čundru
v Americe.
Řeka Rio Pecos, známý veletok snad ze
všech indiánek nás trošičku zklamala,
v tomto ročním období je to vyschlá říčka
připomínající potok a ne veletok. Snad na
jaře když taje sníh na horách nebo za
podzimích dešťů je to jinak.
Vítr máme příznivý, jižní, ale den strávený
na dálnici pro nás atraktivní není.
Dostáváme se opět do oblasti horského

pásma,
krajina se je i
z dálnice
atraktivní. Na
jedné z pump
potkáváme
dvě děvčaty
z Brna. Když
viděly naše
vlajky
na
kolech tak se
k nám hlásí,
hlavně
k Martinovi.
Byly tu na
letním táboře
jako vedoucí a teď si projíždějí Ameriku a
utrácejí vydělané peníze. Momentálně řeší
poruchu na svém, přesněji vypůjčeném
autě. Ujišťujeme je, že lidé zde jsou fajn a
určitě jim nějaký mechanik pomůže.
Z okna bufetu se nám zdají jejich problémy
banální. Nádherným sjezdem se dostáváme
k Městu Alberquerque. Tento krkolomný
název
má
jistojistě také
kořeny
v indiánštině, jako ostatně většina v tomto
kraji. S Indiány se začínáme potkávat stále
častěji i když ještě neprojíždíme jejich
rezervacemi. Asi mají monopol na prodej
suvenýrů.
Všemožnými
indiánskými
předměty
jsou naplněny obrovské
obchody kolem cest a lákají kolemjedoucí
k nákupům. Pod koženými výrobky,
kožešinami, čelenkami, mokasíny a
dýmkami míru se prohýbají regály. My
zatím odoláváme, nemáme to kam dát.
Zatím. Určitě si taky něco na památku
koupíme, ale až budeme blíže konci naší
cesty.
Camp asi deset mil před Alberquerque je
pro dnešek naší konečnou. Vybaven je
skromně, tentokrát bez bazénu, čili
bezmáchačky, ale dostatečně. Sprchy jsou
OK, o večerní menu se dokážeme postarat
sami. Na večerní obloze se rýsují okolní
hory, v dálce světélkuje město. Zvedá se
vítr, na večer to není dobré znamení, ale
alespoň nebude ve stanu tak horko.

Úterý 13. srpna 2002. Den dvacátý
čtvrtý. Začínají indiánské rezervace.

až tak se zašívat nemůžeme. Práce volá.
Opět šlapeto.

Snad desetimílovým sjezdem sjíždíme dolů
do údolí. Ještě za ranního chládku, skoro je
nám zima, si vychutnáváme ten parádní
pocit svistu vzduchu kolem uší. Deset mil
bez jediného šlápnutí hned tak nezažijeme
a proto jen tiše spokojeně předeme.
Alberquerque na nás zapůsobilo skutečně
silným dojmem. Na rozdíl od většiny
amerických měst je to město které má duši.
Zapomenuty jsou bufety se stoly
z umakartu. Je to snad jediné město kterým
jsme projížděli, kde na jeho téměř
dvacetimílové hlavní třídě se neustále
střídají motely , a světe div se,
s normálními hospodami a hospůdkami

Další
veletok
opředený
gloriolou
přečtených indiánek a romantických
knížek o divokém západě. Rio Grande,
řeka klukovských snů, přes kterou
přecházeli mexičtí uprchlíci do států za
prací a na druhou stranu utíkali američtí
desperáti před spravedlnosti šerifa a jeho
pomocníků do Mexika, nás opět trošičku
zklamal svou mohutností, či spíše
nemohutností. Sucho si i tady vybírá svou
daň. Řeka připomíná spíš línou bahňačku
než pořádnou řeku. Snad na jaře je to jiné.
To co jsme si s takovým gustem vychutnali
když jsme do města dojeli, parádní sjezd,
teď musíme vrátit. Po dvaceti mílích
průjezdu městem nás čeká desetimílové
stoupání na výškovou úroveň jako jsme
byli včera večer. Vjíždíme do první
indiánské rezervace která leží na naší cestě.
Prvotním znakem a to je na první pohled
patrné, jsou poněkud skromnější příbytky
obyvatelů rezervací. Přičemž skromnější je
dost kulantní označení. Domky jsou velice
často postaveny a opravovány z materiálu
který je momentálně po ruce, čímž takový
domeček nabírá na pestrosti. Postupně jak
jsme projížděli ještě několik rezervací tak
to bylo v podstatě všude stejné. Nepořádek
který se občas objevil, tady v rezervacích
kulminoval. Kolem cest je mnohem větší
koncentrace střepů. Vyhazování prázdných
flašek od piva je zřejmě indiánským
sportem č.1. Však taky jedna vyhozená
láhev z okna kolem jedoucího automobilu
zasáhla Martina, naštěstí jen do stehna.
Dostat tou flaškou do hlavy?…Podle
hnědého koberce pivních flašek jsme
bezpečně poznali, že vjíždíme do

jako vystřižené z italských, francouzských
nebo teď už i našich měst a městeček.
Venkovní zahrádky na chodnících, jinde
v Americe nevídané zvou k posezení a na
šálek kávy. Zdá se nám, že jsme na chvíli
úplně jinde. Samozřejmě tuto změnu
vychutnáváme a na šálek „dobrého“
amerického kafe se zastavujeme. Kdo ví
kde později budeme mít takovou šanci na
takové kvalitní posezení a pozorování
korzujícího obyvatelstva. Jako doma na
náměstí před restaurací Šipka. Pozorujeme
probouzející se město. Ale všeho do času,

rezervace. Z hlíny kolem cest na nás
vykukovaly jak žabky kuňkalky. Když se
situace
vylepšila,
s největší
pravděpodobnosti jsme už tyto teritoria
opustili.
Zdá se, že americká vláda dokázala
chytrou sociální politikou elegantně
indiány v rezervacích udržet. Možná dobrá
inspirace pro naší vládu ve vztahu
k některým menšinám. Indiáni, pokud jsou
zaregistrováni v rezervaci tak platí jen asi
polovinu daní. Normální občan platí daně
státu kde žije a navíc daně federální. Indián
jen jednu. V obchodech a na pumpách
dostane levněji nakoupit zboží. Stačí když
se prokáže průkazkou která potvrzuje jeho
pobyt v rezervaci. Navíc dostávají sociální
dávky které jim zřejmě stačí na skromný
život aniž by museli pracovat. Postávající a
lelkující hloučky indiánů a indiánek ve
všech městech a vesnicích byly v každé
rezervaci stejné. Na práci asi toho moc
nemají. Určitě zde bude nezaměstnanost
dost vysoká ale díky podporám se jim daří
skromně přežít. Prodej alkoholu je zde
stejný problém jako ve všech státech unie,
lze ho dostat, ale než se sežene tak to stojí
námahu. Přesto jsme zde potkali nejvíc
opilých lidí za bílého dne, s výjimkou Las
Vegas, ale tam je to něco jiného. Nevada
má svoje specifikum. Všimli jsme, nebo to
možná byl jen náš dojem, snahy vyšibovat
tyto příslušníky původních obyvatel na
okraj, tak aby dali pokoj a moc nezavazeli.

Indiánské rezervace se zdají být, aspoň dle
mapy dosti rozsáhlé, místa dost, ale téměř
vždy se jednalo o nehostinnou půdu, téměř
pustinu. Na tom se asi zázraky dělat nedají,
i přičinlivějšímu etniku než jsou indiáni.
Jeden poznatek který si myslím, že

vystihuje jak bílý muž dusí rudého muže
byl typický. Když jsme v přestávce
studovali mapu jak dál a kudy, co nás čeká,
všimli jsme si, že vjednom okamžiku je
hranice rezervace razantně vykrojena.
Takové malé cimbuří. Bylo nám to divné,
ale téměř jsme na tento úkaz pozapomněli.
Pak jsme k tomu místu dojeli, museli jsme
zastavit protože to stálo za to. Po několika
hodinách jízdy vyprahlou krajinou se nám
otevřela nádherná scenérie jako z
holandských barevných pohlednic. Svěží
nádherná zeleň, pasoucí se tlusté krávy,
opodál lesík a háj, rybník. Dokonce tam
rostly vrby, stromy které jsme viděli
naposledy u Velkých jezer. V pozadí

farma. Oáza uprostřed pouště. Pod zemí
musí být vydatná zásobárna vody
vystupující až na povrch. Snad to
zapříčinila černá láva kterou zde vychrlila
nějaká prehistorická sopka a která je kolem
všude vidět a jako obrovský lavor zadrží
dostatek vody z tajícího sněhu či jarních
dešťů. Samozřejmě majitelem byl bílý
farmář. To bylo to cimbuří v hranici
indiánské rezervace. Možná, že bílý
zemědělec umí lépe obdělat ten kousek
excelentní půdy než indián. Nevím.
Je odpoledne, už pozdní a náš společník
vítr se nám opět ukazuje v plné síle, do
protivky ovšem. Z polí kolem cesty na nás
útočí malé víry tornádek a jako nezbední
čertíci nám ženou prach do očí. Místy se
R66 stává nesjízdnou a my musíme i
zeslézt z kola a tlačit. Když k večeru
zjišťujeme, že opět budeme navedeni na
dálnici rozhodujeme se pro dnešek dost. Za

určitě nad těmito indiánskými ložisky
neustále bloudí. Jak vidno ochránil nás
dostatečně.

šera po dálnici nejedeme, tak velcí
hazardéři přece jenom nejsme. Po 75
mílích spíme poprvé skutečně na divoko.
Ne pod ochranou farmářovy haciendy, ani
na měkké posteli v klimatizovaném
motelu. Stan si stavíme jako správní
bezdomovci pod mostem. Doufáme, že si
nás nikdo nevšimne. Ani policejní hlídka
ani někdo z kolemjedoucích. Celou noc
nad námi duní náklaďáky. Tepna mezi
východem a západem pulsuje v neztenčené
míře po celou noc.
Středa 14. srpna 2002. Den dvacátý
pátý. Setkání s Bobem, taky cyklotramp.
Nefalšovaný východ slunce uprostřed
drsné a nádherné přírody je nám odměnou
za dnešní nepohodlnou noc, přece jenom
permanentní kravál hučících náklaďáků
klidnému spánku neprospěl. Ještě večer,
když se zešeřilo kolem přejel terénní džíp.
Měli jsme za to, že snad strážce rezervace
nebo policajt. Byl to nějaký indián,
zastavil, chvilku si nás zvědavě prohlížel,
couvl aby měl lepší výhled a pak se opět
rozjel. My házeli nevšímáka a mrtvého
brouka, neměli jsme zájem se nějak
zviditelňovat, čert ví jak je to se
stanováním na divoko zde v těchto
končinách. Nebyli jsme si jistí zda jen
monitoroval situaci nebo odjel pro posily.
Přece jenom staré pověsti české nám
zvěstují zkazky o okradených či jinak
poškozených turistech na americkém
kontinentě. Vnitřně se rozhoduji a sám
sobě ordinuji skautskou hlídku, jsem ve
střehu. Martin spokojeně odfukoval.
Nevím kdy, ale asi poměrně brzo jsem byl
v limbu taky a skautskou hlídku jsem
přenechal Velkému Manituovi, jehož duch

Pod kulisou nádherné scenérie okolních
hor, zprvu ještě po dálnici bojujeme se
silným protivětrem. Po očku se díváme
kolem sebe zdali jsme si včera nemohli
vybrat lepší místo na přespání kdybychom
jeli ještě dál. Ne. Rozhodli jsme se dobře.
Hory jsou kousek dál od cesty a tady je
náhorní rovina, nic pro nás abychom se
mohli schovat a neprovokovat. Dáváme si
obzvláštní pozor na střepy a zdálky se
těmto blýskajícím se střepinám vyhýbáme.
Kupodivu první defekt nás postihl až při
výjezdu
z rezervace
v indiánském
městečku Mc Cartys. Skupinky malých
podsaditých mužů a žen, již evidentně i
včasném odpoledni mírně podnapilých,
postávalo na všech nárožích a popocházelo
od ničeho k ničemu. Když Martin píchl a
museli jsme na chodníku rozbalit svoje
náčiní stali jsme se terčem, v této chvíli pro
nás nepříjemné a trochu až dotěrné
pozornosti. Není to nic příjemného když
vám za zády funí podroušený indián a za
ním postává druhý a třetí. Lepení nelepení,
defekt nedefekt, nejprve jsme zabezpečili
pro jistotu všechny naše příruční kabely
s doklady, penězi a foťáky. Sorry chlapci,
s vámi moc chuti konverzovat nemáme.
Stejně s porozuměním to není valné. Nějak
tu angličtinu tady divně točíte chlapci.

