Finská Karélie 2015

aneb Cesta básně a hranice
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Věnováno Lubošovi, nejlepšímu parťákovi, jakého jsem si kdy mohla přát. Bez protestů mě
pokaždé následuje v každé blbosti, kterou jsem si kdy vymyslela, podporuje mě ve všech
ztřeštěných nápadech, které se vylíhly v mé hlavě a hlavně nikdy mi nevyčetl chyby, kterých jsem
se dopustila. Díky a doufám, že i nadále si udrží svou trpělivost, s jakou mě provází životem už více
než 20 let.
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Zdroje informací:
Lonely Planet – Finsko
Rough Guides – Finsko
wikipedie
Bohužel došlo ke smazání části záznamu GPS, nemám proto k dispozici staženou celou naši trasu a
nebylo tedy možné doplnit každý den cestopisu přiloženou mapou se zakrelením projeté
vzdálenosti.
Některé údaje historické, zeměpisné či jiné jsou již uvedeny v mých předchozích cestopisech.
Protože jsou ale důležité pro kontext tohoto vyprávění, najdete je i zde. Aneb jak říkáme my, staří
latiníci: Repetitio mater studiorum.
Autorkou fotek jsem já, případně Luboš. Výjimku tvoří dvě fotky pirohů, které jsou převzaty z
wikipedie a v cestopise k nim mám připojen text s oznámením původu.
Hlavní město Finska zní v originále Helsinki. Nedivte se tedy, pokud tento název používám i já.
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Přípravy
Vás by muselo srazit jedině letadlo
Vždy jsme na kolech jezdívali navlečení do reflexních prvků od hlavy k patě a postupem let jsme
přidávali další a další výstražné kusy výbavy. Letos jsme naše mimikry ještě vylepšili pořízením
žlutých reflexních bund z pracovních oděvů, já si k tomu přikoupila i žabičkově zelenou
cyklohelmu a žlutozelené návleky na nohy. Vytvořila jsem tak celkový dojem zvaný „světluška
křížená s rosničkou“. Různými dalšími barevnými reflexními ozdobami jsme byli polepeni i na
kolech a helmách. Vlastně jediná věc s absencí těchto prvků byly brýle, ale to jen proto, že nebylo
kam na ně smysluplně samolepku umístit. Samozřejmostí pak byly zadní i přední blikačky, obojí s
dosvitem 600 metrů. Není tedy divu, že když jsme se z jedné takové přípravné výpravy vraceli za
šera, křikl na nás kolemjedoucí cyklista: „Vás by muselo srazit jedině letadlo!“
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Jak aerolinky zabránily manželské hádce
Co jsme začali na naše dálková putování vyrážet na kole, počal se mi Luboš montovat do výběru
destinace. Nejinak tomu bylo i letos. Zatímco já chtěla dlouhý příhraniční trip vedoucí třemi
státy /Norsko, Švédsko, Finsko/, on požadoval okruh ve Finském Laponsku s navázáním na náš
loňský výlet. Než jsme se ale stihli na tohle téma pohádat, začala jsem řešit případné letenky a
různé alternativy. No a zde se ukázalo, že ani jedna ze severských leteckých společností není
ochotná přepravit nás a našich šest zavazadel
za polární kruh v termínu, který jsme si
vybrali. Tedy naše maličkosti a čtyři kufry by
ještě odvézt zvládli, ale kola již odmítli se
zdůvodněním, že letos bude za polární kruh
vypraveno menší letadlo. Rychlým ověřením
jsem zjistila, že se jedná o úplně stejný stroj,
kterým jsme cestovali loni. Když jsem na to
poukázala, dosáhla jsem pouze toho, že kola by
nám přepravili ve všední dny mimo víkend.
Jelikož hýbat s plánovanou dovolenou už
nebylo možné, zůstali jsme u alternativy
jižního Finska, protože s dopravou do Helsinek
problém nebyl. No a jelikož oblast Karélie,
která nás uchvátila již v roce 2009, je z
Helsinek dostupná vlakem během několika
hodin, bylo rozhodnuto. Změnu plánu strávil i
Luboš, protože výběr oblasti byl prostě dán
tím, kam nám byly aerolinky ochotné dovézt
naše kola. Tím místem určení se staly
Helsinky, tudíž jsme zůstali vázáni vzdáleností
několika hodin cesty vlakem z hlavního města,
což Karélie beze zbytku splňovala. Jak je vidět, bylo jen dobře, že se aerolinky postaraly, abychom
se nemuseli s Lubošem hádat, kam vlastně letos pojedeme.
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Nakolik je nezbytná příprava aneb kdo nemá v nohách, má v hlavě
Letošní trénink před nadcházejícím cykloputováním probíhal tak, že jsme se intenzivně věnovali
nově objevenému sportu – kanoistice. Nic tak nepřipraví na náročnou jízdu několika set kilometrů
na kole natěžko, jako plácání pádlem do vody. Však i silné bicepsy na horních pažích jsou nutné,
například v případě nutnosti delšího tlačení bicyklů. Luboš posléze odcestoval na dlouhodobou
služební cestu a mě asi měsíc před odletem sklátila vlekoucí se viróza, díky níž jsem nesedla na
kolo a nemohla tak trénovat kompatibilitu mých sedacích hrbolů se sedlem. Počet našich najetých
kilometrů od začátku roku tak s bídou činil 500 km, přitom předchozí roky to býval trojnásobek.
Usoudila jsem, že taková výprava na daleký Sever není v nohách a v počtu ujetých kilometrů, ale v
hlavě. Prostě kdo na tohle nemá připravenou hlavu, nepomohou mu ani namakané nohy.
Podobně to vypadalo i s balením. Zatímco minulá léta jsme byli nachystáni dva týdny před odletem,
letos se Luboš ze služební cesty vrátil ve čtvrtek v noci, takže na přípravu jsme měli pouze páteční
odpoledne a noc, jelikož jsme na sobotu na 5,30 měli domluvený odvoz na letiště. Díky tomu jsme
to ani s balením nějak nepřeháněli, zejména na kola jsme vyplácali o mnoho metrů potravinové
fólie méně, než při předchozích přesunech. Co byste taky chtěli pouhých pár hodin před odletem?

