
   ---   29. 06. 1981 

 

  Přípravy na cestu jsou v poslední fázi.Kolo pracuje spolehlivě, jen zbývá nabalit brašny, 
stan, spacák. Včera jsem se rozloučil s Janou a Staňou- ta dnes dělá zkoušky na vyšku. Držím 
pěsti !! 

Dnes ještě jedu do Šumperka pro různý drobnosti, a vyměnit prachy. 

Michal odjíždí třetího z Olomouce a 14.- 18. 7. se musíme setkat v Karlových Varech, v 
kempu Kyselka. 

Kolo pošlu vlakem do Děčína a mám tak trochu strach, aby se mu po cestě něco nestalo. Bylo 
by to zbytečný zdržení, opravovat hned první den. 

Už se strašně těším. 

Ale ještě před tím mám zkoušky. ( 1. 7.) 

Vlak do Děčína mi jede kolem třetí hodiny ze Zábřeha. V Děčíně bych měl být asi v deset 
hodin. A jestli tam bude už i kolo, tak ještě ten den urazím pěknej kus cesty. 

 

 

 

 

 

 

 



   ---   30. 06. úterý 

 

  Dnes ve dvě mi jede vlak z Libiny do Přerova a odtud hned na Brno. Libor jede taky, takže 
to bude zase pěkná psina. Musíme najít Kuldina a tam přespat. 

Včera jsem si v Šumperku vyměnil 330M- to by mělo stačit. Na víc jsem neměl, a to bych 
měl mít ještě něco na tu zpáteční cestu přes Čechy, ale teď to Brno sežere, a vlak do Děčína, 
taky pěkný balík. 

Brašny už mám sbalený, jenom spacák ještě nemám. Ale ten obstarám dnes. 

 

 

 



   ---   02. 07. čtvrtek 

 

  Sedím ve vlaku a právě vyjíždím z Prahy na Děčín. Včera jsme se vrátili ze zkoušek po 23. 
hodině a tak jsem už ani nešel spát a o půl druhé ráno jsem vyrazil do Zábřeha. Kolo jsem 
poslal tím samým rychlíkem- 74Kčs. 

Asi v 10:00 jsem vystupoval z vlaku, jdu si pro kolo a potkal jsem se s klukem a dvěma 
holkama, co jedou taky Německo. A jedou taky k Baltu do Rostocku. Jenže opačným směrem 
a dýl. No,holky. Jel jsem z Děčína napřed a řek jsem jim, je někde počkám. Na hranici nic 
zvláštního - razítka, a prosím. Bylo to správný, člověk ujede pár metrů a už se tu jinak mluví, 
jiný nápisy. Některý dopravní značky mají taky jiný. Třeba označení obce je žlutá cedule s 
černým názvem a pod tím je ještě okres a kraj. Konec obce je na levé straně a je na něm 
vyznačená vzdálenost do nejbližšího města nebo vesnice. 

Teď sedím nad Labem a čekám na ty borce. Za mnou je městečko Schmilka - moc krásný. 

Koupil jsem mapu kempů, tak se to snažím luštit. Je třičtvrtě na dvanáct. 

 

  Ve dvanáct jsem jel dál a čekal jsem na ně na jednom kopci před Pirnou. Kolem druhé 
hodiny jsem se jich dočkal. Jsou z Prahy, dobře se s nima povídá. Martin a kamarádka jeho 
sestry (nebo jeho holka?) dělali předevčírem taky zkoušky na vyšku. Rozhodl jsem se, že 
pojedu s nima až do kempu u Míšně ( Meißen). 

 

  Drážďanama jsme projížděli aspoň tři hodiny - je tady strašná silnice ( kostky). 

Město je plný stezek pro cyklisty, ale trvalo nám dlouho, než jsme se v tom provozu vyznali. 
Nakoupili jsme tady k večeři housky a mléko a jeli jsme na Meißen. 

 

  V jední vesnici před Míšní jsem se u obchodu dal do řeči s partou kluků - posuňky, němčina 
jen primitivní. 

Markétě (sestra Martina) jsem nasazoval spadený řetěz a opravoval přehazovačku. Martin s 
Maruškou nám mezitím zmizeli, tak jsme je stíhali přes dvě vesnice, než jsme je dohnali. 

 

  V kempu je to děsně drahý- 9,20M za osobu, stan a kolo. Večeřeli jsme společně - pozvali 
mě na polívku. Pak jsme kecali, snědli jsme zásoby oplatků a popili šumivé sodovky. Teď je 
deset hodin, od nich ze stanu se ozývá smích a vtipy a já jsem psal pozdravy. 

Zítra se od nich odpojím. Nic proti pražákům, ale to jejich tempo by mne zničilo. Jeli místy 
snad krokem, každou chvíli odpočívali. 

Dnešní stav 312M, 91pf- utratil jsem 17,09M ( mapa, nocleh, jídlo, sodovka, minerálka ). 
Takhle bych měl vyjít. 

 

 

 



    ---  3. 7. pátek 

  

  Ráno v sedm jsme se vzbudili ( tedy já budil pražáky ) a začali balit. Sotva jsme sbalili, 
zahřmělo, a za chvíli se spustil liják jako bejk. Přečkali jsme to v recepci, a jakmile přestalo, 
jeli jsme dál. V Míšni jsem se s nima rozloučil a vyrazil na Großenhain. Pořád drobně mrholí, 
ale je teplo. Včera byl celej den pařák, a krásně by mohlo být zas. Projel jsem Ockwilla a 
Gaewernitz, a teď sedím autobusové čekárně a snídám. 

Konečně jsem se dostal trochu na venkov. Od hranic až po Míšeň je to samý město, ruch, 
auta, a pořád dlážděná cesta. Teď jedu po normální asfaltce na sever - Berlín. 

Ještě jědna věc mě dost naštvala a jsem překvapenej. Pořád se mluvilo o stažení Rusů z 
Německa, ale včera jsme potkali nejmíň deset ruskejch vojenskejch aut a dneska jsem projel u 
Ockwilly kolem ruskejch kasáren. A byly plný!  

Teď začalo pršet trochu víc, abych tu nemusel zůstat. 

 

  Je půl osmé večer, nemám kde spát a jsem úplně vedle z Rusů. Od Jüteborgu je to tady jako 
v Rusku. A po lesích kolem silnice je plno tanků a aut. Potkal jsem kolonu snad padesáti aut a 
furt tady odněkud čumí nějakej Rus. Už abych byl z toho proklatýho místa venku. Potsdam je 
37 km. Zkusím to do do kempu jestli to stihnu. 

 

  Tak jsem tady. V devět hodin jsem dosáhl cíle, o kterým se mi jenom zdálo ještě v poledne. 
Jsem asi 10 km před Potsdamem 