Dolepit a raději rychle pryč, máme
všechno? Máme, nic jsme tu nenechali.
Přece jenom Vinetou a Sedící Býk v nás
zanechal trochu jiné představy než je tahle
zkušenost, o původních obyvatelích těchto
končin. Nuž co, asi se přizpůsobili údělu
který jim milostivě vyčlenil bílý muž.
Za silného protivětru, asi nejsilnějšího
který nás prozatím potkal sjíždíme
skalnatým údolím do Grantsu, města již
bělošského těsně za hranicí rezervace.
Ujetých máme 60 mil a i když ještě nejsou
ani čtyři hodiny moc se nám dále nechce.
Máme už toho tak říkajíc plné zuby a
odsouhlasujeme si konec dnešní etapy.
Uvítali bychom nějaký ten den odpočinku.
Čeká nás brzy, při návštěvě Grand Canonu,
na jeden den zeslezeme s kol. Ale to bude
až za dva dny. Do té doby to musíme nějak
vydržet.
Na pumpě, přesněji pumpoobchodu se
potkáváme s Bobem, cyklistou který jede
do Kalifornie, jako my ale z Michiganu.
Jede sám, bez doprovodu, čundrácky, jako
my, místo brašen za sebou táhne malý
přívěsný vozík. Možná, že to je výhodnější
a pohodlnější než brašny. Nedokážeme
posoudit, s vozíkem zkušenosti nemáme.
Taky má protivětru plné zuby a dál nejede.
Snad to bude zítra příjemnější. Dáváme si
spolu kolu a vyměňujeme poznatky z cesty
a plány na nejbližší dny. Jede trochu jinak
než my, větší oklikou a tak se naše cesty
již zítra opět rozdělí. U Boba jsme si všimli
jak elegantně a jednoduše si dokázal
alespoň na chvíli udržet nápoje na kole
chladné. My pijeme de facto z našich láhví
teplou vodu. Měl cyklo láhve se širokým
hrdlem, tak širokým aby se do nich mohl
trefit kostkami ledu který je k v ledometu

k dispozici na každé pumpě zdarma. Navíc
měl svoje flašky obalené polystyrénem, ne
proto aby mu nápoj nevychládl, jako u
nás, ale aby se mu neohřál. Jak
jednoduché, po úpravě našich flašek to
aplikujeme také. Když jsem si posteskl nad
nepochopitelným suchým zákonem a
nucenou abstinencí místních obyvatel vřele
se mnou souhlasil a hned nám práskl jeden
místní
bar
s výborným
zastrčený
čepovaným pivem. Ještě před ubytováním
jsem ho navštívil a jedno si dal na
„stojáka“. Tady se ještě večer vrátíme.
Našli jsme si jiný, pravý kovbojský a zde
jsme na chvíli večer zvlažili naše hrdla.
Abstinent Martin se dnes asi napil málo
iontových nápojů a řeší to kolou, já opět
zkouším místní pivinko. Po těch
kilometrech a v tom horku je přímo
excelentní. Předtím však synek musel
absolvovat potupný výslech barmanky
týkající se jeho věku a důsledně byl
vyžadován jeho pas nebo řidičský průkaz.
Český pas ještě neviděla jak nám sdělila,
aspoň jsme ji rozšířili obzor. Zde v Novém
Mexiku je vstup do baru a vůbec veškerých
hospod osobám mladším 21 let nepovolen.
Ještě, že na jaře dovršil tohoto věku, jinak
by na mě musel čekat venku před
hospodou jako poslušný koník na
rozverného sedláka.
Večer si s chutí opět za dva dolárky
vypereme naše svršky v hotelové prádelně,
tentokrát i v pohodě usušili. Sušičky mají
asi ve všech domácnostech, zřejmě
základní výbava, protože šňůry na prádlo
nikde vidět nebyly, všichni, i my suší
moderně v mašinách.
Čtvrtek 15. srpna 2002.
Den dvacátý šestý. Kontinetální rozvodí
Ameriky. Arizona, šestý stát na R66.
Nejdelší etapa, 190 km.
Horské město Galup nás vítá svými
všudypřítomnými skupinkami indiánských
postaviček a stále nádhernou okolní

horskou scenérií. Vytrvalým šlapáním se
dostáváme k jednomu z nejzajímavějším
míst našeho putování. Zde se musíme
zastavit.
Continental
Devide.
Kontinentální rozhraní. Rozvodí. Od nás
dozadu veškerá voda, potoky a řeky, teče
do Atlantického oceánu, od nás dopředu do
Tichého oceánu. Zajímavé a předělové
místo. Až na to, že řeky a potoky
povětšinou fungují v jinou roční dobu než
teď v srpnu. Nevadí, zdá se nám, že když
jsme teď na rozhraní jeli většinou do kopce
( nebo to byl jen dojem všech cyklistů, že
jezdí výlučně do kopce a proti větru?), tak
teď by se to mělo spravedlivě obrátit a my
bychom měli, když sjíždíme k oceánu jet
převážně z kopce. Zdá se, alespoň
prozatím, že i horko je snesitelnější, jsme
přece jen dost vysoko. Prohlížíme si
indiánský obchod se suvenýry, indiáni jsou
zdatní obchodníci, dalo by se zde utratit
cosi peněz. My jako vždy vyčkáváme ze
suvenýry z R66, nechce se nám vézt více
než je nezbytně třeba. Žádáme ještě vedle
stojící dvojici o vyfocení, ať jsme oba
zvěnčeni na tak důležitém místě naší cesty
i s vlajkou valašského království jehož je
náš hrad Štramberk zvaný Trúba, hradem
strážním. Ejhle polská dvojice. Manželé
kteří už několik let žijí v Kalifornii. Tady
jsou na výletě. Znají dobře severní Moravu
a Ostravu. Příjemné a díky polské televizi
Katovice kterou před revolucí sledovalo
celé česko-polské pohraničí i konverzace
v polštině
bezproblémová. Kvitují, že
jejich kolegové, bydlící kousek od jejich
domoviny, vlastně sousedé přejíždějí
Ameriku. Jejich „Mnoge ščašče“ nás
doprovází na další cestě.

Ukrajujeme kilometr za kilometrem,
přesněji mílí za mílí. Zdá se opravdu, že
jedeme z kopce a dokonce světe div se
opět silný vítr, tentokrát zezadu, míle
naskakují. Liduprázdná horská scenérie
nám jen umocňuje náš prožitek z dnešního
dne. Po souběžné železnici jezdí vlak za
vlakem.Pět, šest a jednou dokonce sedm
lokomotiv táhne pomalu a důstojně mnoho
set metrů dlouhý vlak. Strojvůdce občas
houkáním pozdraví dvě klátící se tečky
jedoucí kousek od jejich tratě, pokaždé
odpovíme zvednutím ruky, dík za
povzbuzení. Pohříchu vlaky jsou téměř
výlučně nákladní, osobní jsme prakticky
nezaregistrovali. No, nevím jak bychom
využili vlak jako potencionální ústupovou
variantu pro případ maléru. Několikrát za

den nás předjíždějí vlaky naložené těžkou
vojenskou technikou, obarvenou do
pouštních
barev.
Tanky,
obrněné
transportéry, nákladní auta míří všechny na
západ, na pacifické pobřeží. Asi se tam
budou naloďovat, aby byly blíž k
Sadamovi. Zdá se, že bude válka a brzo,
alespoň soudě podle těch naložených
vlaků.
Odpoledne jsme na hranici. Mohutné
indiánské teepee , jak jinak než prodejna
suvenýrů nás vítá a přeje příjemný pobyt

v Arizoně. Jsme v šestém státě na Route
66. Skaliska vypadající až nádherně
kýčovitě na nás shlížejí když si dopřáváme
malou svačinku. V Arizoně se nám bude
asi líbit, tady nemají vítr. Mají. Poznali
jsme to po pár mílích. Zadul opět silou
nebývalou. A jako na potvoru nás čeká
ještě 10 mil jízdy po dálnici. Vzhledem
k větru se naše tempo oproti předpokladu
zpomalilo a my najíždíme na dálnici už za
šera. Rychle ať to máme za sebou,

zapínáme pro jistotu blikačky a ostrý vítr
ještě násobí míjející náklaďáky. Sjíždíme
z dálnice a protože dneska chceme dojet do
osady Chambers kde podle Lonova
iteniráře je možné v motelu přespat musím
jet poslední míle za tmy. Naštěstí jsme
opět na silnici zcela sami a ani psi nejsou
v dohledu. Dojíždíme skutečně za plné
tmy. Chambers
je pouze benzínová
pumpa na dálnici a Motel řetězce Best
Western. My využíváme většinou úplně
jiné řetězce, Indického který jsou
nepoměrně levnější ale zase budeme mít
kvalitní snídani v ceně. Teď ještě jenom
zajistit aby nám paní recepční přidělila
pokoj v přízemí, ať si naše kola můžeme
v klidu postavit do bezpečí vedle našich
postelí. A s chutí po příjemné sprše před
obrazovku. Únava z celodenního šlapání