Karélie
Lesy v Karélii jsou nějak hlubší a vypadají úplně jinak, než středoevropské lesy či tundrový porost
za polárním kruhem. Hojně zde převažují břízky, Rusko je na dosah ruky. Medvědi, rosomáci a vlci
se volně potulují přes ruskou hranici. Pokud hledáte panenskou přírodu, pohnuté dějiny či dokonce
duši finského národa, měli byste začít právě tady. Na své si přijde opravdu každý, krajinou se
proplétají turistické stezky, pro milovníky
vodních sportů jsou tady divoké řeky s možností
jejich sjíždění, malebné jezero Pielinen s
národním parkem Koli jsou blízké srdci každého
Fina a v zimě se tady dá báječně zalyžovat.
Karélie je rozporuplnou oblastí, jejíž kulturu,
jazyk, náboženství, kuchyni i hudbu značně
ovlivnil její východní soused. Nelítostné boje
druhé světové války ještě stále nejsou
zapomenutou minulostí a obyvatelé bolestně
postrádají svá sesterská města, jež byla odtržena
od finské rodiny a stala se součástí Ruska.
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Runon ja rajan tie aneb Cesta básně a hranice
Tato trasa je v Karélii prostě kultovní. Vede po vedlejších jak zpevněných, tak nezpevněných
silnicích a prochází mnoha typickými karelskými vesnicemi. Nejedná se vyloženě o cyklostezku,
protože je primárně počítáno s automobilem coby hlavním přibližovadlem. Trasa přes jižní a
severní Karélii dále pokračuje do dalších finských provincií směrem na sever: Kainuu, Severní
Pohjanmaa /Severní Ostrobotnie/ a Laponsko /Sápmi/.
Cesta básně a hranice je nejstarší turistickou /míněno cestovatelskou, nikoliv trekovou/ trasou
Finska, zřízena byla v roce 1966. Její délka činí 1080 kilometrů. Vede z jihu na sever z východního
Finska z Finského zálivu na břehu Baltského moře podél ruské hranice až do Laponska. Na jihu
vede pro Finsko tak typickou jezerní oblastí a podél malebných malých jižních karelských měst. V
severní Karélii se ráz krajiny změní na husté lesy s připomínkami bojů 2. světové války a ukázkami
pravoslavné kultury. Runon ja rajan tie je značena logem RR /respektive R a zrcadlově obrácené R/
v hnědém dopravním značení a nápisem „Via Karelia“. Někde se vyskytuje kompletní cedule, tj.
nápis Via Karelia a písmena RR, někde pouze písmena RR. Vždy to ale znamená tuto trasu.
Oblast se vyznačuje množstvím jehličnatých lesů, menších či větších jezer a přítomností velkých
šelem. Doba ledová a zejména ledovce formovaly zdejší krajinu a vytvářely kopce. V průběhu
staletí zde, v těchto řídce obydlených oblastech, probíhalo mnoho krvavých válek a adekvátně tomu
se i posunovala hranice. Zdejší obyvatelé vždy žili v souladu s přírodou.
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Den 1., sobota 13.6.
Jak jsme se obětovali a likvidovali zásoby vína aneb proč jsem si
připadala jak debil
Pakování věcí určených k letecké přepravě započalo v pátek navečer po práci. Za parné noci, kdy
teplota neklesla pod 25°C a i ve sklepě našeho žhnoucího paneláku mi bylo horko v kraťasech a
tričku, jsem si připadala jako debil, když jsem balila čajové pytlíky do nepromokavého obalu. Mé
konání spatřil i jeden ze sousedů a evidentně mu dalo dost práce s přemáháním se, aby si nepoklepal
na čelo. Kdo to kdy viděl cpát čaj do voděodolných pytlíků při aktuálních venkovních 27°C?
Poslední kousek výbavy jsme dobalili v noci v pátek půl hodiny po půlnoci, tedy vlastně již v
sobotu nad ránem. Čekaly nás osvěžující tři hodiny spánku a budík natažený na 3,30, abychom
během zbývajících dvou hodin do odjezdu na letiště řádně stihli byt zabezpečit na následující tři
týdny naší nepřítomnosti, tedy zejména vynést koš, vypnout elektriku, vodu a plyn. Bohužel po
skončení kompletace naší bagáže vyšlo najevo, že nám poněkud přebývají zásoby vína. I rozhodli
jsme se jej tedy cíleně zlikvidovat, tj. vypít. Prostě jsme se, ač neradi, obětovali. No a co se do nás
nevešlo, vrazili jsme do příruční igelitky, že to později na letišti jako když najdeme a zpříjemníme si
tím čekání na odbavení.
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Mám nový osobní rekord
„Vstávej, je pět ráno, za půl hodiny tu máme taxík“ cloumá se mnou Luboš uprostřed noci. To jsou
blbé fóry, bleskne mi hlavou, vždyť budík je natažený na 3,30 a nic jsem neslyšela. Chutně se
otáčím na druhou stranu a přikrývám si hlavu peřinou. Luboš byl ovšem neodbytný, tak jsem si pro
jistotu hlavu strčila pod polštář, abych měla od něj klid a neslyšela jeho hartusení, že už je 5,10 a
fakt musíme opustit byt a odnosit zavazadla ze sklepa. Já úspěšně, však v tom mám více než
dvacetiletou praxi společného manželského života, vzdorovala jakýmkoliv jeho snahám mě
probudit a vystrnadit z postele. K návratu do reality z říše Morfeovy mi dopomohl až okamžik, kdy
mě Luboš přiměl podívat se na budík, kolik že je vlastně hodin. Perkele! Tak on měl celou dobu
pravdu! Já neslyšela budík, spala jsem jak zařezaná, takže on poctivě vstal a celý byt nachystal na
bezpečné opuštění. Miláček. Být to jen na mně, tak dneska jednoduše zaspíme.
Vytvořila jsem si tak nový, osobní rekord, který nejspíše nebude v nejbližším století překonán.
Během 20 minut od nuceného zvertikalizování jsem byla najezená, převlečená, vyčuraná a hlavně
probraná. Normálně mi tyto činnosti, i když v trošku jiné posloupnosti, zaberou trojnásobek.
Můj druhý osobní rekord na sebe nenechal dlouho čekat. Cestu na letiště jsem zvládla v jednom
zátahu, bez nutnosti zastavovat kvůli zmenšení množství tekutiny v močovém měchýři.
Na letišti v Praze jsme se ocitli s více než tříhodinovým předstihem, takže jsme zbývající čas trávili
dospáváním spánkového deficitu v rohu haly, stranou od ostatních cestujících.
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Špuntíky! Neviděli jste špuntíky?
Jakmile začal boarding pro náš let, odebrali jsme se i s našimi 120 kg zavazadel k přepážce. Tam se
na nás mladá slečna usmála a požádala nás o doplacení 70€ za každé nadpočetné zavazadlo.
Nepomohlo naše dohadování se, že vše je dopředu řádně vyrovnáno a vystaveno k letence. Ona
trvala na svém a vyžadovala doklad o zaplacení, který jsme jí poskytnout nemohli, protože jsme vše
platili převodem z účtu. Fronta za námi utěšeně narůstala a s tím ruku v ruce i naštvanost pasažérů
za z jejich pohledu zbytečné zdržování. Aby se check-in vůbec nějak pohnul, byli jsme vykázáni z
prostoru přepážky a pracovnice následně odbavovala všechny lidi, co stáli za námi. Jak trubky jsme
tam postávali stranou více než hodinu, než byl odbaven poslední cestující a do skončení boardingu
zbývalo deset minut. Já se mezitím marně snažila telefonicky spojit s veškerými možnými
infolinkami včetně Finnairu kvůli dovolání se vlastních práv, ale marně.
„Tak co s Vámi?“ vrčela ona dívčina, které jsme byli trnem v oku. Zaplatit nadváhu jsme nechtěli a
navíc už ani nezbýval prostor, pokud jsme chtěli usednou do letadla, co za pár minut bude startovat.
Z ničeho nic se Luboš začal přehrabovat v igelitce, kde jsme měli svačinu, na kterou nebyl čas ani
pomyšlení.
„Snad nyní nechceš jíst?!“ nebyla jsem schopna uvěřit, že by Luboš fakt nyní rozbalil jídlo.
„Hledám špuntíky. My jsme je asi nechali doma na stole. Za ty tři týdny nám tam shnijí a
zplesniví.“
Upadla jsem v hurónský smích při představě doma zapomenutých rybiček, protože to byl
nepodstatný detail s ohledem na fakt, že za deset minut končí boarding, my máme všechna
zavazadla neodbavená a stojíme na špatné straně pasové a bezpečnostní kontroly, jelikož před
rentgenem je fronta tak na hodinu, takže bylo více než jasné, že v limitu se na druhou stranu checkinu nedostaneme.

Jak jsme do letadla vstupovali jako poslední, navíc hladoví a
žízniví
Luboš na mě chvíli užasle zíral, zda jsem se nezbláznila, posléze mu absurdnost situace došla též a
rozesmál se na plné kolo. Nestihneme letadlo? Nevadí. Vznikne nám nový život z těch doma
ponechaných rybiček? Nevadí. Smáli jsme se natolik, že jsme se museli o odbavovací pult opřít,
jinak bychom snad upadli. Dost jsme tím vyvedli z míry osobu na druhé straně přepážky, která
nevěděla, zda nám náhodou nehrabe a zda teď nevytáhneme zbraň z našich pochybných zavazadel a
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nezačneme třeba střílet po osazenstvu letiště. Ne teda že bychom neměli chuť, minimálně na
někoho zodpovědného z Finnairu bychom byli schopni použít brachiální násilí.
Obsluha za stolem se nám konečně začala plně věnovat. I kdybychom nakrásně zaplatit chtěli, už by
se to nestihlo, protože zcela logicky je pokladna umístěna na opačné straně velké haly. Zatímco
jsme na mladou dívku bezmocně zírali, ta se rozhodla, že nás přece jenom odletět nechá, protože již
začínala tušit, že kdybychom se chtěli vyhnout placení, chovali bychom se jinak. Uměle proto
ponížila váhy našich šesti zavazadel tak, abychom se vlezli do limitu čtyř dvacetikilových
zavazadel. Jedině tak se dal obejít systém v situaci, kdy ona k letenkám neviděla dokoupenou
nadváhu a nadpočetné zavazadlo. Na náš zoufalý dotaz, jak stihnout boarding, který právě skončil,
opáčila, že má pravomoc nás přes rentgen, pasovou a celní kontrolu pustit zadem.
Na palubu letadla jsme nastupovali jako úplně poslední cestující. Díky stresu při odbavení jsme se
nestihli najíst ani napít, takže jsme byli hladoví, žízniví a ke všemu i nevyčuraní. Ten poslední fakt
se týkal jen jednoho člena naší výpravy. A navíc jsme ani nestihli dopít víno, které jsme s lítostí
museli zahodit.
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Popírání fyzikálních zákonů
Cestu letadlem z Prahy do Helsinek a následnou cestu taxíkem z letiště Helsinki Vantaa do předem
domluveného kempu Rastila si vybavuji jen mlhavě. Z neostrých vzpomínek vystupuje pouze
rachitický řidič taxíku, který vážil asi tolik, co jedno naše zavazadlo. Následkem velké únavy, a to
jak fyzické z nedospání, tak psychické z představy, že neodletíme, musela následná komunikace v
recepci kempu u příjemného personálu vyvolat dojem, že inteligencí odpovídám pětiletému dítěti.
Přihlašovací formulář za mě raději sympatická brigádnice vyplnila sama, jinak bychom se ničemu
nedobrali. Nebýt ní, tak tam stojím ještě dnes.
Drobný a hubený taxikář nás vyložil u naší chatky a my započali rozbalovací proces. S povděkem
jsem zaznamenala, že v bezpečí vlastní chatky na prostorné verandě se tohle koná mnohem
příjemněji, než někde v koutku letiště či na autobusové zastávce, což dosud bývalo obvyklé při
našich příletech.
Při vybalování jsem zjistila, že opět jsou naše saky paky schopné popírat fyzikální zákony. Kvůli
přípravě rybiček během cykloputování jsem totiž s sebou z domova tahala 250 gramů strouhanky.
No a nyní jsem nevěřícně zírala do brašny, na jejíž dno se část strouhanky vysypala z netěsnící
krabice. To by samo o sobě nebylo nic divného, kdyby množství strouhanky, ocitnuvší se v brašně,
nemělo mnohonásobně větší objem, než chybějící část v pixle. Ke všemu jsem dotyčnou strouhanku
měla úplně, ale úplně všude. Cedíc neslušné výrazy mezi zuby, vytřásala jsem ji ze spacáku, mikiny
a hlavně z cykloplíny. To bude pošušňání, až si ji i s drobky obleču.

Na naše poměry nezvykle modrá obloha
Po vybalení nastala techničtější stránka věci, a to kompletace kol. U toho jsem již nemusela být
přítomna, vyběhla jsem tedy na rychlý nákup do asi 1,5 km vzdáleného supermarketu. Volba
samozřejmě padla na ryby, a kvůli zjednodušení na hotovky – zapečený losos do mikrovlnky a
první várka karelských pirohů. Zde poprvé jsme ochutnali něco, co se nám jevilo jako koblih plněný
prejtem. Okamžitě jsme se do této dobrůtky zamilovali.
K našemu údivu nás prvně za dobu, kdy vyrážíme na Sever, vítalo něco jiného než šedá obloha a
déšť. Nad námi se skvělo blankytně modré nebe bez jediného mráčku a spalující slunce. Něco je
špatně.
Luboš konečně dokončil složení mého kola a vrhnul se na své. Ovšem ouha! Luboš nevěřícně zíral
na zlomenou osku a osmu na zadním kole. Evidentně kokony našich zavazadel byly umístěny na
spodek přepravního kontejneru v dopravním prostoru letadla. No a zřejmě pak váha kufrů
naházených na naše železné oře způsobila zlomení osky a osmu na zadním kole. První jmenované
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problém nebude, jelikož osku máme speciální kvůli upnutí vozíku, tudíž si vozíváme dva rezervní
kusy právě kvůli takovým situacím. Druhé jmenované už bude horší. Musíme najít cykloservis, kde
nám tohle opraví, protože v našich současných silách to není. V Helsinkách na to prostor ani čas
nebude, na zítra máme lístky na vlak do Lappeenranty, budeme si tedy muset poradit až tam.