odchází. Dnes jsme ujeli prozatím nejdelší
úsek, přesně 119 mil, 190 km. Dávají
basseboll, co jiného. Nás zajímá počasí.
Počasový kanál dokola opakuje místní a
celosvětovou předpověď. Bude zítra
foukat? Asi bude, uvidíme co s tím
uděláme. Dnes se poprvé dozvídáme něco
málo o České republice. Bohužel důvod
abychom se dostali na americkou
obrazovku musel být velice pádný. Hrozná
záplavová smršť v Praze a v ostatních
českých městech. Záběry jsou pro nás
děsivé.Několik půlminutových šotů. Díky
záplavám si na pár vteřin Amerika
připomněla, že existuje ta malá nicotnost,
celkem pěkná země uprostřed Evropy.
Ještě si musíme srovnat hodinky. Vjezdem
do Arizony jsme vjeli i do jiného časového
pásma. Z Central time zone kde byl rozdíl
oproti Štramberku 7 hodin jsme vjeli do
Mountain time zone s časovým rozdílem 8
hodin. V Kalifornii budeme hodinky
posunovat ještě jednou, to bude časový
rozdíl už devět hodin. Hlavně s tím
musíme počítat když budeme volat domů.
Do oběda to musíme vždycky stihnout,
jinak by se mohlo lehce stát, že budeme
volaného tahat z postele.
Pátek 16. srpna 2002.
Den dvacátý sedmý. Potkáváme
tenisovou trenérku Güdrün.
Snídaně byla skutečně bez chyby. Náš
tradiční ranní oves byl rychle zapomenut a
salámek, míchaná vajíčka, toasty s máslem
a marmeládou, to vše s libovolným
množstvím neustále dolévané kávy bylo
zpestřením
našeho
již
příjemným
monotónního ranního jídelníčku. Samá
nezdravota, ale i asket Martin si na ní
evidentně pochutnal. Jen houšť takových
pošušňáníček. Je s podivem jak si člověk
po velice krátké době dokáže vážit a
vychutnat zcela obyčejné věci pokud se mu
jich po nějaký čas nedostává. Prostě jsme
už asi moc zhýčkaní.
Dnešní den bude patřit k těm obtížnějším,
pojedeme opět po dálnici. Začínáme
semotamo pociťovat změnu klimatu.
Změnu klimatu v chování řidičů. Zdá se

nám, možná je to jenom dojem, ale
vjezdem do Nového Mexika, možná do
Arizony, více potkáváme řidiče s větší či
menší příměsí temperamentní jižanské a
indiánské krve a vypadá to, že se změnil
styl jejich jízdy. Asi něco podobného jako

horkokrevní Italové nebo Španělé za
volantem, stejná paralela. Nejsou tak
pozorně ohleduplní jako na severu.
Gentlemanů za volantem ubylo. Míň a míň
se nám obloukem vyhýbají, občas přitlačí
na krajnici když jede něco do protivky,
téměř nezdraví ( to nám vadí ze všeho
nejmíň, ale přesto bylo to příjemné
zpestření monotónní jízdy), na dálnici
přejíždějí do vzdálenějšího pruhu jen občas
a někteří, čímž se násobí síla větru která
nás odfouká, Každý náklaďák s námi
pěkně zacloumá,pod horizontem nepočkají
až mají výhled. Prostě v Arizoně jsme se
pokud se toho týče, cítili jako doma.
Jízda po místních dálnicích má, jak jsme si
mohli všimnout, svoje zákonitosti, pro nás
velice zajímavé. Předně všichni, nebo
téměř všichni jedou skoro stejně rychle. Na
amerických dálnicích je povolena rychlost
80 mil a protože i ty největší kamiony stačí
rychlostně
osobákům,
není
důvod
předjíždět, z toho vyplývá minimální riziko
karambolu. Proč místní řidiči povolenou
rychlost prakticky nepřekračují nevím,
snad mají strach z policajtů nebo jsou tak
uvědomělí a ukáznění. Čert ví. Fakt je, že
jsme na dálnici žádného policistu neviděli,
možná naštěstí pro nás, asi by nás rychle
z dálnice vyšiboval.Taky jsme ani jednou
neviděli, u nás tak časté, vyjeté koleje.
Určitě jsou místní úřady chytřejší než naše
orgány a jsem si jist, že přetížené
náklaďáky na americké dálnici nejezdí.

Váhy jsou na každém větším odpočívadle a
cedule je na ně navádějí spolehlivě. Váha
kamionů bude asi přísně sledována, možná
i to bude důvod, kromě silných motorů, že
tiráci stačí rychlostně v pohodě osobním
autům a tedy nezdržují provoz
a
nekompilkují ho. Smradlavé, pomalé
přetížené Avie které chcípají v každé vlnce
zde nevedou.
Ještě, že okolní nefalšovaná westernová
příroda trochu narovnává tuto, dálniční,
méně příjemnou část našeho putování.
Painted desert, Malovaná poušť tvořená
obrovitými kameny a načervenalým
pískem, jako ostatně vše kolem nám skýtá
nádhernou a neopakovatelnou podívanou.
Už chybí v tomto koloritu jen John Wayne
nebo Gary Cooper a jejich postavy šerifů a
pistolníků. Opravdu se nám zdá že už pár
dní projíždíme úchvatnou, pro nás
nezvyklou a atraktivní pouštní krajinou. Ne
písek, ale kamenitý povrch, šutry, šutry,
křoviska a bodliny. Voda se zřejmě přivádí
povrchově odněkud, snad něco málo čerpá
větrnými koly ze studní. Nebo jako
v případě cimbuří u indiánské rezervace,
zázračně se vynoří z hlubin země aby
zvelebila vše okolo. Voda tu musí být, lidé
zde žijí, farmy fungují, projíždíme města a
osady. Nikdy se nám nestalo, že by na
pumpě, v kempu, nebo v motelu voda
chyběla, nebo byl sebemenší problém, to
ne. Čím dál více můžeme vidět obrovské
automatické pojízdné zavlažovací monstra.
Trubková konstrukce šířky fotbalového
hřiště na velkých kolech sama pojíždí po
poli, téměř bez obsluhy a zavlažuje.
Vějířky duhových vodních pramínku
padají do jediného zeleného široko daleko.
Tady v této oblasti je to většinou píce pro
krávy a koně. Myslím, že sklízí několikrát
do roka, díky permanentnímu slunečnímu
svitu. Po nějaké době, na pár dní se
rozebere a poslouží jinde, pak se vrátí.
Záleží jak je farmář movitý. Někdy má na
všech svých pozemcích které potřebuje
zavlažit tyto trubkové zavlažovače a
nestěhuje je.
To co se nám už stalo několikrát, opět
jednomu z cestujících po Route to nedalo

aby nás nezastavil a nevyzvídal, co že si to
rázují za postavy na nezvyklých
dopravních prostředcích. Tentokrát je to
paní Güdrün, profesionální trenérka tenisu
z německého Landshutu. Československo
zná velice dobře, bodejť by ne. Je to
kousek od hranic a místní hokejový klub se
Čechy jenom hemží a vždycky hemžil.
Paní Güdrün jede z Chicaga jako my, po
staré cestě, ale autem. Našimi bicykly je
evidentně nadšena, je sportovkyně tělem i
duší a zřejmě dokáže ocenit i náš jakýs

sportovní výkon. Z dálnice sjíždíme
odpoledne,
do
Holbrooku.
Motel
postavený z indiánských tepee nám nabízí
svou náruč. Kdepak, my dnes pojedeme
ještě alespoň dvacet mil. Po prohlídce,
přesněji, projížďce městem opět vyjíždíme
mezi náklaďáky na dálnici. Čeká nás
posledních dvacet mil a pak už se natrvalo
s dálnicí rozloučíme. Budeme mít za sebou
poslední z dvou set mil které jsme museli
projet ve společenství největší modly
Ameriky, automobilu. Zítra z nás již opět
budou samotáři na Hlavní ulici Ameriky,
Route 66. Bohužel nestalo se tak. Kousek
za městem, možná pět mil jsem dvakrát,
slovy dvakrát za sebou píchnul.
Vyjmenovaná slova se ze mě sypala jak
z kalašnikova. Ještě, že mechanik, ostatně
jako většina věcí naší výpravy, funguje
prozatím excelentně a i když i on drtí
kletby mezi zuby, defekty briskně
opravuje. Naše morálka je však nahlodána
způsobem nevídaným a oba si, snad až
moc rychle, pod dojmem defektů a
skutečně neskutečně sílicího protivětru
navzájem odsouhlasíme, že dneska dále
nepojedeme a protože nikde není vhodné
místo na zakempování, vracíme se těch pět

mil zpět do Holbrooku, konečně s větrem
v zádech, v minulosti centrum veškerého
dění týkající se dobytkářství. Dodnes zde
funguje, odtud do Scottsdale, Pony Expres.
Posílání dopisů prostřednictvím jezdců na
vytrvalých koních. Teď už jen jako atrakce
pro turisty při festivalu Divokého západu
právě ve Scottsdale.
Tady dneska
přespíme. Je to poprvé co nás R66
porazila, ukázala nám svoji tvrdou tvář.
Potupně se vracíme. Ale my taky
potřebujme trochu odpočinku, dnes si tedy
uděláme takový poloodpočinkový den.
Snad bude ráno moudřejší večera, hlavně
možná vítr nebude tak strong a přes noc se
utiší.
Po ubytování si v klidu projdeme
supermarket, dokoupíme drobných zásob,
pivo, tentokrát bez problému, pro mě. Na
večeři jedno celé grilované kuře, za pět
dolarů. To je cena tří koblih někde na
pumpě.No nekup to.
Sobota 17. srpna.
Den dvacátý osmý. Americké Alpy,
Flagstaff.
Opět jsme se zachovali prozíravě. Po větru
zatím ani památky, nebojme se on
odpoledne přijde, ale to už budeme mít
něco za sebou. I když máme za sebou
Continental Devide, přece jenom dnes opět
stoupáme a stoupáme.
Arizoně je přezdíváno stát mědi, patří
k největším
producentům
mědi
ve
Spojených státech, kromě mědi se díky
zavlažování daří i chovu dobytka. Máme
štěstí, že jsme potkali nefalšované kovboje,
jako z žurnálu vystřižené, se vším co má
kovboj mít jak ženou svoje stádu možná na
nejbližší železniční stanici a pak dál,

možná na jatka. Americký kolorit se vším
všudy. Reklamní cedule, vlastně bilboardy
nás upozorňují, že si nesmíme nechat ujít

návštěvu kráteru zvaného Meteor Crater,
původně si místní mysleli že je to
pozůstatek vyhaslé sopky, pak prý díra po
dopadu meteoru před desítkami tisíci let.
Před časem táto 600 stop hluboká atrakce
posloužila americkým kosmonautům jako
trenažér pro trénink při projektu Apollo.
My jenom projíždíme kolem, nemusíme
být všude. Kupodivu se však po několika
týdnech mění stepní krajina,
někde
pouštní, pomalu mílí za mílí na
nefalšovanou skoro alpskou scenérií. Zdá
se nám, že se krok za krokem se čím dál
více noříme srdce tatranské přírody. Stepní

bodláky a křoviska střídají borovice a
smrky, tráva je svěže zelená, v dálce
vidíme občas v oboře stádo jelenů. Kolem
cesty si to rázují turisté obutí do pohorek,
na krku se jim houpá mapa, na zádech
baťohy. Zleva i zprava na nás shlížejí
vysokohorští velikáni. Zdá se nám, že jsme
na Tri studničkách pod Kriváněm na
Podbánském ve Vysokých Tatrách. Po
devadesáti
mílích
vjíždíme
do
vysokohorského
střediska
Flagstaff,
v překladu vlajkový stožár, jehož krása je
nádherná, až bere dech. Ve výšce téměř