Jak nám rackové pirohy kradli
Maléry se nejlépe řeší jídlem. Teplo a absence deště způsobily, že jsme se usadili na kryté terase
naší chaty a snažili se do sebe akumulovat co nejvíce slunečních paprsků, protože jsme se obávali,
že nám tohle počasí dlouho nevydrží. Jsme totiž magnet na špatné počasí, podle nás se v negativním
směru dá řídit, kdy nevyrážet na dovolenou.
Ládovali jsme se karelskými pirohy, o něž jsme sváděli souboje s místními racky. Ti totiž byli tak
neskutečně drzí, že vykonávali nálety na náš stolek na verandě a vůbec je nezajímalo, že tam
sedíme my. Odháněli jsme je stejným způsobem, jako když se člověk snaží odehnat dotěrný hmyz.
Naprosto to ale ignorovali a mně dokonce jeden z nich za letu vyrval z ruky piroh, pohybující se na
trase k mé puse, kam díky krádeži nedoputoval a mé zuby cvakly naprázdno. Hajzlové zasraní!
Nakonec jsme rezignovali a zalezli raději zpátky do chatky, abychom dojedli v klidu. Bylo to naše
první pořádné jídlo toho dne, jelikož ráno jsme do pusy vstrčili v rychlosti jen nějaké müsli a na nic
jiného pak díky komplikacím při odbavení nebylo ani pomyšlení. Tedy ono by pomyšlení bylo, ale
nebyl na to čas a příležitost.
Abychom si ušetřili čas se zítřejším balením, uchystali jsme všechno tak, aby stačilo pouze vstát,
něco pojíst a vskočit na kola. Rozhodli jsme se tedy spát už rovnou v cyklistickém a poněkud ošidit
hygienu.
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Den 2., neděle 14.6.
Počasí konečně zjistilo, že jsme tady aneb sekyrka je multifunkční
nástroj
Ráno nás probudily kapky deště dopadající s velkou intenzitou na střechu naší chatky. Počasí
konečně zjistilo, že jsme tady, jen se tak stalo s 12tihodinovým zpožděním. Nechápali jsme, proč to
tomu počasí tak dlouho trvalo. Vytrvalý, intenzivní déšť nás uklidnil, že je konečně všechno ve
starých kolejích. Opět pojedeme na kolech v mokru, jak jsme zvyklí.
Posnídali jsme poslední karelské pirohy a mohli jsme vyrazit. Teda mohli bychom, kdyby se Luboš
nerozhodl, že je ještě potřeba něco opravit na kole. Použil na to moji sekyrku, která se opět ukázala
jako multifunkční nástroj. Vlastně co si pamatuji, tak jako sekyrku jsme ji nepoužívali nikdy.
Sloužila nám jako kladivo, lopata, rýč, plácačka na komáry, kombinačky, šroubovák, otvírák,
sněhová kotva, mačeta, krumpáč... Taky podle toho vypadala – zčásti zrezavělá, vykousané kousky
ostří, hluboké vrypy.
Než si Luboš kolo zprovoznil, čekala jsem na něj pod krytou stříškou vedlejší chaty. Nejsem pako,
abych zbytečně moknula. Však si vody dopadající na mě svrchu ještě užiju dost.
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Proč je přemíra cyklopruhů ve velkoměsně kontraproduktivní
Vskočili jsme na naše kola a zostra šlápli do pedálů. Libovali jsme si, jaká je to pohoda cestovat
tímto způsobem ve velkoměstě a hlavním městě zároveň, když jsme najednou zjistili, že přemíra
cyklopruhů může být v takovém případě kontraproduktivní. Když totiž na každém, ale opravdu na
každém chodníku, komunikaci a silnici je vykreslený cyklopruh, řiďte se pak podle toho. Kamkoliv
jsme totiž pohlédli, nacházela se cyklostezka. Jak podle toho máme vědět, která vede do centra a
tudíž na hlavní vlakové nádraží? Mapa nám byla k ničemu, protože to bych ji musela vytahovat
každou chvíli, navíc jsem se v ní vůbec neorientovala. Řešili jsme to tedy konzultací s místními na
každé křižovatce. Do toho nám silně pršelo, asi abychom nevyšli ze cviku.
Neustálým vytahováním mapy z mapníku, jejímu ukazování kolemjdoucím, nasedáním a sesedáním
z kola, jsme se stále více zamotávali do spleti uliček v Helsinkách. Dotazy k obyvatelům občas
vyvolaly protichůdné odpovědi, takže jsme si pak mohli hodit korunou, či spíše eurem, zda na
křižovatce zahnout dle rady jednoho doprava, či dle rady druhého doleva. Občas jsme to řešili tak,
že jsme zvolili přímý směr. Náš posun vpřed pak připomínal pohyb po spirále s velkým obloukem.
Raději jsem se ani nedívala na hodinky, protože jsme měli napevno koupené lístky na vlak. Kvůli
kolům totiž bylo nutné provést ještě z domova předchozí rezervaci a pokud tedy uvedený spoj
nestihneme, jízdenky nám propadnou a my jsme v pytli, pardon v Helsinkách. Teda na hodinky
jsme se ani podívat nemohli, jelikož nám tuhle službu zajišťoval budík, tou dobou uložený kdesi na
dně zabaleného vozíku, navíc jsem na něm stále měla nastavený český čas.
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Jak jsem porušila tříměsíční abstinenci
V mém zorném úhlu se najednou objevila benzinka Shell. Okamžitě jsem začala slinit jako
Pavlovův pes, tak nějak mám zafixováno, že finská benzinka rovná se kafe. Kafe!!! Tou dobou jsem
už třetím měsícem abstinovala, jelikož někdy v březnu se u mě projevila výrazná intolerance kávy s
mlékem a jako takovou jsem tuhle pochutinu musela opustit a ze svého stravovacího a pitného
jídelníčku vyřadit. Zde ovšem naplno propukla má touha. Já chci kávu a to hned! Pohled na GPS
ukázal, že máme ujeto i s blouděním 8 km, tedy něco kolem poloviny vzdálenosti mezi kempem
Rastila a hlavním vlakovým náražím. Druhý pohled na mobil ukázal, že času máme relativně více
než dost, tudíž si můžeme dovolit přestávku. Samozřejmě Lubošovi jsem svou touhu po kávě
přednesla ve formě žádosti o WC a posezení v teple v interiéru benzinky. Ten naštěstí mou prosbu
akceptoval a koupi kávy vnímal jako nezbytný doplněk, aby nás obsluha nechala sedět vevnitř.
Při usazení se v benzince se ukázalo, že moje nová cyklistická helma má naprosto neaerodynamický
tvar, jelikož při předklonu mi veškerá na ní zadržená voda nakapala na cykloplínu. Rázem jsem tak
byla mokrá i v rozkroku, což bylo jediné místo, které až dosud zůstávalo suché.
Vypila jsem kávu a dala si nášup, který zde, v kávové velmoci, bývá standardně zdarma. To byla
balada! Mimo jiného mé nadšení kromě z přísunu kofeinu pramenilo i z toho, že zdejší černá
tekutina bývá standardně servírována s bezlaktózovým nebo nízkolaktózovým mlékem. No a já už
delší dobu tuším, že má intolerance kávy s mlékem je způsobena právě nesnášenlivostí laktózy.

Luboš a salmiakki
Po uspokojení závislosti na kofeinu jsem se vrhla na svou druhou závislost, a tou je průmyslový
chlorid amonný nebo-li salmiaki, užívaný všude mimo Finsko do dýmovnic, na čištění hrotů
páječek a do suchých článků. Pouze ve Finsku se z něj vyrábějí slané bonbóny. Jedny takové jsem
právě zakoupila a začala je cucat. Luboš, který s nimi zatím neměl co do činění /loni jsem je sežrala
dříve, než je vůbec stihl ochutnat/, se nyní rozhodl, že je nutné tento typický finský výrobek
vyzkoušet. Jeho obličej po vsunutí bonbónu do pusy prošel neskutečnou proměnou. Jeho první
dojem byl: „To je slané!“ Nevím, co čekal, přece si já nebudu kupovat sladký bonbón?! Následně
chvíli cucal a pak prohlásil: „To je tak odporné, až to začne být chutné. To by snad probralo i
mrtvého.“ Horší bylo, že začal velmi brzo projevovat silné příznaky salmiakkové závislosti a měl
tendenci užírat mé zásoby. Bylo proto potřeba s koupí počítat i s ním a jeho touhou po chloridu
amonném.
V době, kdy píši tyto řádky, mohu zodpovědně prohlásit, že naši lásku k salmiakki nikdo v okolí
nesdílí. Tyto slané bonbóny nechutnaly ani lidem na mém pracovišti, ani mojí sestře a její rodině, a
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dokonce ani na pracovišti sestry. Tam je totiž dovezla sestřina kolegyně ze své dovolené a po sestře
mi poslala všechny salmiakki, co nakoupila, protože to prý nikdo z jejího okolí konzumovat
nechtěl. Nechápu. Na krabičkách jsem nalezla nalepený vzkaz: „Buď to dej sestře, nebo to vyhoď,
je to jedno.“ Má drahá sestřička mi to předala i s tímto papírkem.

Salmiakki
Salmiakki je slaný bonbón s lékořicovou příchutí. Finové tyto bonbóny doslova milují a jsou
schopni jíst je po desítkách. Hlavní ingredienci tvoří salmiak. V ČR známe salmiak hlavně z
chemie /NH4Cl, chlorid amonný/. Ten se většinou používá v dýmovnicích, na čištění hrotů páječek
nebo v suchých článcích. Finové ho navíc přidávají i do jídla a ve svých obchodech nabízejí
opravdu nepřebernou škálu nejrůznějších chuťových kombinací - salmiakové pastilky, bonbóny,
lízátka nebo žvýkačky, salmiak v tabulce čokolády, salmiak kombinovaný s ovocnou příchutí, ale
také salmiakovou vodku. Pro cizince často chuť poměrně nezvyklá.
Kde se tradice kombinování sladké a slané chuti a přidávání salmiaku do jídla ve Finsku vzala,
málokdo ví. Jako bonbón už se prý salmiak ve Finsku objevil na začátku 20. století. Jako látka,
která se dá jíst, se ale používal i dříve. Původ salmiakových bonbónů je, dá se říct, v medicíně.
Salmiak se totiž přidával do některých léků, aby lépe chutnaly. To je také důvod, proč lidé byli na
tuto chuť zvyklí. Finové také v minulosti uchovávali jídlo v soli, tzn. že byli zvyklí i na slanou chuť a
z nějakého důvodu byli opravdu nadšení z těch léků, které byly slané.
Úplně na začátku se salmiak prodával jako prášek v lékárnách. Lidé si tak mohli koupit v malých
pytlíčcích směs lékořice i salmiaku v prášku. To byl v podstatě začátek. Posléze se začaly v
lékárnách trošky těchto prášků péct. To potom byly první produkty, kterých se nakonec chytil
cukrářský průmysl. To, že cizincům většinou bonbóny se salmiakem moc nechutnají, vědí i sami
Finové.
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Kolik máte kilometrů v plánu? Tři týdny.
Konzultaci s domorodci na každé křižovatce jsme už považovali za naprosto normální a přirozený
způsob pohybu po Helsinkách. Jenže čím více jsme se blížili do centra, tím to bylo horší, protože
ptejte se někoho na cestu, když stojíte na staveništi. Na něm jsme se totiž ocitli řídíce se
cyklistickými značkami, které nás tam zavedly díky objížďce na trase. Naštěstí se kolem nás mihnul
cyklista, kterého jsme si odchytili, abychom se jej obligátně zeptali, jak pokračovat dál. Po
vysvětlení, proč potřebujeme na nádraží, začal být nesmírně zvědavý na náš plán cestovat po
Karélii. Zaujali jsme ho natolik, že sesedl z kola a vyptával se. Pokecali jsme s ním asi půl hodiny,
déle to z naší strany nešlo, museli jsme stihnout vlak. Na závěr se nás ještě zeptal, kolik kilometrů
máme v plánu ujet ve Finsku? Moje odpověď, že tři týdny, způsobila, že na nás zíral s otevřenou
hubou. No jak mu mám vysvětlit, že naprosto netuším, kolik kilometrů ujedeme? Jednoduše
pojedeme tři týdny a tak den před plánovaným odletem se zase přes železnici dopravíme zpátky do
Helsinek. Jak prosté. Navíc ani trasa není předem přesně daná, máme jen vytipované průjezdní
body zájmu a přesně definovaný začátek a konec, tj. letiště v Helsinkách.
Jelikož čas již pokročil, vskočili jsme na kola a se sympatickým cyklistou se rozloučili. Ten stále
udržoval nehybnou pozici s chlazením mandlí helsinským vzduchem. Myslím, že tam s pusou
otevřenou stojí ještě nyní.

Jak mě nechtěli pustit na WC
Neuvěřitelné se stalo skutečností a my jsme po čtyřech hodinách jízdy a 17 km dojeli k hlavnímu
helsinskému nádraží. Pěšky by nám to trvalo zhruba tak stejně. Abychom závěr neměli úplně
jednoduchý, tak finské dráhy postavily do cesty mezi nás a nástupiště rovnou dvoje lítačky. Dostat
se přes ně vyžadovalo asistenci minimálně jednoho člověka mimo naši dvoučlennou smečku.
Naštěstí jsme svou karavanou budili pozitivní pozornost, a
lidé se nám sami nabízeli, že nám dveře podrží otevřené,
jenom když jim proboha prozradíme, kam a proč jedeme a
co tam budeme dělat. Vizitky na naše webovky mi doslova
rvali z rukou a vůbec je netrápilo, že existují jen v české
mutaci. Prý použijí google translator.
Do odjezdu našeho vlaku nám zbývala hodina, takže jsem
se rozhodla ulevit i přízemním potřebám. Ozbrojena
drobnými mincemi jsem se vydala na zdejší WC, abych tam
nebyla vpuštěna. Vstup ke kabinkám byl obsluhován
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automatem, který akceptoval pouze 1€ mince, větší nebral a nevracel. Jenže já neměla jedinou. Tož
co včíl? Přece rozměnit. To se ale ukázalo jako neproveditelné. Kolem mě byla hala s milionem
stánků /teda tolik jich nebylo, ale několik desítek rozhodně/ a ani v jednom nebyli ochotní mi za
dvouerovou minci dát dvě jednoeurové. Prý ať si něco koupím. Túdle núdle. Udělám to naopak.
Kde mi prachy rozmění, tam si nakoupím, ať se jim odvděčím kšeftem. Taky se tak stalo, asi v
patnáctém obchodě mi ochotně prachy na WC poskytli, takže jsem si tam nakoupila lososové a
tuňákové bagety na cestu vlakem. Měli navíc nějakou akci, kdy při koupi tří baget byla ke každé
půllitrová voda zdarma, tak jsem toho využila. Kromě lososové bagety pro každého z nás jsem
vzala jsem navíc ještě tuňákovou pro strýčka příhodu, která nakonec skončila v Lubošově žaludku.

Někdo by měl Finům ukázat, že kolo má jiné rozměry, než půl
metru krát půl metru
Co helsinskému nádraží chybí v přístupu přes kyvné dveře nebo-li lítačky, to naopak vynahrazuje
naprostou bezbariérovostí všech nástupišť. Poté, co jsme s Lubošem překonali první manželský
spor, nám již nic nebránilo v úspěšném nalodění se do vlaku. Rozdílnost názorů jsme měli v
identifikaci, co je u vlaku míněno „vepředu“ a co „vzadu“. Podle mě je vepředu ta část, která je
dána lokomotivou, a vzadu to, co je na opačném konci vlaku bez ohledu na jeho orientaci vůči
nádraží, Luboš naopak tvrdil, že vepředu značí blíže nádražní budovy, tudíž vzadu je všechno, co je
od ní dále. Jelikož jsem měla /jako vždy/ pravdu já, mrzelo mě, že jsem se s Lubošem nevsadila.
Finské dálkové vlaky typu InterCity jsou sice
bezbariérové, ale tím taky superlativy končí. Místa na
kola je tam pomalu ještě méně, než v našich
mnohokráte proklínaných vlacích, navíc automatické
dveře neustále jevily snahu nás v průběhu nakládání
všech našich zavazadel rozpůlit vedví. Do výklenku,
určeného na umístění tří bicyklů, jsme s obtížemi
narvali naše dvě kola a jeden vozík a i tak jejich zadní
části poněkud přečuhovaly do prostoru a mírně
zavazely u dveří. Rozdíl mezi českými a finskými
cestujícími byl ale v tom, že zatímco český pasažér by:
1. remcal na cyklisty, 2. remcal na české dráhy, 3.
remcal na cyklisty a české dráhy, finský se jen usmál a
vlezl dovnitř vedlejším vagónem. Zbývající vozík jsme
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nechali v boční uličce, protože se nikam jinam nevešel.
Než jsme krkolomně uspořádali naši bagáž, vlak už dávno opustil Helsinky a směřoval na
severovýchod. Sbalili jsme si cenné věci a vydali se hledat naše místa uklidněni faktem, že jedeme z
konečné na konečnou, protože vystupovat či přistupovat někde na trase jsme si se vší tou objemnou
bagáží fakt nedoveli představit.

Cestujeme stylově: máme durch promáčené vlakové lístky
Ono se to jednoduše řekne, jenže jak mám najít naše zaplacená sedadla, když mám durch
promočené vlakové lístky? Ty jsem totiž kupovala ještě z domova, protože se jednalo o vlak
povinně místenkový, s nutností rezervace pro kolo. Zírala jsem nyní na totálně rozmáčený papír A4
s vytištěným lístkem a místenkami. Jak mi mohly jízdenky zmoknout v igelitovém obalu zvaný
„prezervativ“, navíc umístěné v přední voděodolné řídítkové brašně nechápu, ale u mě je možné
všechno. Po kratším dohadování se, jaká jsou čísla místenek a v jakém vagónu, jsme se tam usadili.
Ze zcela logického důvodu jsme samozřejmě nafasovali sedadla přidělená ve vagónu na úplně
opačné straně dlouhého vlaku, než naše kola. Proč nám systém nespároval místo s kolem nechápu,
asi je v tom nějaká jiná logika, třeba aby se cyklista cvičně prošel vlakem, nebo není systémově
možné sedět ve stejném vagónu, jako je uloženo kolo.
Na sedadla jsme si sedli poněkud s obavami, přece jenom jsme si nebyli stoprocentně jistí, zda jsme
na díky vodě hůře čitelných jízdenkách správně identifikovali naše místa a zda nás někdo na
pozdější zastávce nevyhodí. Zkouška ohněm proběhla vzápětí. Po chvíli vlakem procházel průvodčí
a každému z cestujících kontroloval lístky tím způsobem, že z nich načítal kód. U nás žádného
načtení nedosáhl. Usoudila jsem tak z toho, že zatímco u všech ostatních mu mašinka pípla, u nás
nevydala ani hlásku. Než jsem ale stihla nějak zareagovat, nudně se tvářící chlapík byl o dva metry
dále a s lhostejným výrazem skenoval další jízdenky.

Něco je špatně
Jelikož vlak disponoval wifi, rozhodli jsme se této vymoženosti patřičně využít. Nejprve bylo nutné
vyřešit povinnosti, tj. najít v Lappeenrantě opravnu kol. To se nám taky podařilo, v 72 tisícovém
městě jeden takový krámek existoval. Jelikož byla neděle, nezbude nám než nechat opravu kola ad
hoc na zítra. S tím taky úzce souvisel další problém. Co když bude nutné tam kolo nechat na celý
den v případě, že opravu nebude možné zvládnout přímo na místě a ihned? Ještě z domova jsme si
pohrávali s myšlenkou zůstat v Lappeenrantě o den déle, půjčit si na jeden den loď, brázdit takto
hladinu největšího finského jezera Saimaa, a na cykloputování se vydat až v úterý. Přes internet
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jsem objevila chlapíka, který byl ochoten nám půjčit svou soukromou loď. Nyní tedy nastala
příležitost tento nápad zrealizovat. Napsala jsem mu mail, zda si zítra loď můžeme opravdu půjčit a
kde jej najdeme. Vyklubal se z něj majitel přístavní restaurace a po několika reakcích jsme se
domluvili na pro obě strany rozumnou dobu převzetí plavidla zítra v 11 hodin. Jeho nesmyslný
návrh na 8. hodinu jsme mu rozmluvili.
Tímto jsme dali povinnostem vale a věnovali se brouzdání po internetu. Pro naše účely nás nejvíce
zajímalo počasí, a to jak aktuální, tak jeho předpověď na nejbližší dny. Pohled na obrazovku tabletu
ozřejmil déšť na jihu Finska a bezdeští v Laponsku, tedy přesně opačný poměr, než byl loni při
našem tehdejším pobytu za polárním kruhem.
V průběhu jízdy se ale situace měnila, až se posléze předpověď ustálila na slunečné Karélii.
Překvapilo nás to. I kouknutí ven potvrzovalo spatřené, tj. opravdu jedeme do sluníčka. Něco je
špatně. Jedeme za sluncem.