7 000 stop je opravdu příjemně, je
chladněji, což kvitujeme s povděkem už
několik hodin, jak se dostáváme do vyšších
poloh. Toto vysokohorské středisko je také
jedním z východisek do Grand Canyonu.
Hned po ubytování v kempu, postavení
stanu jsme opět po nějaké době
nastartovali náš bezchybný sovětský
benzínový maslostroj, bez kterého by naše
putování nebylo tak příjemné. Jen benzín
došel, žádný problém, sednu na kolo a za
dvě, tři minuty už úslužný Japonec čepuje
místo do svého Volva benzín do mé
skleničky. Trochu ho rozhodilo, že si kvůli
mně potřísnil svoje kostelové kalhoty.
Poděkování a vařba pokračuje. Jako kuchař
jsem excelentní. Dneska bude opět po
několika dnech zase jednou pořádné a
vydatné jídlo. Gulajšovka ze sáčku,
výrazně zahuštěná nudlemi, čili nudloto,
k tomu kvalitní černá káva a sušenky. Pro
mě za odměnu jedno pivo z plechovky
amerického původu, pro Martina džus.
Jeho chutě jsou mi zcela cizí, je mi
záhadou, že někomu pivo evidentně
nechybí.
Naši sousedi na vedlejší parcele, majitelé
velkého obytného přívěsu, starší manželé,
důchodci se o nás evidentně interesantně
zajímají. Exotičtí kolisté nejsou moc
častým zjevením v těchto končinách. Jsou
to američtí němci na půlroční cestě po
Spojených státech. Od zajímavosti
k zajímavosti, od kempu ke kempu. Opět
jim, jako mnoha jiným není cizí naše země
a opět musím konstatovat, že jejich
znalosti zeměpisné nejsou až tak nejhorší.
Znají Prahu, vědí o rozdělení se slováky a
nepletou si nás s Jugoslávií. Společně
probíráme ničivé záplavy u nás a
v Německu. Nechápou proč jako ostatní
nejdeme na večeři do „ Mekáče“ nebo do
restaurace, oni vyrážejí za chvíli. Naše
snažení
kolem
vařiče
je
jim
nepochopitelné. Holt evidentně nemají
zřejmně ani základní znalosti o zdravé a
výživné stravě kterou nám zde v těchto
končinách může spolehlivě poskytnout jen
a jen naše česká Vitana a její polévky
v prášku. No ale jiný kraj, jiný mrav. Jen si

běžte za svým hamburgrem a kečupem.
Dobrou chuť.
Večer sondujeme jak to tady mají zařízené
s návštěvou Velkého Kaňonu. Plánujeme
den odpočinku na jeho návštěvu, na kolech
se nám nechce. Cítíme, že by nám
odpočinek bodnul. Možná si půjčíme auto,
nebo zkusíme bus. Paní v recepci vše
zařídí zvednutím telefonu. Tady v té
Americe opravdu skoro všechno funguje
na poprvé. Zítra jedem na výlet za jednou
z největších atrakcí tohoto kontinentu.
Podíváme se na Grand Canon. Ráno bude
pro nás přistaven bus přímo před kempem.
Neděle 18. srpna 2002.
Den dvacátý devátý. Největší rýha na
zeměkouli.

Grand Canyon, Velký Kaňon je fascinující
i pro turisty kteří mají už něco za sebou.
V pohodlném mikrobusu si hovíme spolu
s dalšími deseti spolucestujícími.
Nastoupili jsme jako první. Řidič nás čekal
přesně v devět před kempem a pak objel
několik hotelů v okolních městečkách až
byl plný. Každému práskl, že tito dva hoši
a přejíždějí
jsou z České republiky
Spojené státy na kolech.Georgio, Ital a náš
soused na sedadle jede napříč státy
Greyhoodem, autobusem. Zítra bude
v Údolí smrti, blízko Las Vegas. Ostatní
pasažéři jsou Američane na dovolence,
možná dva mladí vpředu jsou z Londýna.
Namixována společnost, jako ostatně zde
na každém kroku. My navštívíme Las
Vegas až za několik dnů. Řidič funguje
zároveň jako průvodce a kuchař v jedné
osobě. Navštěvujeme jižní stranu kaňonu,
jako ostatně většina návštěvníků. Ten je
dlouhý asi jako naše republika, přesně 446

km, široký od jednoho a půl kilometru do
dvaceti devíti kilometrů. Skutečně i
protřelým turistům se tají dech. Řeka
Colorado vtvořila za čtyři miliony let do
země pořádnou rýhu. Vrstvy tvořící dno
jsou staré dvě miliardy let a prý jsou to
nejstarší povrchové vrstvy na zemi. Tak to
alespoň sdělují naučné tabule kterých je tu
rozeseto, ostatně jako v každém správném
národním parku, dost a dost. Pohled na toto
nádherné
přírodní
divadlo
plné
fascinujících barev je nejpůsobivější
v prvním okamžiku, když z lesa vjedete na
vyhlídku nad kaňonem. V celku nečekaně
máte kaňon pod sebou, v jedné sekundě.

Údajně po útoku na New York klesl
výrazně počet turistů a fronty jsou zde
mnohem kratší než jiné roky. To nám
nevadí, ten útok ano. Postupně objíždíme
všechny
atraktivity,
vystupujeme,
pochozujeme,
posloucháme
výklad,
fotíme, zase nastupujeme a popojíždíme.
Tah s touto cestovkou se ukázal jako velice
dobrý, sami bychom všechno neobjeli.
Průvodcořidič věděl kam má jet, viděli
jsme v jednom dni vše podstatné a ještě
nám připravil kvalitní svačinku, piknik
v přírodě. Chladné nápoje v busu, cola
nebo jiné limo jsou v ceně a k dispozici.
Pivo opět ne. Krutá seč. Trochu úsměvné

pro nás je, že
my
jsme
fascinování a
nejen
my
balíci
z venkova,
ale i všichni
ti
Japonci,
Evropané,
bílí,
černí,
nebo indiáni
a náš řidič
který už tu
byl
stokrát
nebo tisíckrát
jen vyhledává
kousek stínku aby se mohl schovat a
trpělivě čeká až to vše unaví i nás. Škoda
jen, že jsme s časových důvodů nemohli
navštívit dno kaňonu. Viděli jsme poměrně
dost turistů kteří se odpoledne vraceli
vyšťáveni ze dna kaňonu. Cedule varují, že
je tam hrozné vedro a bez pěti litrů vody
ani náhodou. Vedro k 50°C, až se to ani
věřit nechce. Podnikají se i túry kdy se
kaňon přejde z jihu na sever a opačně,
použít lze i muly, nebo dole přespat. Snad
někdy příště. Dá se i, pokud na to máte,
podívat na kaňon z ptačí perspektivy,

nám upřímně přeje to jejich, Good Luck,
Be Carefully.
Pondělí 19. srpna 2002.
Den třicátý. Setkání s hady.
Naší sousedé, němcoameričani odjíždějí
před námi. Jejich příští štace bude Las
Vegas, snad se tam potkáme, za dva,
možná za tři dni, záleží jak nám to bude
šlapat.
Občas to zaklepeme, zatím bez problémů
polykáme míle a ukrajujeme z našeho
krajíce čím dál větší kus. Tachometry
ukazují že máme v nohou a zadcích zhruba
2 000 mil, když říkám v zadcích tak to
myslím vážně. Každý cyklista ví, že na
delších štrekách nebývá hlavní problém
výdrž svalů lýtkových, ale svalů zcela
jiného charakteru a funkce, svalů
hýžďových. Naše hýždě slouží jak mají, i
díky kvalitním cyklogaťkám a sedlům,
zatím se nemusíme uchylovat k použití
ponižujících vycpávek na choulostivá
místa, což je někdy u někoho nezbytné. Jen
poušť Mojave nám trošičku čeří vodu, blíží
se a my začínáme meditovat a vymýšlet
taktiku jak na ní.Máme ještě na taktizování
čas, však my se nedáme.
Cesta z Flagstaffu vede z kopce. Sjíždíme

z lehkého letadly nebo helikoptéry. Nebo
sjet řeku Colorado na raftech. Tenkou
stužku řeky vidíme z některých míst na dně
prolákliny. Má nádhernou zelenomodrou
jadranskou barvu, jako Neretva v Mostaru.
Když jsme později jeli kolem Colorada tak
jsme mohli z blízka vidět, že voda je
skutečně průzračně čistá a modrá. Do
zelena. K večeru opouštíme bizardní masiv
fialovomodrých skalisek, do kempu
přijíždíme již za šera. Řidič, mladý synek

z výšky skoro 3 000 metrů. Okolní kopce
dosahují 3 900 metrů nad mořem. I teplota
je opět příjemná, uvidíme jak dlouho. Stále
vysokohorská krajina nemajíce nic
společného se stepí a pouští nás obklopuje
a svádí k ulehnutí do svěží trávy, ne šlapat
ale polenošit si, za chvíli už to mít
nebudeme.
Westernové městečko Williams nám opět,
ostatně jako mnoho jiných po trase,
připomíná jak vypadala všechna města

dvacátých let kdy začala R66 pulsovat
nebývalou silou. Mimo jiné zde sídlí
i
redakce
časopisu
Route
66,
nejznámějšího občasníku který vychází a
zabývá se šestašedesátkou. Pár čísel nám
poslal i Lon když jsme připravovali naši
cestu. Takže ho známe a trochu jsme jím
listovali.

Vypadá to tak, že dnešní den bude
pohodový, nic nenasvědčuje tomu, že pár
mil odsud na západ je poušť s nejteplejším
místem na zeměkoulí, Death Waley,
Údolím smrti, kde teploty kolem 50°C jsou
zcela běžné. Bujná vegetace zatím provází
naší pohodovou jízdu. Jen občas přejetý
had, trochu nabourává naší představu
kempování ve volné přírodě. Lesy a háje
nás k tomu vybízejí. No uvidíme, já osobně
hady nerad. Když jsme později viděli i
cedule upozorňující na hadí nebezpečí tak
jsme šli do sebe, stan jsme v této oblasti
nepostavili. Jednoho zachovalého hada
který byl tak nádherně a neporušeně přejet,
uprostřed cesty, že to nebylo téměř poznat,
jsme si v klidu začali fotit. Je škoda
nevyužít takové situačky, kdy se zase
naskytne taková příležitost. Odložili jsme
kola na kraj silnice, jsme opět na R66 sami
a vybírali nejlepší úhel záběru, přesněji
Martin, já mu radil jak na to. Fotit se má
tak, jako kdyby byl člověk krátkozraký, co
nejvíc z blízka, pravím. Marťas moje rady
akceptoval, do té doby než se ten přejetý
had začal hýbat, on ta mrcha se snad na
asfaltu jen vyhříval, či co. Tak rychle jsme
ještě nohy v klipsnách neměli a naše
dromedáry nerozjeli z nuly tak rychle jako
tentokrát. Je k nevíře co hadi vydrží,
přejetý a čilý.

Americkou faunu jsme zčásti poznali i
podle přejetých zvířat. Na severu v Illionos
a v Missouri to byli hlavně mývalové a
poměrně často. Takoví dobře přejetí pejsci
i když to jsou malí medvídci. Potom
jižněji, v Oklahomě už to byli pásovci. Je
málo věcí hnusnějších než přejetý pásovec,
vlastně rozmašírované malé sele, navíc
smrděl tak, že jsme už z dálky spolehlivě
registrovali další mrtvolku. Někdy nebyla
ani vidět, jen cítit z příkopy či z lesíka kde
se asi odplížil aby dodělal v houští. No a
v Novém Mexiku a v Arizoně hadi. To
bylo nejvíc nepříjemné, aspoň pro mě, já
hady nerad.