Jak jsem si záda umazala olejem z tanku
Po dvou hodinách jízdy se obloha najednou zatáhla a začalo pršet. Rázem nám to bylo jasné, jsme v
Lappeenrantě, a taky že ano. Ta nás přivítala silným deštěm, který až do večera neměl ustat. To, že
jsme se v tom městě už jednou před několika lety vyskytli, nám nyní moc nepomohlo s orientací,
protože naše tehdejší a současné požadavky se diametrálně lišily. Před šesti lety jsme si město
procházeli jako turisté na jednodenním výletě, dnes jsme chtěli nalézt kemp. Jelikož je
Lappeenranta podstatně menší než Helsinky, potřebovali jsme konzultaci s místními pouze na každé
třetí křižovatce.
Po nalezení kempu,
pronajmutí chatky,
zaplacení dvou nocí a
odepnutí vozíků jsme
uháněli na kolech těch pár
kilometrů zpátky do
města. Hned na okraji nás
zaujaly hradby pevnosti a
před nimi pár tanků z
druhé světové války, a to z
obou stran válečného
konfliktu. Tanky a
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podobné zbraně já můžu, takže bylo více než jasné, že to budu já, kdo bude zvěčněn s tímto
bojovým vozidlem. Pro větší efekt jsem se opřela zády o předek tanku, následkem čehož jsem si
olejem či mazivem z něj umatlala svou novou, reflexně žlutou cyklobundu. Jakýkoliv pokus o
odstranění fleku jej rozmazal po ještě větší ploše.
Projeli jsme si město, abychom to zítra měli jednodušší. Stavili jsme se u cykloservisu ověřit si jeho
otvírací dobu a taky v restauraci u chlapíka potvrdit zítřejší půjčení si lodi. Pak jsme marně hledali
otevřený obchod s potravinami. Je neděle a v neděli je ve Finsku všechno zavřené. Po dlouhém
pátrání jsme objevili jakousi večerku, která sloužila i jako hospoda. Tam jsme sehnali předsmažené
rybky, jogurt, nějaké pečivo a šunku, čímž jsme vyčerpali veškerý sortiment nabízeného zboží.

Komáří invaze
Komplet mokří jsme přijeli zpět do kempu. Zejména Luboš splňoval tuhle definici, jelikož pohrdl
nepromokavou bundou a absolvoval jízdu po Lappeenrantě jen v šusťákovce, díky tomu byl totálně
promáčen od deště. Já měla nepromokavou bundu, pod níž jsem byla zpocená jak prase, protože
bylo relativně teplo, teplota činila 14°C, což je mnou vypozorovaná horní hranice únosnosti bundy.
Díky tomu jsem sice nebyla mokrá od deště, ale naprosto zpocená. Samozřejmě jen od pasu nahoru,
od pasu dolů dolů jsem pro změnu byla mokrá od deště.
Ačkoliv pršelo, komáři z Lappeenranty si všimli, že jim přijela nová, čerstvá krev odněkud ze
střední Evropy, a slítli se na nás ve velkém roji. Vyzkoušela jsem od sestry darovaný repelentní
náramek, který jsem si zapnula kolem levého kotníku. Rázem poklesla koncentrace komárů v
blízkosti levého lýtka a stoupla ve zbylých oblastech mého těla.
Odebrali jsme se do kempové kuchyňky připravit si večeři. Ke slovu nyní přišel olej, dovezený z
domu. Uchystala jsem smažené rybky, které jsme zapíjeli jogurtem z místních bobulí, tudíž fialové
barvy. Nemohlo to dopadnout jinak, než že jsem se pokydala jogurtem na cyklokalhotách v oblasti
stehen. Už mě to ani nepřekvapilo. Snažila jsem se co nejvíce jogurtu z kalhot setřást, zbytek, co
vsákl do látky, tam bude muset počkat až do prvního praní, které bude odhadem tak za týden.

Lappeenranta
72 tisíc obyvatel. Hlavní město provincie Jižní Karélie Lappeenranta, švédsky Villmanstrand,
slunící se na březích největšího finského jezera Saimaa, je vojenský veterán, který přestál divoké
zvraty štěstěny, dobře známé všem obyvatelům Karélie. Značná část města byla zničena během
zimní a pokračovací války, ale jeho mohutná pevnost mu propůjčuje historickou váhu. Dnes je
Lappeenranta oblíbeným cílem Rusů, zejména těch karelského původu, kteří sem jezdí nakupovat, a
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je známá svým hradem z písku Hiekkalinna, největším ve Skandinávii.
„Město kavalerie“, kdysi proslulé svými jasně červenými kasárnami, bylo v 17. století rušným
obchodním přístavem na okraji švédské říše. V roce 1743 se dostalo pod ruskou nadvládu, kde
zůstalo následujících 68 let. Stalo se lázeňským městem a oblíbeným místem ruské smetánky.
Rusové stále vlastní polovinu z 43 km dlouhého kanálu Saimaa, nejdůležitější vodní cesty Finska,
spojující Lappeenrantu s Finským zálivem. V současné době je „zapůjčen“ Finsku až do roku 2063.
Jednou z hlavních zdejších atrakcí je jednodenní výletní plavba po kanálu Saimaa do ruského
Vyborgu, kdysi druhého největšího finského města. Na tento výlet není potřeba vízum, vyžadován je
pouze platný pas minimálně 6 měsíců a o vše se postará turistická kancelář v Lappeenrantě. Dnes
je Lappeenranta největším vnitrozemským přístavem ve Finsku.
Blízkost ruské hranice je znatelná hlavně tím, že Sankt Petěrburg /Petrohrad/ je městu blíže, než
hlavní město Finska Helsinky /211 km do Petrohradu, 221 km do Helsinek/. Protože město leží
poměrně hluboko ve vnitrozemí, zimy jsou tu chladnější a léta teplejší než na finském pobřeží.

Dějiny
Oblast Lappeenranty na jezeře Saimaa bývala rušným karelským obchodním centrem. Město založil
hrabě Per Brahe roku 1649. Švédská královna Kristina přijala jeho erb, který zobrazoval
pračlověka, po němž bylo uznáno nelichotivé švédské jméno „Villmanstrand“ - Villmanstrand ve
švédštině znamená Břeh divokého člověka. Žárliví obchodníci z Vyborgu /finsky Viipuri – tehdy
druhého největšího finského města/ vystupovali proti vznikajícímu konkurenčnímu městu a
Lappeenranta roku 1683
ztratila své postavení města.
Po vítězství Ruska 23.8.1741
byla zcela zničená
Lappeenranta postoupena
Rusku a zůstala jeho součástí
až do získání nezávislosti
Finska v roce 1917. Roku 1824
tu vznikly lázně, avšak k
rozkvětu města došlo až po
zavedení železnice a rozvoji
průmyslových odvětví.
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Jezero Saimaa
Saimaa /švédsky Saimen/ je jezero na JV Finska. Jméno může označovat buď vlastní jezero Saima /
1147km2, největší finské jezero/, nebo soustavu jezer Saimaa, ke které se započítávají /kromě jezera
Saimaa/ i přirozeně propojená jezera okolo. Jezerní soustava Saima zabírá plochu 4400 km2, což
ho řadí na 4.místo v Evropě po ruských jezerech Ladožském, Oněžském a švédském jezeru Vanern.
Kotliny jezer jsou ledovcového původu rozšířené a uhlazené krycím ledovcem.
Jezero se skládá z vlastního jezera Saimaa /1377km2/ a dále přirozeně napojených jezer Pihlajavesi
/713m2/, Haukivesi /320km2, hloubka 58m/, Orivesi /301km2/, Puruvesi /421km2/, Pyhaselka /
361km2/, Enonvesi /196km2/ a dalších menších. Pobřeží je silně členité, často skalnaté, většinou
pokryté lesy. Jezerní soustava má velice nepravidelný tvar, je roztříštěna četnými ostrovy a ostrůvky.
Břeh měří celkem 15 000 km.
V jezeře se nachází asi 15 000 ostrovů a ostrůvků. Z toho je jich 4131 na vlastním jezeře Saimaa.
Mezi největší města ležící na břehu jezera patří Lappeenranta, Imatra, Savonlinna a Mikkeli. Z
jezera vytéká široká řeka Vuoksi, která se vlévá do Ladožského jezera a řada umělých kanálů, z
nich nejdůležitější je průplav Saimaa /Saimaan kanava/, který jezero spojuje s Vyborgským
zálivem /část Finského zálivu Baltského moře/ a řadou dalších jezer. Další kanály spojují jezero
Saimaa s malými jezery ve východním Finsku a vytvářejí síť vodních cest. Tyto cesty se využívají
zejména na převoz dřeva, minerálů, kovů, kůry a jiných nákladů, ale jsou též vyhledávané turisty.
Jezero bývá pokryté ledem od prosince do května.
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Den 3., pondělí 15.6.
Jak poznáme, že jsme mimo lodní trasu?
Budík nastavený na 7,30 ani nebolel. Za oknem totiž zuřilo slunce na modré obloze. Sice fest
foukalo, ale nikde se nenacházel mrak, který by sem mohl být přivanut a způsobit tak déšť.
Snídani jsem si vyloženě užívala, ne tak Luboš. Ten začal mít bobky z představy půjčení lodi a
plavby po největším finském jezeře, které sousedí s Ruskem a přes Saimaa kanál je možné se vodní
cestou do Ruska dostat, navíc z něj vytéká řeka, tekoucí až do Ladožského jezera. Uklidnila jsem
Luboše, že až by za námi na člunu uháněli pohraničníci se samopaly a křičeli na nás rusky, tak
rozhodně poznáme, že jsme se odchýlili z trasy.
Luboše to kupodivu ubezpečilo, asi jako klasický chlap nemá rád nezopodvězené otázky. Zato když
se mu jasně předloží, že za pět miliard let vyhasne slunce do stádia bílého trpaslíka přes stadium
rudého obra, takže populace na Zemi vyhyne, bere to jako fakt, který nastane, a přestane se trápit. V
klidu tedy dosnídal též a vypadal, že jediný problém, který v duchu řeší, je, zda si vzít na loď teplou
bundu, či nikoliv. Nakonec jsme usoudili, že loď uveze cokoliv, přibalili jsme si tedy i karimatky.
Moc dobře jsem měla v paměti studenou plastovou sedačku člunu, půjčeného v r. 2013 v Norsku,
kdy mě tou dobou trápil zánět močového měchýře a byla jsem moc vděčná Lubošovi za malou
karimatku pod prdel, která tehdy odizolovala studený sic a můj zadek.

Máte pneumatiky jak pro traktor
Napřed naše pneumatiky vedly do včera vytipovaného, jediného cykloservisu v Lappeenrantě. Tam
Luboš vešel dovnitř, aby se doptal na opravu osmy jeho zadního kola. Po několika minutách vyšel
ven s mladíkem, který byl ochoten se toho ujmout. Jelikož komunikace v technické angličtině vázla
z jeho strany, zkusil Luboš ruštinu. A ejhle! Dotyčný byl poloviční Rus, jeho matka pocházela ze
země velkého souseda, takže chlapi spolu pořešili všechno důležité. Já se se sympatickým
chlapíkem taky trochu pobavila, ale úroveň mé ruštiny nestačila na aktivní konverzaci, zato úroveň
jeho angličtiny neumožňovala komunikaci. Velmi rychle jsme se shodli na domluvě rusko-anglické,
kdy já na něj mluvila anglicky, tolik on pochopil, a on mi odpovídal v ruštině, čemuž jsem tak z
80% dokázala rozumět. Z konverzace jsem si odnesla novou informaci, a to že „čučut“ v ruštině
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znamená málo, trochu. Vida, a já se dosud domnívala, že termín pro tohle zní „němnožka“. Jak je
vidět, člověk se učí neustále.
Oprava byla zrealizovatelná rovnou, dotyčný se tím zabýval asi půl hodiny a řekl si o 10€. Závěrem
se nás ptal, proč máme tak široké pneumatiky, prý to podle něj vypadá, jako pneumatika pro traktor.
Jenom jsme pokrčili rameny, protože rozumné vysvětlení, proč máme tak hrubé pneumatiky s
drapáky jsme prostě neměli. Ano, víme, že se díky tomuto obutí nadřeme více, ale zase na druhou
stranu nás nepřekvapí žádný terén. Navíc já jsem lama, takže preferuji širší pneumatiky pro větší
stabilitu i pro jízdu na rovném aftaltu.
Díky provedené opravě a zprovoznění Lubošova kola se nám hned zvedla nálada. Rozjeli jsme se
rovnou k přístavu do restaurace, kde jsme měli v plánu si převzít loď na prozkoumávání jezera
Saimaa.

Jak se na vlnách lije čaj z termosky
Chlapík, který nás viděl podruhé v životě /poprvé to bylo včera, kdy jsme si domlouvali zapůjčení
lodi/, nám bez jakýchkoliv okolků svěřil své žihadlo o odhadované ceně 20 tisíc euro, aniž by si od
nás vyžádal doklad totožnosti či se zajímal o naše jména. Kdychom mu s lodí odpluli vstříc
dálavám a nevrátili se, ani by nevěděl, koho má nechat hledat. Úžasná země. Sice cosi mlel o
spoluúčasti 500 € v případě námi způsobené nehody, ale tento fakt by mu asi byl hodně platný za
situace, kdy by netušil, kdo vlastně jsme.
Zatímco si Luboš nechal ukazovat jemné nuance ovládání lodi, já bloumala po molu a prohlížela si
přilehlou benzinku, určenou pouze pro lodě. Auto by tedy mohlo zkusit natankovat taky, ale
pochybuji, že by dokázalo přijet po vodě a po molu by se mu blbě manévrovalo. Na dřevěných
prknech stály tři stojany a od nich
vedly hadice, volně pohozené na
molu či omotané na vetchém
zábradlí.
Po rychlokurzu na „vůdce malého
plavidla“ a po upozornění, kudy
nemáme plout a na co si máme dát
pozor, jsme se usalašili v kryté
kabině a vypluli. Náš nový kapitán
Luboš Korkorán se rozhodl
udržovat kurz dle GPS, kde byla
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zaznamenána předchozí trasa někoho, kdo s touto lodí naposled plul. Dávalo nám to pocit bezpečí,
protože ve změti malých ostrůvků a poloostrovů jsme se ihned ztratili, alespoň já tedy rozhodně a
naprosto jsem netušila ani s velkým rozptylem, kde leží Lappeenranta, odkud jsme před půl hodinou
vypluli. Majitelem lodi vydaný příkaz, že se nesmíme vydat dál, pokud bezpečně netušíme, kde se
přesně nacházíme a kam přesně plujeme, vyšel vniveč. Já se ztratila už kilák od města, takže jsem
mapu, která zabírala čtvrtinu podpalubí, odhodila jako bezcennou pryč. Beztak jen překážela, navíc
k orientaci by mi nepomohla. K čemu mapa, když vůbec nevím, kde vlastně jsem?
Když jsem se zbavila mapy, která jen zavazela, rozhodla jsem se napít čaje. Pro tyto účely jsme s
sebou vezli termosky, ovšem díky vlnám, které narážely z boku do lodi, a díky větru, který narážel z
druhého boku, se mi do víčka, kam jsem čaj lila, dostalo jen málo této tekutiny a převážná část
skončila na různých místech lodě. Někdo by měl majiteli tohoto žihadla vysvětlit, že pořídit si
koberec do kabiny není zrovna ten nejlepší nápad.

Jak jsme nenašli kanál Saima
Při půjčení lodi nám bylo řečeno, že do kanálu Saima nemáme pokud možno vůbec vplouvat. Vede
jednak do Ruska, jednak je stále používán na nákladní přepravu a mohli bychom mít problémy se
velkým tankerům vyhnout. Rozhodli jsme se poslechnout s tou výjimkou, že jsme chtěli do kanálu
Saima alespoň nakouknout. Prostě jen zjistit, jak to v jeho ústí vypadá, a maximálně se po něm
kousek vydat, ale fakt jen kousíček. Jenže to se snadno řekne, ale hůře v praxi provede.
Podle našeho odhadu jsme mohli být tak 10 km od Lappeenranty, přitom jsme stále ještě nedosáhli
„Velkého jezera Saima“, podle popisu majitele lodi jsme stále pobývali v „Malém jezeře Saima“.
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Nám se do velkého ale nechtělo, k čemu rozsáhlá vodní plocha, když jsme si více užívali jednotlivé
zákoutí a manévrování mezi ostrovy. Rozhodli jsme se proto, že prioritu před dosažením otevřené
vodní plochy dostane dosažení kanálu Saima. Takhle rozumní jsme byli hlavně z toho důvodu, že
právě v těch místech udělal dle záznamu předchozí kapitán otočku a začal se vracet do
Lappeenranty. Pro nás to bylo rozhodující, protože bez track logu jsme si netroufali pokračovat do
neznámých vod. Trošku nás totiž znervózňoval alarm na GPS, který neustále řval hlasitou
decibeláží, že se nacházíme na mělčině. My přitom byli na vodě, všude na dohled byla voda, takže
jsme netušili, co to má znamenat. Podle Luboše je nyní hladina jezera vyšší, než obvykle, a data z
GPS vycházejí z běžného průměru, takže vlastně plujeme po souši.
Abychom se jakž takž zorientovali v okolním časoprostoru, vrátili jsme se až skoro do
Lappeenranty, abychom pak znovu vyrazili směrem od ní. Já začala počítat mosty, pod nimiž jsme
proplouvali, a takto jsem nás navigovala do ústí kanálu Saima. Marně, kýžený kanál jsme nenašli,
ačkoliv jsme spáchali celkem čtyři pokusy o jeho nalezení. Zůstal tak před našimi zraky skryt.
Netušili jsme totiž, co přesně máme hledat. Je to tamta zátoka, nebo až ta další? A co ty bójky?
Znamenají, že se tam nesmí plout, nebo právě naopak? Když Lubož téměř rozflákl loď o skaliska,
číhající těsně pod hladinou, vzdali jsme své pátrání.
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Saimaa kanál
Saimaa kanál je dopravní kanál spojující jezero Saimaa s Finským zálivem poblíž Vyborgu v Rusku.
Kanál byl postaven v letech 1845 až 1856 a provoz byl zahájen 7.9.1856 /dle starého kalendáře:
26.8.1856/. Opraven a rozšířen byl v letech 1963-1968. Kanál tvoří systém vnitrozemských vodních
cest a kanálů vzájemně propojujících jezera v jižně-centrální a jiho-východní části Finska v jezerní
oblasti. Síť hlubokých kanálů v jezeře Saimaa s minimální hloubkou 4,2 metrů pokrývá 814
kilometrů.
Celková délka činí 42,9 km, z toho ve Finsku leží 23,3 km a v Rusku 19,6 km. Maximální možný
ponor lodi je 4,35 metru.
Kanál křižuje 12 mostů pro motorová vozidla, z toho 6 z nich leží ve Finsku /3 pohyblivé, zejména
zvedací a 3 nepohyblivé/, zbývajících 6 v Rusku /4 pohyblivé a 2 nepohyblivé/ a 2 železniční mosty,
na každé straně hranice jeden, oba nepohyblivé.