Kontury
westernově
Route
66
prodýchaného městečka Seligman se
rýsují proti obrovské kouli zapadajícího
slunka. Okolí už začíná opět připomínat
savanu. Po 86 mílích dnes končíme.
Městečko prodchnuté atmosférou zašlé
slávy, obchody a obchůdky, hospody a
hospůdky, prodej dárkových předmětů,
řada motelů. Každý se snaží přežít a
udržet. Někdo s větším, někdo s menším
úspěchem. Někdo nevydržel a zkrachoval.
Tvrdý život když životodárná dálnice
přinášející peníze a prosperitu je vidět až
někde na obzoru. Neodoláváme a pod
dojmem nostalgické atmosféry třicátých let
si vybíráme jednu z rázovitých restaurací,
dáme si opět „stejka“. Jsme v Americe tak
ať si ho užijem. Stejky tady mají dobré,
s opečenou bramborou, kávou a colou,
pivo asi škodí či co, obrovská porce, snad
třicetideková. Po nás došla parta
motorkářů, sympatická grupa evidentně
uvolněných borců a borkyň. Projíždějí se
po Route, ne rychle, jen jim motor brumlá,
užívají si. Celá hejna jich jsou.

Úterý 20. srpna 2002. Den třicátý prvý.
Návštěva u Boba Waldmiera.
Opět zase jednou vítr v zádech. Route 66
se zcela odpoutává od dálnice Interstate 40
a míří na severozápad. Většinou vedou obě
komunikace souběžně, někdy jsou od sebe
vzdáleny nepatrně, někdy několik mil.
Někde, jak už víme, celých dvě stě mil
splývají. Dnes se na dlouhou dobu, téměř
po celý zbytek cesty, asi na 500 mil loučí
spolu úplně. Čeká nás prý nejatraktivnější
část celé Route. Uvidíme, nám se zatím
líbilo všude, my jsme chlapci skromní a na
všem se snažíme najít to pěkné, o chlupech
pomlčíme.

Stále s větrem v zádech, k dobré pohodě
přispívají i nekonečné vlaky jejichž
strojvůdci občas zatroubí když vidí dva
osamělé jezdce, častěji asi potkávají jezdce
na koních než na kolech, i tady. Za pár mil
bychom měli dorazit k sídlu jedné
z rázovitých postaviček místního folkloru.

K rezidenci výtvarníka Boba Waldmiera,
bydlí v Hackberry, i Lonův průvodce se o
něm zmiňuje. Prostě k Route patří a
evidentně si na ní založil svoji živnost, kdo

Divoká příroda lemující silnici začíná
nabírat opět na atraktivnosti. Znalci tvrdí,
že tady je ta „skutečná a nepolíbená“
Route.
Kdo
neprojel
část
mezi
Slingmanem a Los Angeles nebyl na
Route. Pokud se někde objeví reportáž o
této silnici, táto část tam nesmí chybět.
Opět bizardní a různobarevné skály,
blízkou přítomnost pouště začínají
avizovat trsy více či méně zakrslých
kaktusů. Povrch silnice je místy dobrý,
místy horší a někde to vypadá, že od doby
prosperity na něho šáhnuté nebylo.
Rozpraskaný asfalt nebo beton nám
naznačuje, že tudy už jezdí jenom fandové
a nostalgici. Stoupáme vytrvale a nádherné
výhledy a „ ohledy“ jsou nám odměnou.
Jedeme sice dva, ale vlastně každý sám.
Martin se o mém tempu drze ba až
vyzývavě vyjadřuje jako o tempíčku
vetchého starce a soustavně mi ujíždí. Ale
na vrcholku každého sedla poctivě čeká. U
jeskyní
Grand
Canyon
Caverns
zastavujeme jen na letmé občerstvení.

je šikovný tomu se daří. Jeho obchůdek se
suvenýry a vlastními výtvory je nacpán až
po strop, vším možným co by mohlo
zajímat potencionálního navštěvníka a
ještě lépe kupujícího návštěvníka. Okolí
má obložené, snad se to ani nehodí ale je to
trefné, harampádím, hrubě řečeno prostě
bordel. Ale starožitně krásný bordel, je cítit
umnou,
decentní
ruku
výtvarníka.
Opravdu, Bob je součástí R66, jako
nebožka hospodská Lucille, jejíž hospodu
zarůstající břečťanem jsme minuli před pár
dny. Bobové harampádí mělo svoji skrytou
krásu a řád, aspoň to na nás tak působilo,
zajímavé však je, že schraňování, snášení a
hromadění různého harampádí je národním
sportem Američanů hned po bassebollu.
Možná, že výraz harampádí je příliš
nadnesen a tvrdý, ale míjeli jsme na našem

putování nespočet větších či menších
krámků, ve městech i na vesnicích, jejichž
majitelé se snažili prodat téměř vše.
Vetešnictví. Je úsměvné když v tak bohaté
a nablýskané zemi jako jsou Státy, se
prodávají staré mlýnky, děravé kastroly,
rezavé klíče, prošlapané tenisky, otlučené
hrnky bez ucha i s uchem, staré ztyřelé
šňůrky a tisíce dalších věcí a věciček,
potřebných i nepotřebných. Abychom i my
podpořili rozvoj místních podnikatelských
kruhů, koupil jsem si v jednom takovém
šopu u starší seniorky za dolar nádhernou,
nefalšovanou šerifskou hvězdu. Hned jsem
si jí připnul na přední brašnu. Nevědomky
jsem pak s ní v San Bernerdinu strašil
řidiče, měli mě za jízdního policistu. Dva
co stáli vedle nás na světlech, když uviděli
svým periferním viděním šerifskou hvězdu
na moji přední brašně, tak se okamžitě
přišrákovali, snad během dvou desetin
vteřiny. I Illona, naše kamarádka
z Yuokonu nám potvrdila, že tento tzv.

Garage sales, garážový prodej je zde velice
populární. Bob trochu vybočoval, měl
fazónu. Sjíždíme postupně z kopců do
údolí. Náš průvodce nás upozorňuje na
nebezpečí řídkého osídlení, musíme si dát
pozor hlavně na permanentní zásobu vody.
Máme u sebe trvale každý minimálně tři
litry. Pohříchu teplé. Tady moc ostrůvků
civilizace není. Jedním z nich Valley Vista.
Předtím ještě Peach Springs. Broskvové
studánky. Všechno jen ne pramen. Sušina
začíná útočit. Stáčíme se na jih, bohužel
proti větru. Poslední úsek, možná
posledních patnáct mil se nám zdá
neskutečně dlouhých. Opět jednou pan vítr
do nás zadul plnou silou. Naše cestovní
rychlost se snížila na potupné minimum,

město které vidíme v dáli je pořád stejně
daleko, nepřibližuje se.

Již za tmy, opět po dlouhé době na
blikačky dojíždíme do Kingmanu, jedna
z nejkrásnějších a ke konci i krušných etap
je u konce. Dnes máme v nohách 90 mil.
Poučení z minulosti ještě na první nebo
druhé pumpě zkoušíme koupit pivo na
večer, jako odměna za dnešní větrné
odpoledne, kupodivu úspěšně, pivo mají.
Dnešek je opět zralý na elegantní
zakončení, jak jinak než přízemní
návštěvou místní čínské samoobslužné
restaurace. Lukulské hody si v klidu
vychutnáváme až do závěrečné. Na
synkovi vidím, on se to neodvažuje ani
naznačit ale je to znát, že rád velice rád
vyměnil bambusové výhonky za moje
excelentní nudloto.Od chození k pultíku a
vybírání nejlepších kousků všeho co nabízí
čínská kuchyně mě bolí nohy. Příjemná
bolest. Navrch meloun a zmrzlina.
Další příjemnost nás čeká zítra a pozítří,
navštívíme Las Vegas, čili dva dny
odpočinku. Jen musíme rozhodnout jaký
zvolíme dopravní prostředek. Naší cestu,
podobně jako ve Flagstaffu při návštěvě
Grand Canyonu, přerušíme a na dva dny na
kolo nesedneme, budeme se věnovat jiným
radostem,
hazardu
v nejslavnějších
hráčských doupatech, v Las Vegas.
V recepci nám doporučili buď místní
půjčovnu aut, nebo možnost využít bus
Greyhood, zastávka je přes cestu.
Greyhood se nám zdá výhodnější, přece
jen se v Las Vegas starat o auto, raději ne.
A dobře jsme udělali.

Středa 21. a čtvrtek 22. srpna 2002.
Den třicátý druhý a třicátý třetí.
Město hazardu.
Dopolední, tříhodinová jízda do Las
Vegas byla příjemná. Usadili jsme se vedle
řidiče, když poznal, že má vedle sebe
cizince, stali jsme se pro něho vítaným
zpestřením
jeho
asi
monotoního
zaměstnání. Odkud kam, na čem, proč, co
jsme zač, co je zač on, co se mu líbí co ne.
Hlavně nám dal mnoho cenných rad, jak se
orientovat ve městě, na co si dát pozor,
kam si zajít, co určitě neminout, co minout
a neztrácet čas. Prostě pochodující, v jeho
případě pojíždějící encyklopedie o městě
hazardu. Navštívil ho již mnohokrát,
pravidelně tam má zastávky a přespává
zde. Občas si i zahraje, to jinak nejde.
Místa kterými jsme projížděli nám taky
okomentoval
a
podával
průběžně
informace o okolí. Opět jsme s povděkem
kvitovali jeho znalosti o místních
zajímavostech. Řeku Colorado přejíždíme
několikrát, má stejně nádhernou modrou až
zelenou barvu jako při pohledu z výšky na
dno Grand Canyonu. Vegetace na obou
březích připomíná permanentní oázu,
zelená svěží stužka krotící se mezi
skalisky. Staré pověsti české o zeměpisné
negramotnosti se ukázaly zase jako
zcestné. O Evropě a České republice toho
věděl dost. Samozřejmě Havel a Praha, ale
i další. Jeho syn totiž sloužil u Mnichova
na americké
vojenské
základně. Je
to jasné tento
pán
není
čítankový
Američan,
cosi ví.Rady
které nám dal
jsme s chutí
využili. Až
jsme nakonec
pod dojmem
všech
informací
kterými nás
zahltil tento dobrý muž ( vlastně jsme

potkali jen dobré muže) ani nelitovali, že
jsme zde nezastihli Denisu.
Denisa byla
moje
první
rodilá učitelka
angličtiny, po
revoluci
se
vydala
z Kanady učit
do Kopřivnice
tatrováky
správné
výslovnosti.
Teď se vdala
do Las Vegas.
Být
v Las
Vegas
a
nenavštívit ji,
to snad ani nejde. Šlo, na vině byla asi
moje nedůslednost při plánování cesty. Dal
jsem jí vědět, že dorazíme někdy v
srpnu Las Vegas a že má o návštěvu
postaráno. Předběžně jsme se domluvili na
setkání, já raději termín moc neupřesňoval,
přece jsem si jen doma v obýváku nebyl
zcela jistý, zda si vůbec do Las Vegas
odskočíme a hlavně kdy, nechtěl jsem po
ní ať si na nás rezervuje čas a pak skutek
utek. Natažená šlacha a vše může být jinak.
Vždyť bylo tolik potencionálních možností
které to mohly výrazně ovlivnit. Spoléhal
jsem spíš na telefonické napojení během
cesty, číslo na Denisu jsem měl. Bohužel
však, když už bylo asi tři nebo čtyři dny
předem jisté kdy se v Las Vegas objevíme,
na jejím telefonu byl trvale napojen jen