Jak mě Luboš pustil ke kormidlu aneb takhle blízko bójek jsme
ještě nebyli
Po několika hodinách mě Luboš pustil ke kormidlu, ať si loď zkusím řídit chvilku já sama. Učinil
tak dobrovolně a spontánně. Já se jako machr usadila k volantu, abych zjistila, že udržet přímý směr
je těžší, než jsem předpokládala. Plavba proti silným vlnám, jdoucím v úhlu asi 45°C, a boční,
částečně zezadu vanoucí vítr, udělaly své. Pohybovala jsem se vpřed stylem vrtulky, což byl posun,
který jsem dosud u Luboše kritizovala a najednou jsem sama zjistila, že směřovat rovně prostě za
daných podmínek nelze. Alespoň ne v případě, kdy za kormidlem stojí, či sedí nemehlo, jako já. To
se tak klidně řítím po hladině s větrem o závod, když Luboš najednou zařve, kam to k***a jedu. No
kam? Přeci tam! Aha, tam, co jsou ty bójky, a skoro jsme do nich narazili? Ano, uznávám, že pod
Lubošovým velením jsme se bójkám tak blízko nedostali, ale zase díky mně jsme si je prohlídli a
taky jsme měli možnost zkouknout betonový val, který bójky oddělovaly od sádek s rybkami. Nebýt
mě, nikdy bychom nevěděli, jak to v takové zakázané zóně vlastně vypadá.
Po téhle mé invenci mě Luboš k mému překvapení nadále ponechal za kormidlem, jen mě důrazně
upozornil, že si mám všímat těch bójek, protože tam rozhodně nejsou zbytečně.
Řídila jsem tedy člun dle svého nejlepšího vědomí a přesvědčení, když mě najednou loď, jedoucí za
mnou, tvrdě vytlačila z kurzu. Objela mě zprava, už tohle mě nakrklo – no kdo to kdy viděl,
objíždět zprava, aby si následně vynutila uvolnění té části plavebního kanálu, na němž jsem se
aktuálně v rámci jezera nacházela. Jak jsem se následně doma dozvěděla, údajně jsem jí měla dát
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přednost. Ano, chápu, jela jsem s malým, pomalým plavidlem středem vymezeného vodního pruhu,
kdy z obou stran nás ohraničovaly řady bójek, ale odkdy se přednost dává zezadu a navíc při
předjíždění zprava?
Čas už hodně pokročil, takže jsme se rozhodli vrátit zpět do přístavu, odkud jsme před mnoha
hodinami odplouvali. Luboš usoudil, že jet podle záznamu trasy v GPS je tak jednoduché, že to
zvládnu i já. Zmýlil se. V naprosté psychické pohodě jsem na vlnách plula rychlostí 9 km za
hodinu, když mrknul na obrazovku a suše mě upozornil, že momentálně směřuji od Lappeenranty a
pokud chci k ní, měla jsem o zátoku dřív odbočit doleva.

Chci bombu!
Když jsem díky Lubošově zásahu nasměrovala loď k přístavu, předala jsem mu raději řízení lodi na
provedení definitivního přiblížení. Přece jenom bych jim nerada zbourala molo, případně najela lodí
rovnou až do restaurace, za benzinkou se nacházející. Ani Luboš nebyl úspěšný na první pokus.
Vlastně nebyl úspěšný na žádný pokus, a když byl s lodí šprajclý v místech, kdy nemohl doprava
ani doleva, upoutal svým manévrem dvojici bezdomovců, klidně si popíjejících alkohol na břehu.
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Natolik je vyvedl z šedé nudy jejich života, že po jejich otázce, zda vyplouváme či připlouváme,
nás přitáhli k břehu, otočili loď a přikurtovali ji. Po vystoupení z lodi jsme se vydali do restaurace
vyrovnat se s majitelem, který nás teprve v tuhle chvíli vyzval k předložení našich dokladů.
Zaplatili jsme mu požadovanou, předem domluvenou částku za zapůjčení lodi, a on se vydal
natankovat do ní benzín. Dohoda totiž zněla, že vyrovnáme i spotřebované palivo. Napřed tedy
musel loď nějak normálně ukotvit a pak teprve mohl začít čerpat benzin do nádrže. My jsme zatím
atakovali jeho restauraci a po složité domluvě s jeho manželkou jsme si objednali večeři. Problém
při komunikaci vznikl díky tomu, že jsme trvali na rybě, aniž bychom znali názvy jednotlivých
mořských potvor. Nakonec jsme jí vysvětlili, že chceme jíst cokoliv, co předtím plavalo ve vodě, a
ona se to vydala ukuchtit. Její manžel doplnil nádrž do plného stavu a požádal nás o 22€. Když
zjistil, že si u něj dáváme večeři, nabídl nám ji zdarma jako VIP hostům, a vyzval nás, zda něco
nepotřebujeme dokoupit z jeho přilehlého malého outdoorového obchůdku. Vybrali jsme si u něj
pepo neboli tuhý podpalovač, tři zapalovače a balíček sirek. Bohužel plynové bomby nevedl, a i na
přímo položený dotaz, zda má a navalí bombu, zavrtěl hlavou. Prý je s tímto artiklem obecně
problém, málokdo vlastní licenci k jeho prodeji. Když viděl náš smutek, věnoval nám dvě fungl
nové kšiltovky.
Tímto jsme tedy s nákupem bomb neuspěli.
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Jak jsem místo bomby získala alkohol
Sice čas již poměrně pokročil a blížila se 18. hodina, přesto jsme se rozhodli ještě navštívit místní
zajímavost, a tou byl obrovský tématický hrad z písku Hiekkalina, letos na téma hrdinové. To se tak
každý rok sejde 30 umělců z celého Finska i zahraničí, aby tu postavili různé sochy, na něž se
spotřebuje kolem 180 nákladních aut písku. Pofotili jsme se tedy s věrnou kopií Einsteina či
astronauta.
Po této nezbytné, ale povinné zastávce, jsme se na kolech znovu vydali do centra obléhat místní
supermarkety. Našli jsme rovnou dva a ani v jenom z nich jsem neuspěla. Luboše jsem ponechala
hlídat naše kola, zatímco jsem se snažila dokoupit jednak proviant na několik dnů, jednak sehnat
plynové bomby. S prvním úkolem jsem byla úspěšná, nakoupila jsem jak expediční stravu, tak
různé konzervy a suchary, které nám zabezpečí přísun nezbytných živin, ovšem s druhým
jmenovaným jsem byla naprosto neúspěšná. V Lappeenrantě není možné plynové bomby sehnat,
nenabízí je ani obchody, ani benzinky. Svolaný tým v obchodě mě po vysvětlení, že nejsem terorista
s bombou, tvrdil, že jediná možnost, jak je koupit, jsou benzinky mezi Lappeenrantou a Imatrou,
což je další osada na trase, vzdálená asi 40 km. Neměla jsem na výběr, než se na ně spolehnout.
Třešničkou na dortu bylo nalezení Alko obchodu. Když už neseženeme plynové bomby, mohli
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bychom jejich absenci nahradit alkoholem. Sice si neuvaříme jídlo, ale alespoň nám to bude jedno.
Zakoupila jsem tedy flašku osvědčeného moruškového likéru s tím, že jej musíme dnes vypít,
protože se zítra naprosto nehodlám vláčet s chlastem ve skle.
Lubošovi jsem chtěla sdělit tuto negativní /nemáme plyn/ i pozitivní /máme o půl litru alkoholu
více/ novinu, ovšem po opuštění komplexu jsem zjistila, že jsem si spletla vchody a stojím na úplně
jiném výlezu z budovy. Protože vnitřkem se mi ani na několikátý pokus nepovedlo trefit vchod,
kterým jsem tam vešla, nezbylo mi, než celý několikapatrový obchod oběhnout, a samozřejmě jsem
si zvolila opačný směr, takže jsem opsala 270°C, než jsem nalezla Luboše, poctivě stojícího v zimě
u našich kol. Ani nevypadal překvapený, že se k němu blížím zvenku, místo zevnitř z budovy, navíc
z opačného směru.

Těžká volba: pít či sledovat západ slunce?
Po úspěšném návratu do kempu s menším blouděním vnitřkem pevnosti v Lappeenrantě jsem v
malé kempové kuchyňce připravila k večeři lososa v krustičce z české strouhanky. Část jsme snědli
a zbytek jsme si nechali na zítra, že se nám to bude hodit jako příruční oběd někde na cestě. Měli
jsme totiž v plánu vyrazit na kolech podél Saima kanálu, což byla trasa, kterou nám doporučil
majitel člunu, na němž jsme dnes brázdili hladinu jezera Saima. Když už jsme kanál nenašli lodí,
alespoň si jej prohlédneme z pozice cyklistů. Náš plán cykloputování to nenaruší, protože vlastně
žádný pořádný nemáme. Podle mapy to měly být další desítky kilometrů navíc, ale takových
zajížděk ještě bude. No a jelikož se mělo
jednat o opuštěnou oblast, nepředpokládali
jsme existenci hospod za každou břízkou,
proto jsem dnes lososa koupila víc, že ho
zítra někde u ruských hranic jako když
najdeme.
Po výtečné večeři jsem už neměla stání.
Sluníčko vykukující zpoza jezera Saima mě
neodolatelně vábilo, takže jsem se oděla do
péřovky, kulicha, sbalila stativ a zrcadlovku
a byla jsem připravena k lovu. Luboš mé nadšení se někam třepat nesdílel, jeho tělesnou schránku
přemohly trávící procesy a zejména moruškový likér a byl tak akorát zralý se natáhnout v chatce a
relaxovat. Na druhou stranu měl ovšem obavy, že by se mohl o něco připravit, takže se přemluvil a
vyrazil se mnou.
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Po starých zámeckých schodech
Abychom se dostali k jezeru, museli jsme se prodírat zarostlým houštím. Nejprve k našemu údivu
stezka březovým hájkem stoupala. Kdybychom si nebyli jistí, že jezero leží přesně v našem
azimutu, znejistili bychom. Takhle jsme se nenechali vykolejit. No tak se k jezeru jde do kopce, no
a co?
Po dosažení vrcholu jsme důvod nastoupaných výškových metrů pochopili. Zírali jsme totiž na
napůl rozbořený, značně ztrouchnivělý skokanský můstek, nepoužívaný dle stavu opotřebovanosti
tak dvacet let. Škoda, musela to být paráda, skočit si rovnou do jezera. Nyní by to nebylo možné i z
toho důvodu, že celý kopec byl komplet zarostlý, takže by hrozilo, že by se lyžař přizabil na
nějakém stromě.
Jezero se třpytilo přímo před námi, asi tak 50 výškových metrů dole. Dostat se k němu bylo ale dost
o hubu, protože k jezeru se scházelo po dřevěných schodech, vykazujících stejnou újmu zubem
času, jako skokanský můstek. Když pode mnou praskl už třetí schod a já se propadla do díry až po
kule, vlastně po koleno, vzdala jsem to a raději kopec scházela hustým lesem, kde se březoví
rozrostlo do neskutečných prostorových rozměrů. Poslední metry už jsem šla s rukama před
obličejem, abych jej chránila před ostrými šlahouny.
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Večerní siesta u jezera aneb jak jsme likvidovali zásoby alkoholu
Překonat těch pár set metrů od chatky k jezeru nám zabralo více než půl hodiny. Je vidět, že se sem
často nechodí. Přivítala nás pěkná, opuštěná pláž a vlnky na hladině. Nezapadající slunce
osvicovalo prostor a my se tam řádně vyblbli se stativem a tvořením fotek, kdy imaginárně svíráme
v rukou sluneční kotouč. Jedinou vadou na kráse kromě vlezlé zimy byla kvanta komárů, kteří se na
nás sesedli ve velkém hejnu a otravovali. Mně bylo relativně hej, péřovka chránila jak před
chladem, tak před hmyzem, protože ji nedokázali prokousnout, kdežto Luboš v tenké šusťákovce
jim byl vydán napospas na větší ploše těla, než já jen s odhaleným obličejem.
Po asi hodině jsme toho měli tak akorát dost a vydali jsme se zpět do chatky. Cesta nahoru už tak
strašná nebyla, takže jsme po asi 20ti minutách mohli odložit fototechniku a věnovat se další
důležité činnosti, a tou byla likvidace dnes zakoupeného moruškového likéru. Bylo jednak potřeba
se zahřát, ale hlavně se jej zbavit, abychom nemuseli tahat žádnou zbytečnost. Primárně jsme se ale
obětovali z důvodu nutnosti prokrvení promrzlého organismu.
Přes veškerou snahu se nám nepovedlo výborný moruškový likér dopít. Část jsme nalili do PETky,
v níž jsme měli fernet, z nějž jsme včera večer trošku odpili /ano, vím, takhle míchat alkohol je
zvěrstvo/, a zbytek jsme vylili. Násilím jsme to pít nechtěli a nechat to na ráno nešlo, protože přes
den alkohol na kole nikdy nepijeme.
Po večerní sprše jsme zalehli a já nastavila budík na 7,30. Zítra již vyrážíme naostro na naše
cykloputování, musíme se sbalit a včas opustit chatku.