záznamník. Volal jsem odkud to šlo,
zanechal vzkazy, vybil jsem si telefonní
kartu, jak došla tak jsem to po několika
dnech vzdal. Na moje vzkazy mi

odpověděla až mailem, který jsem si
přečetl doma po příjezdu. Pár dní byla
mimo Las Vegas a jak na potvoru se to
zkřížilo s naším příjezdem.Zprvu jsme byli
poněkud rozladění, Denisu jsme chtěli
trochu využít jako průvodkyni po
atrakcích, radílku jak rozbít bank v kasinu
a pokrýt tak přinejmenším náklady na
cestu. Nuž co se dá dělat. Rád bych jí
viděl. Ale co, byli jsme před Denisou,
budeme i po ní.
Vystupujeme přímo před hotelem Plaza
který nám řidič doporučil, je levný a
hlavně hned vedle zastávky Greyhoodu ,
výhoda až budeme zítra odjíždět. Nuž
vzhůru do samého srdce hazardu. Las
Vegas není hlavním městem státu Nevada
( jsme v devátém státu Unie, i když nad
plán a jaksi mimochodem, není na naší
trase, jsme zde vlastně pouze na výletě),
tím je Carson City. Las Vegas je ale
nejvýznámější a kromě dolování rud,
stříbra a jiných kovů asi i jediným
podstatným zdrojem příjmů. Založili ho

Mormoni, známí svým netradičním
pohledem na formu manželství, jsou to
bigamisté. Vybudovali zde pevnost, nebo
osadu, jejíž smyslem bylo ochránit před
indiány pošťáky přepravující poštu mezi
Salt Lake City a Los Angeles. První kasina
se zde objevily ve třicátých letech
minulého století, současně s výstavbou
přehrady na řece Colorado, která se stala
nezbytnou podmínkou rozvoje města a
prosperity nejen Las Vegas ale i potažmo
státu Nevada. Pro dělníky stavějící tuto
přehradu bylo Las Vegas už tehdy
příjemným zdrojem zábavy. Postupně se
vypracoval a vyladil sytém a způsob jak
dostat
elegantně
a
s nonšalancí

z návštěvníků co nejvíc peněz a v co
nejkratší době dostati. Skoro všichni si
zahrají aspoň jednu z mnoha nabídek
hazardních her a nechají zde než odjedou
plus mínus 500 nebo 600 dolarů. Útok na
peněženky je propracován a jak jsme si
mohli všimnout, používají ho jednotně
všechna kasina, asi se to po letech takto
vypiplalo a osvědčilo. V prvém okamžiku
ohromí každého koncentrace mnoha
zajímavostí z celého světa soustředěných
na 5 km dlouhé třídě hazardu zvané Strip.
Mající za účel návštěvníka ohromit, možná
ochromit a příjemně naladit. Můžete
navštívit Eifelovu věž, Benátky, paramidy
se sfingami, deětný prales, New York,
Ostrov pokladů, Startosféru. Vše je
rozpohybováno, nasvětleno, vodní fontány,
barevná hudba. Takto načatý gambler
vstupuje do kasina. Do všech hned z ulice,
vlastně si jenom odskočí do příjemné
klimatizované obrovské haly, z výhně na
chodníku, kde za mírného přítmí blikají
tisíce světýlek. Interiér je prý úmyslně
bohatší než hotelové pokoje, na každém
rohu se mění peníze na drobné nebo dají
koupit žetony do hry. Okna vidět není a jak
se zamotáte tak se z kasina nevymotáte, asi
schválně není jednoduché najít cestu ven,
jen hrej člověče, jen hrej. Sednout si když
vás bolí nohy? Ano, ale jen k hracímu
automatu. Máte žízeň? Nevstávejte od hry
slečna s podnosem, když vidí, že hrajete
tak vám sama ochotně donese kolu nebo
pivo, či něco ostřejšího. Zadarmo. Chcete
vědět kolik je hodin? Pokud nemáte svoje
tak máte smůlu, na stěně je nenajdete,
v příjemném přítmí nevíte jestli je den
nebo noc, okna zde nevedou.Jen hraj, jen
hraj. Údajně hrací automaty seřízeny

minimálně na
83% návratu
sázek,
u
vchodů kasin
prý na 97%,
aby nalákaly
zákazníky na
výhry. Podle
toho jak jsem
rychle
později projel
svůj hazard
na automatu
tak mám o
serióznosti
této informace jisté pochybnosti. Měl jsem
dojem, že se to spíš blíží seřízení automatů
v českých hospodách. Na 50% návratnosti,
fifty, fifty. Že do kasina nesmí vstoupit
osoba mladší 18 let je jasné, mají na to
zákon, akorát jsme ani jednou neviděli, že
by ho někdo kontroloval. To v jiných
státech, prakticky při každém nákupu piva
nebo vstupu do obyčejné hospody, musel
Martin
ukazovat
svůj pas co
chvíli. Cena
hotelů
(
uprostřed
týdne
několikanás
obně nižší
než
přes
víkend a činí
jen
35
dolarů)
je
nízká a jídlo
taky, navíc
koncentrace restaurací, bufetů, kaváren a
barů obrovská. Žádné zdržování s jídlem,
jen hraj. Všechny kasina jsou tedy
v podstatě stejné. Z venku ohromující a
nádherný monument, v přízemí obrovská
herna a nad ní obrovský hotel. Z dvaceti
největších hotelů v USA jich je 18 v Las
Vegas.
Tož jsme si postupně, společně s davy
ostatních prošli na čumendu Bellagio
připomínající Itálií, Ceasar´s Palace, něco

od antiky, Excalibur připomínající
středověký hrad, Mirag s fingující replikou
sopky, New York, Treasure Island, ostrov
pokladů, Paris s Eifelovou věží, Benátky,
Circus Circus s atrakcemi pro děti a
pomalu se rozhodovali kde večer, přesněji
v noci, protože jsme měli naplánovanou
hazardní šňůru do pozdních nočních,
možná časných ranních hodin. Když jsme
zahlédli mladíka jak si přivydělává
vozením návštěvníků po městě na svoji
rikši tak jsme neodolali. Necháme se
povozit, nemusíme pořád šlapat. Kolik
chceš za povození, zněla naše otázka.
Kolik mi dáte, tolik. Stačí ti dolar? Jo,
stačí. Tak nás povozil. Za dolar 15 minut
po centru Las Vegas. Taky to nemá lehké,
trochu s ním naše nelehké tělesné schránky
mávaly.
Okukovali
jsme ruletu,
karetní
hru
Black Jack,
čili naše oko,
kostky.
Procentuálně
jednoznačně
převládali
důchodci
všech
možných
národností a
barev.
Postupně
přechází z kasina do kasina s kelímky
připomínající naše papírové kriegly na
pivo, plné drobných mincí. Někteří hráči
hrají i na několika hracích automatech
najednou.Kolik rukou, tolik automatů.
Postupně nás čím dál víc přitahoval Black
Jack, protože Martin naznačil a já mu
bláhově uvěřil, že hazardní hrou okem si
krátí ve škole dlouhou chvíli a on prý je
nebývale úspěšný a obral už skoro všechny
spolužáky. Nikdo už s ním nechce hrát, že
to jsou předem ztracené peníze. Prostě
nejlepší hráč oka v okrese Nový Jičín.
Podlehl jsem mámení snadných zisků, jako
všichni okolo a souhlasil. Krupieři se zdáli
být unuděni a unaveni svoji monotónní

práci a jen ledabyle rozdávali karty.
Rozhodnuto, rozmnožíme svých třicet
dolarů, které jsme vyčlenili na hazard,
v Black Jackovi a obereme toto kasino, o
co nejvíc. Dokonáno, vykonáno.Unuděný a
unavený Číňan nebo možná Vietnamec
s přehledem obral Martina nad ránem za
hodinu o třicet dolarů a nepomohlo ani
moje kibicování. Elegantně a s nonšalancí.
Když jsem potom po vzoru důchodců
okolo ještě rychleji prohrál na automatech
pět dolarů zase pro změnu já, bylo dílo
zkázy dokončeno. Las Vegas nás vycuclo a
jako zmuchlaný papír vyhodilo do horka
Nevadské pouště. Nevadí snad někdy
příště.
Pátek 23. srpna 2002.
Den
třicátý
čtvrtý.
Nejkrásnější
scenérie, osli a pečící trouba. Kalifornie,
osmý a poslední stát na R66.
Odpočatí vyrážíme na další cestu
z Kingmanu už ve čtvrt na sedm. Před je
námi
průsmyk
„Sitgreaves
Pass“
představující nejvyšší převýšení na celé R
66. Nechtěli jsme to podcenit, zvláště když

blízká
přítomnost pouště začíná být
znatelná čím dál víc. Nakonec se ukázalo
jako příjemné stoupáníčko, asi jako naše
Pustevny. Díky opět atraktivním skaliskům
jsme si dopřáli časté zastávky. Jen jsme
dávali pozor na hady a divoké osly kteří se
neustále prodírali a šelestili křovinami a
bodláčím. Dokonce tu mají speciální
dopravní značky, s trochou nadsázky
využitelné i u nás. Pozor osel.
V historickém westernovém městečku
Oatmanu s řadou saloonu, a hotýlků i
s všude přítomnými obchůdky se suvenýry
se osli procházejí volně po ulici a jsou

hlavní atraktivitou pro turisty. Sáček
s mrkví na kterou tito sudokopytníci
houfně čekají se dá koupit na každém rohu.
Od průsmyku „Sitgreaves Pass“ neustále
klesáme, je příjemné jet a téměř nešlapat
ale ztracená výška se zase někde musí
vyjet.
Několik
uzavřených
zlatých
a
stříbrných
dolů kolem
připomíná
dobu minulou
kdy miliony
lidí
všech
věkových
kategorií
a
postavení
bylo
nakaženo
zlatou
horečkou, nejen tady a v Kalifornií ale i
později na Aljašsce a konec konců i
kdekoli jinde na světě, všude kde se zlato
objevilo. Kutat v těchto vedrech ať už zlato
nebo stříbro, primitivními metodami,
muselo mít vražedný dopad na zlatokopy.
Pro velkou část z nich se stala místní
naleziště poslední štací na cestě naším
slzavým údolím. Jeden z těchto dolů je
upraven jako muzeum.
První a poslední defekt nás potkal právě
během tohoto dlouhého sjezdu. Martinovi
praskla špice, zákon schválnosti velí, že
když vám praskne špice při 40°C, bez
kouska stínu v dohledu, je to určitě špice u
osmikolečka a tudíž výměna si vyžádá
mnohem více času a úsilí. Ale i táto
drobnost je rychle napravena. Pokračujeme
ve sjezdu.
S ubývající nadmořskou výškou se stává
vedro výraznější, začíná nám vadit i
snižující se vlhkost vzduchu který nás
vysouší, vítr i když je mírný, je teplejší a
teplejší. Fouká proti nám horký fén, zdá se,
že vjíždíme do pečící trouby. Pijeme a
pijeme, snažíme se dodržovat pitný režim,
spotřeba pitiva stoupá, bohužel se nám
nedaří udržet nápoje ve stavu alespoň

vlažném když ne chladném. Opět jsme
nuceni pít teplou vodu, brr. Bez kvalitní
čepice, oleje na opalování, slunečních brýlí
a oblečení bychom neměli nárok. Jsme už
vlastně v poušti i když ta pravá, skutečná
začíná až za městem Needles, tam
dojedeme dnes večer. Údolí smrti, Death
Valey, nejteplejší místo na zeměkouli kde
běžně dosahují teploty 50°C je blízko.
Stříbrnou stužku lemovanou zelenými pásy
svěží zeleně, řeku Colorado River máme
opět před sebou. Tam za řekou je

Kalifornie, poslední stát na naší cestě.
Jedeme údolím řeky, využíváme každé
příležitosti k obměně našich vodních
zásob. Vyhýbáme se stanici technické
kontroly, kontrolou kterou musí projít
každý automobil vjíždějící do Kalifornie.
My ji elegantně objíždíme vstupem pro
pěší, nikdo nás nezastavuje ani se nad tím
nepozastavuje. Kola se prohlížet nemusí.
Překračujeme řeku Colorado a vítejme
v Kalifornii, ve východisku do pouště
Mojave, v městě Needles. Večerní
chladivá koupel v motelovém bazénu nás
příjemně osvěžuje, hic začíná hrozit, zdá se
nám. Uvidíme jak dalece jsme na tom
dobře s tou naší aklimatizaci na vedro. Ode
dneška až do konce budeme trávit noci
jenom v motelech. V noci se venku pod
stanem skoro nedá spát, bez klimatizace to
nelze a ani naše ochrana v podobě stanu
před hady a ostatními štíry či jinými
potvorami se nám nezdá stoprocentní.
Teorie o chladných nocích v pouštích bere
za své, v těchto oblastech výrazné noční
ochlazení nepřichází. Ne po celodenní
dřině která nás čeká se potřebujeme přes
noc zregenerovat. Tělo si žádá za těchto
podmínek své.

Sobota 24. srpna 2002.
Den třicátý pátý. Začíná přejezd pouště.
Vydrbáváme s pouští a vyrážíme hned za
svítání, ještě po tmě a na blikačky. Východ
slunce v poušti, neopakovatelně nádherný,
nás zastihuje už v plné práci na trase.
Několik málo mil jedem opět po dálnici I
40 která na chvíli zkřížila naší cestu, po
hodině se od ní definitivně odpoutáváme a
noříme do lůna pouště. Je relativní ranní
chládek, profil trošku kopcovitý, na
začátek je cesta velice a nečekaně
příjemná.

Poušť Mojave nemá nic společného se
saharskou pouští a písečnými dunami, je
úplně jiná. Kamenitá, hornatá, jen občas je
někde vidět nějaké křovisko či zakrslý
strom. Vizuálně se někde více jinde méně
přibližuje částem Arizony nebo Nového
Mexika, zhruba od Llana Estacada. Jen
s tím rozdílem, že tady opravdu až na
několik málo míst není voda, ani ploty.
Opět po dlouhé době krajina bez ostnatého
drátu. Vodu si vezeme každý skoro deset
litrů, ale jak se říká, pro případ ztroskotání.
Toto nepodceňujeme. R66 ji protíná napříč
z východu na západ, společně s železniční
tratí, ostatně železnice byla naší společnicí
téměř neustále. Silnice je udržovaná a
prozatím v perfektním stavu, provoz
minimální, tak dvě auta za dvě hodiny.
Zato vlaky jezdí jeden za druhým a bez
výjimky všichni strojvůdci opět zdraví
houkáním
dva
osamělé
poutníky.
Stoupáme do výšky 2 650 stop, díky
nadmořské výšce a ranní době jsme co se
týká teploty v pohodě. Zatím. Šlape se nám
výtečně a cesta příjemně ubíhá.
Neponecháváme nic náhodě a snažíme se

ujet co nejvíce pokud to jde. Nevíme jaké
to bude odpoledne.
Benzínka blízko Essexu je pro nás
příjemným
překvapením,
v Lonově
iteniráři o ní není zmínky, takže jsme s ní
nepočítali. Skutečná zelená oáza v poušti.
Palmy, zelená tráva, příjemné posezení,
chlazená kola se spoustou ledu. Led si
nacpeme i do cestovních flašek. Kvůli
přehřátí je už dávno nevezeme v košících
na kolech, ale omotané izolantem, přesněji
ručníkem, v hloubí našich brašen. Tak
vydrží déle chladné. Brašny už máme taky
poloprázdné, vezeme už jen zlomek toho
co na začátků. Jen to poslední Štramberské
ucho bychom rádi dovezli k Tichému
oceánu neporušené.

Odpoledne začínáme sjíždět do prolákliny
na jejímž dně je situováno městečko
Amboy, přesněji pár baráků s motelem.
Opět pociťujeme účinky suchého vzduchu,
čím dál víc, dýchání se stává obtížnější.
Horko se dá, ale nízká vlhkost vzduch
začíná být víc a víc nepříjemná. Možná by
pomohl vlhký kapesník přes obličej, jako
banditi. Uvidíme, zatím to jde. Horký fén
fouká proti nám, opět vjíždíme do pečící
trouby.
V jednu chvíli jsem zastavil abych se napil,
pak, že si ještě odskočím. Když vidím a
dálce blížící se auto, jedno z mála které
dnes potkáváme, čekám až přejede aby
nebylo fopá. Po chvíli nasedám a
přiznávám, že těžce se rozjíždím. U
Martina který je vpředu se auto otáčí a
zastavuje. To nic jen paní za volantem se
zdálo, když jsem čekal až přejedou, že
nevypadám úplně na sto procent. Opravdu
vám nic není? Cítíte se OK? Máte dost
vody? Jsem lékařka. Ne milá paní,

děkujeme. Pohoda. Nemusíte mít starost.
Ti Američané jsou fakt bezva, když by
bylo nejhůř tak by jistě pomohli, kdokoli a
kdekoli.
Je časně odpoledne, máme za sebou 80
mil. Jsme rozhodnutí, dnes skončíme
v Amboy. Je tam motel a zdá se, že ideální
místo na přespání, V Lonově průvodci je
napsáno, že v sezónu je otevřen.
Malá tečka stoupající do kopce se ukáže
být cyklista, vlastně cyklistka. Přejíždíme
na její stranu. Helga drobná Němka, žije
už nějaký čas ve státech, teď se rozhodla,
že tak jako my přejede Ameriku, taky na
kole. Má namířeno do New Yorku, z Los
Angeles, z části jak to půjde použije i
Route 66, jak jinak. Proto, že s ní nechtěl
nikdo jet, jede sama. Má odvahu, na můj
vkus až nevídanou. Dává nám čerstvé
informace o právě projetém úseku, my jí to
oplácíme. Máme toho trochu více na
povídání, končíme, ona teprve začíná. Pro
nás je nejdůležitější, že motel v Amboy je
v provozu, dnešek bude OK. Majitel ji
nabízel levné přespání, přemlouval jí ať
nejede dneska dál, dál do pouště, není to
rozumné. My ji doporučujeme totéž, dál už
není tak ideální místo na přespání jako
Amboy. Postavím si stan kdekoli, byla její
odpověď, nechci být závislá na motelech.
Ano, ale tady nejsou podmínky pro stan,
má jiný názor, horko ji ještě nevycvičilo, je
na cestě teprve třetí den, nám zbývá tolik
do konce.Good luck and Be carefully ji
přejeme tentokrát hlavně my a v duchu
smekáme před její kuráží, snad dojela do
New Yorku v pořádku, nebo alespoň
v pořádku kamkoli.
Cedule před Amboy hrdě oznamuje, že
v tomto místě žije dvacet lidí, je tu škola,
asi pro okolní usedlosti roztroušené někde
za obzorem, pár skladišť a motel.
Mexikánec za pultem, barman a možná
majitel v jedné osobě už už chtěl pro
dnešek bar a tím i motel zavřít. Skončit.
Ještě že pár místních klevetí u baru.
Ubytuje nás, ale protože je mimo sezónu
( ta začne až v září a říjnu kdy pominou
největší vedra) a motel je vlastně zavřený a
tím poskytnutí jednoho pokoje je jenom

jeho dobrá vůle. Není ani levný, ví že jsme
trochu v koutě, má vlastně v tomto
okamžiku monopol na ubytování.Levný
byl asi jen pro Helgu, i když jí se mohla
cena zdát levná, nám ne.Padesát dolarů za
pokoj, bez televize a doufá, že se rozběhne
klimatizace. Berte nebo běžte, já končím a
odjíždím. Martin navrhuje pokračovat dál
do Ludlow, nepřistoupit na hru tohoto
vyděrače, padesát dolarů je o mnoho víc
než platíme za motel normálně. Nakonec
se skřípěním zubů ustupujeme, bereme.
Platíme na ruku, malá domů pro něho, to je
jisté. Mexikánec vybere pokoj s fungující
klimatizaci, dá nám klíč, ráno nechte
klíček ve dveřích, já dojedu později. Ještě,
že nám nechal plnou baterii chlazených
nápojů, coly a dalšího nealko pitiva. To
bylo příjemné.Horko sálá ze všeho ale my
si hovíme. Zabydlíme se, napřed
vymlátíme šváby ze sprchy, trochu jsme je
svou přítomností nečekaně překvapili, asi
očekávali první návštěvníky až za měsíc.
Užíváme si odpoledního volna. V klidu
navaříme a když se slunce otočí a před
pokojem je stín, přeneseme si odvedle
židle a relaxujeme. Dnešních 80 mil bylo
perných, spát půjdeme brzy, televizi
nemáme a ráno chceme opět vyjet, tak jako
dnes, časněji.
Neděle 25. srpna 2002.
Den třicátý šestý. Druhý den v poušti.
Vyjíždíme ve čtyři hodiny, za tmy
pojedeme
několik hodin
na blikačky,
můžeme si to
v pohodě
dovolit, auto
pravděpodob
ně
nepotkáme,
takže i potmě
to
bude
bezpečné.
Skutečně,
první
auto
jsme potkali
až
kolem
osmé hodiny, už za plného dne. Už druhý

východ slunce v pouští, fascinující pohled
postupně
rozjasňovaného
obzoru
přecházejícího do jasného dne. Slunce se
vyhoupne nad obzor a sílí, jako u nás.
Skutečně pálit začne až za několik hodin.
Zatím jsme spokojeni. Poušť svoji tvář
nemění, jen silnice se stala místy těžko
sjízdnou, občas ještě za šera vletíme do
díry, musíme dávat pozor, snad tady, téměř
na konci cesty kola nerozbijem.
Vyhlašujeme stav maximální opatrnosti.
Stoupáme, do vyšších poloh, Amboy leží
poměrně nízko, proto i to včerejší
abnormální vedro.

Další místo kde je civilizace je Ludlow,
benzínová pumpa na spojnici R66 a
dálnice. K tomu pár skladů, restaurace a
motel. Zastavíme se o občerstvíme, cola,
ranní káva, načepujeme čerstvou vodu,
stále držíme limit minimálně osm litrů na
osobu. Pouštní etapu máme za sebou
teprve z poloviny. Dálnice I 40 se už nám
tak nevzdaluje jako včera kdy jsme
v podstatě jeli solo jízdu, dnes od Ludlow
už sami nejedeme, dálnice je neustále
někde v dáli na dohled. Po obědě se zvedá
vítr, opět horký fén, dnes nás bude trápit
déle než včera. Špatně se dýchá, sliznice je
hned
vysušená.
Míjíme
několik
vybydlených
měst,
měst
duchů
ponechaných již dávno svému osudu. Tady
voda není, ani pořádný stín, moc se
nezdržujeme. Odpočinout si aspoň trochu
solidně je malým problémem. Ukrajujeme
míli za mílí, dojeďme do cíle dnešní etapy
Barstow co nejdříve. Jako včera, časně
odpoledne máme tuto část naší cesty
z které jsme měli nejvíce obav za sebou.
160 pouštních mil patří minulosti. Poušť
Mojave zde končí. Vjíždíme do Barstow.

Na první pumpě si kupujeme občerstvení,
já pivo a hned si ho chci otevřít, žízeň je
krutá, ani ne tak žízeň jako spíš
pokroucený žaludek z teplé vody a teplých
iontových nápojů mého syna. Kdepak
pane, to pivo tady pít nesmíte. Zapomněl
jsem na chvílí, že jsem v Americe. Ano
paní vedoucí, dejte mi sáček ať není vidět
co mám uvnitř, co piji a jdu ven. Ani ven
nestačí, musí se jít za roh a pěkně
v koutku, potají si jedno pivo vypít. Je tu
hodně věcí vypracovaných téměř do
dokonalosti, ale zacházení s alkoholem
mezi ně rozhodně nepatří, ještě se máte co
učit.

cementárny kterou míjíme je koncentrace
automobilů až otravná.
Na chvíli zastavujeme v Biker baru. S koly
má společný asi jenom název, ale my
kolisti ho nemůžeme minout. Opět jeden
z příkladu jak se dá přežít na R66 když se
majitel stará a otáčí. Kdo se nestará končí a
rychle. V klidu si užíváme pohody stínku
uvnitř a debatíme s majitelem. Všechny
stěny kolem má vylepené bankovkami
jednotlivých zemí, přesněji hostů, kteří ho
navštívili.Mámil na nás naší nejmenší
bankovku, padesátikorunu. My ho
nepodpoříme, to necháme jiným, zas tak
velcí recesisti nejsme.

V supermarketu dokupujeme zásoby, pití a
vybíráme si jeden z mnoha motelů. Majitel
když viděl kdo poctil jeho motel návštěvou
nám bez přirážky, aspoň to tvrdil, zdarma
poskytl k užívání zařízenou kuchyňku
sousedící s naším pokojem. Čeká nás
příjemné pozdní odpoledne a večer.
Vylížeme si rány, využijeme bazének,
navaříme a televize. Vybereme si některý
z mnoha programů, počasí předně, pak
nějaký sport, snad budou vysílat mexickou
fotbalovou ligu. Bude určitě pěkně a jak
horko na to není nutný počasový kanál, to
ví každý, ale znát směr a sílu větru, to je to
co nás zajímá.
Pondělí 26. srpna 2002.
Den třicátý sedmý. Přejeli jsme poušť
ale jsme v ní pořád.
Dneska jsme si pospali, poušť máme za
sebou, nejsou už nutné noční etapy. Poušť
skončila, na mapě, ve skutečnosti jsou
podmínky stejné jako včera. Jen osídlení je
hustší. Občas i provoz, zdá se že blízkost
Los Angeles se začíná projevovat. Kolem

Znovu do sedel, šlapeme poslední míle, za
pár dní už to bude minulost, tak si toho
važme. Obrovská sluneční elektrárna
napravo se spoustou kolektorů, tady má
smysl. Slunce peče permanentně, to víme.
Cesta stoupá a to neustále, naše zcestná
teorie, že k moři se musí jet z kopce je
k zasmání a naivní. K moři se jede do
kopce, alespoň tady v Kalifornii. V dálce,
na vrcholku dlouhého a nekonečného
stoupání je průsmyk „Cajon Pass
Summit“. Ve výšce 4 250 stop. Všechny
ukazatele všem sdělují jedno jediné:
Zkontrolujte si brzdy, budeme klesat,
dlouho a tam v dáli je Los Angeles.
Pomalu sjíždíme dolů kaňonem „ Cajon
Pass Summit“ a se zapadajícím sluncem
ostře kontrastující spálené stromy a
křoviny, se jen těžce opět probouzejí
k životu. Předloňský požár zanechal děsivé
stopy na všem živém a zřejmě budou
znatelné ještě dlouho.
Již před několika hodinami nás poprvé po
několika týdnech ovál chladivý oceánský
vzduch. Když jsme se na chvíli zastavili,

abychom mohli na chvilku pozorovat sílící
a mohutnící automobilovou masu valící se
k Los Angeles, uvědomili jsme si, že teď
asi, nebo možná zcela jistě, bude naše cesta
úspěšná. I když nám k pobřeží Pacifiku
zbývá ještě posledních 120 mil, asi už to
nějak dojedeme, stále se trošku obáváme
že nám nevydrží kola, nebo koleno, či
nějaký sval, nebo nedejbože že nás potká
nějaký střet s řidičem obrněným horou
plechu okolo zvaný automobil.Tisíce aut
směřuje na západ, provoz houstne, my tam
směřujeme také. Končí předposlední den
našeho putování, putování které na
počátku, ostatně téměř jako vždy, bylo jen
pouhým snem, možná klukovským snem
uloženým někde tam dole, postupně
povytahovaným a zase zastrkávaným,
znovu oprašovaným a sílicím, až po nějaké
době uzrálým a nabývajícím ostřejších a
jasnějších kontur. Teď už víme, že náš
přejezd Ameriky, z Chicaga do Los
Angeles, na kolech není fikcí, nebo
neúspěšným pokusem, ale skutečností.
Zítra nás čeká jen posledních 80 mil,
triumfální průjezd Los Angeles, přes
Holywood, Beverly Hils a skončíme na
pláži v Santa Monice, na břehu Tichého
oceánu.
Úterý 27. srpna 2002.
Den třicátý osmý. Poslední etapa.
Triumfální (?) průjezd Los Angeles.
Poslední míle ze San Bernardina nebyly
triumfální jízdou. Nebyl to triumf Tour de
France, kdy poslední etapa se jede jenom
manifestačně po Elyssejských polích
v Paříži. Opět, i dnes tvrdá práce. Trošku si
oddáchnem, řekli jsme si ještě včera a
v pohodě už to dojedeme.
Prokousáváme se bulváry a třídami
obrovského města, od křižovatky ke
křižovatce, od světel ke světlům. Smog a
kravál na nás útočí ze všech stran. Občas
silnice, občas musíme na chodník, to když
je zácpa příliš velká. Řidiči tady
v Kalifornii, jako ostatně na celém
americkém jihu nejsou nic moc,
ohleduplnost kavalírů silnic jim vlastní
není, je třeba být opatrný. Vzdálenost asi
jako ze Štramberku do Brna musíme

dneska absolvovat spolu s miliony aut a
dalších přibližovadel. Fontána, Bennet,
Upland, San Dimas, Duarte, Monrovia,
Pasadena,
Chinatown,
Spanishtown,
Holywood, Beverly Hills, Santa Monica.
To jsou atraktivní názvy satelitních měst a
částí tohoto velkoměsta. Skutečně poslední
z nich je Santa Monica. Molo Santa
Monica, na pláži Tichého oceánu. Je úterý
podvečer 27. srpna 2002.

Naše putování
minulostí.
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Máme to za sebou!
Malá rekapitulace:
Doba přejezdu: Celkem dnů 44,
z toho na kole 33 dnů.
Celkem najeto na R66: 2524 mil tj. asi
4038 km
Váha kola + batohy: 50 kg
Doba strávena v sedle: 229 hodin
Průměr na jeden den: 76,4 míle tj. asi
122 km
Nejdélší etapa: 119 mil tj. asi190 km
Počet defektů: 16 + jedna praská špice
Martin 4 píchnutí + ta prasklá špice +
jeden ojetý plášť a jeden vytahaný řetěz
Jiří 12 píchnutí + dva ojeté pláště ( sakra,
sakra ta váha je přece jenom asi znát) a
jeden vytahaný řetěz
Vydrželo všechno co vydržet mělo. Kola
i tělesné schránky.

Pondělí 1. září 2002.
Den čtyřicátý čtvrtý. Poslední den
našeho putování.
Co na konec? Pár dní které nám zbyly do
odletu už jenom relaxujeme, snad
zaslouženě. Projížďky bez báglů, lehcí
jako vánek, po pobřeží Pacifiku, koupání
v moři, v klidu prohlídka Los Angeles,
pláží. Večerní pohoda s vědomím, že zítra
když vstanem v deset tak nám to chybět
nebude.
Prostě oddychovka. Původně jsme ještě
chtěli podniknout malý fakultativní výlet
trochu dál, po pobřeží na jih, čas máme,
možná San Diego, známé letovisko jižně
od LA. Ale ten provoz, není to moc
bezpečné a po smradu benzínovém až tak
moc netoužíme, zlatá R66, ale to je jen
nostalgická vzpomínka.
Jsme rádi, že se opět vyplnila slova našeho
společného kamaráda Leoše, který tvrdí:
99,9 % všeho dopadne vždy dobře a to jen
strach má velké oči. I my jsme evidentně
bez šrámů, ať už se jedná o svaly, kolo,
duši či zadek. Kupodivu i soužití dvou
generací tak těsně vedle sebe a po tak
dlouhou dobu bylo excelentní. Možná taky
proto, že jsem Martina zaměstnal opravou
mých defektů a on už pak neměl čas,
prostor ani chuť na výboje. Prostě vhodně
zvolená taktika dokáže vyřešit mnohé.
Teď už abychom jen v pohodě přistáli v
Ruzyni. Čeká nás ještě patnáct či kolik
hodin letu do Prahy, opět přes Londýn. Pak
vlak do Štramberku, pozítří ráno jsme
doma,snad po těch povodních republika
funguje a doma budeme skutečně pozítří
vlakem ranním. Ještě posledních třicet mil
na letiště, velkoměstským provozem, sbalit
kola opět do přepravních vaků, které jsme
celou cestu vlekli sebou. A pak až se
budeme vznášet nad nočním, milióny
světel nasvíceným, Los Angeles můžeme
si říct, Ameriko, možná někdy příště. Náš
přejezd Ameriky „ Se Štramberským
uchem z Valašského království až na
konec světa „ je minulostí. Good bye
Ameriko, na shledanou.

Tento denník ze společného putování
společně a rukou nerozdílnou sepsali jak
nejlépe uměli a hlavně aby nic z toho co
prožili nezapomněli Martin a Jiří
Sigmundovi.