35

Den 4., úterý 16.6.
Lappeenrantské bílé noci
Nevýhoda je, když člověk, tedy ženská, musí během spánku za potřebou přes půl kempu. Nevýhoda
je, že tak činí v noci. Ačkoliv jsem byla jen napůl probuzená v úsporném módu „vyčurej se, nikde
nezakopni a vrať se zpátky do pelechu“, kdy ani pořádně neotvírám oči, nedalo se nevšimnout si
absence tmy všude kolem mě. Vždyť ono je světlo! Jakpakto? Jsme přece na jihu Finska, slunce by
tedy mělo zapadat, alespoň slušné slunce by to provedlo. Tohle si klidně dovolilo osvicovat prostor.
Jelikož jsem už byla probraná více, než mi bylo milé, zamyslela jsem se hluboce. Samozřejmě, že
slunce zapadlo. Světlo kolem mě je příšeří vlivem vodorovného směru slunečních paprsků se
zemským povrchem, nejedná se ale o den v pravém slova smyslu. Pravý polární den nastává až od
polárního kruhu severněji, a ten byl od nás vzdálen 700 km vzdušnou čarou. I tak ale bylo dost
jasno třeba na čtení bez čelovky, či na pohyb po kempu bez baterky.
Ačkoliv bylo světlo, můj rozespalý stav způsobil, že jsem do chatky netrefila na první pokus,
jelikož jsem luxusně zabloudila. Zdejší kemp byl umístěn zčásti v lesíku, takže není divu, že jsem si
jej celý obešla, než jsem nalezla naši chatku. To už jsem byla probraná úplně a naštvaná, že před
naší velkou cestou už znovu neusnu. Naštěstí jsem vytuhla hned, jak jsem si lehla na postel. Asi to
způsobilo světlo, takhle totiž spím nejlépe. Ve tmě se mi na Severu spí mnohem hůře, než za plného
světla. To bucám jako mimino.

Odkud se vzali tihle barbaři?
Ráno jsme se odebrali do kempové kuchyňky na jedno z posledních pořádných jídel na dlouhou
dobu, bylo tedy potřeba si pochutiny užít. Zvolili jsme si na to včera zakoupené drobné rybky síh.
Malinkatý síh je vlastně takový bratránek mnohem většího lososa, jelikož se oba řadí do stejné
čeledi, tj. mezi lososovité. Tyto drobné rybky se konzumují nevykuchané, obalené v těstíčku a
usmažené. Taková chutná jedno- či dvojhubka a přímo takto jsme je dlabali. Koupili jsme je již
hotové a pouze jsme je ohřáli v mikrovlnce. Zase až takový nadšenec nejsem, abych ty malé prťavé
rybky každou zvlášť obalovala a smažila.
Pojedli jsme a fakt jsme si pochutnali. Další potravina, do které jsme se okamžitě zamilovali. Tuhle
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dobrůtku si určitě ještě musíme znovu koupit.
Po dobrém jídle Luboš aktivně umyl nádobí, v čemž jsem mu rozhodně nebránila, a poté se vrhnul
na přípravu čaje. Napřed uvařil čaj na okamžité zavodnění, později 3,7 litru do našich termosek.
Když jsme u stolu konzumovali právě uvařený čaj, dorazila do kuchyňky dvojice německých
turistů, odhadem asi 20 ti letý pár. Ti
si na snídani vytáhli jablka a müsli a
neustále se nevraživě rozhlíželi a
větřili. Nechápali jsme proč, až jsem
si odskočila na WC do vedlejší
budovy a po návratu mi rázem bylo
vše jasné. Celou kuchyni prodchnula
vůně smažených rybiček a jim jako
evidentním zastáncům zdravé výživy
to bylo trnem v oku, jenom nechápali,
kdo byl původce toho pachu. Naštěstí
si nás s tímto druhem jídla nespojili,
protože nás zastihli už ve fázi klidně
si popíjejích čaj a tvářících se, že jsme právě zdlábli nějakou tu raw stravu. Jelikož čaj byl dovařen a
přelit do termosek, raději jsme vyklidili kuchyň, protože jim z očí šlehaly blesky z představy, že tam
někdo ráno jedl smažené rybky.

Když už jsem v kempu druhý den, trefím od chatky k WC na první
pokus
Abychom si usnadnili balení, vynesl Luboš z chatky jak kola, tak vozíky, a začali jsme naše
propriety klást do vozíků. Cvičně nám u toho pršelo z modré oblohy, což byl úkaz, na který jsme
byli za poslední roky zvyklí. Nerozhodilo nás to, jelikož jsme byli vděční, že nesněží.
Samozřejmě že litr čaje, vypitý u snídaně, se rozhodl odejít přirozenou cestou z mého těla. Bylo
proto nutné skočit si na WC, a to nejednou. Díky tomu, že jsem v tomto kempu pobývala už 36
hodin, byla jsem konečně schopná najít cestu z chatky k toaletám na první pokus, aniž bych si
udělala okružní výlet po celém kempu. Vida, jak rychle jsem schopná se svým orientačním smyslem
se seznámit se svým okolím a dobře jej poznat. Hned po příjezdu jsem na WC trefila až na třetí
pokus, včera již na druhý a dnes poprvé se mi tam povedlo dojít rovnou, bez zbytečných zacházek.
Zase na druhou stranu, díky mým redundantním výletům jsem objevila druhou, téměř nepoužívanou
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kuchyňku, kam by se dalo zašít v případě, že by hlavní kuchyňka byla narvaná turisty. Nebýt mé
neschopnosti si zapamatovat, kde bydlím a kde je WC, nikdy bychom tu akcesorní kuchyňku
nenašli. Akorát si nejsem jistá, zda bych k ní dokázala trefit znovu. A ne, nebyla to znovu objevená
původní kuchyňka, zas až takový blbec nejsem.

Proč je kontraproduktivní udělat si pořádek
Když jsem měla bordel, všechny mé věci dlely na jedné hromadě na horní, nepoužívané patrové
posteli v naší chatce. Luboš moji entropii nesnesl a postupně mi jednotlivé kusy oblečení a výbavy
rozvěšel na provizorní šňůry, zbudované z gumicuků. Neskutečně mi tím zkomplikoval dnešní ranní
balení. Ze zvyku sáhnu na horní postel, a tam nic! Kurník šopa! Žádný chumel věcí, ze kterého
bych jednu po druhé brala do ruky, třídila dle specifického systému a takto kladla do vozíku.
Kdepak, mé věci se nacházejí na šňůrách asi na pěti místech, a já si z hlavy nepamatuju, do kterého
lodního vaku co patří. Tamhle visí rezervní podkolenky! Aha, ty ale patřily do tlumoku „mikina“,
který je již umístěn na dně vozíku. Jdu tedy zpátky do vozíku, vyhážu loďáky, umístěné nad tím s
nápisem mikina, ten otevřu, vrazím do něj podkolenky, zavřu, položím na dno vozíku a nad něj
zpátky vrátím ostatní vytažené vaky. Takto se to opakovalo asi pětkrát, jelikož jsem vždy objevila
další kousek oblečení, který jsem zapomněla vložit do vaku na to určeného. Aniž by to Luboš
zamýšlel, zkomplikoval mi mé balení tím, že mi udělal ve věcech pořádek, a tím snížil jejich
entropii, díky čemuž mi balení zabralo několikanásobně více času, než kdyby mi ponechal můj
původní bordel. Tady je krásně vidět, že dělat pořádek se prostě nevyplácí.

Jak jsem způsobila mezinárodní zácpu
Když už jsem konečně měla všechnu svoji výbavu ve vozíku, udeřila 11. hodina. Dobrý čas na
opuštění kempu a zahájení ostrého cykloputování po finské Karélii. Abychom nevyšli ze cviku, při
jízdě do města nám chvílemi pršelo, chvílemi svítilo slunce, chvílemi obojí dohromady a teplota
činila 13°C. Tedy z našeho pohledu optimální podmínky.
Protože jsme již při našem příjezdu předevčírem objevili pokračování cyklostezky dále naším
směrem, tj. na Imatru, nebyl nyní problém s orientací. Křižovatka, kde jsme potřebovali odbočit, se
totiž nacházela přímo před cykloobchodem, kde Lubošovi opravovali kolo zdevastované leteckou
přepravou. Na křižovatce byl logicky umístěn i ukazatel a my jsme strašně zatoužili se s ním
zvěčnit. Jediný důvod byl ten, že jsme se ocitli nejblíže Petrohradu, jak to z finské strany bylo
možné. Logicky stál tento ukazatel přímo uprostřed ostrůvku. Jelikož je přece více než jasné, že se
nebudeme fotit bez kol, bylo nutné naši karavanu tam dostat. Samozřejmě, že přes křivatku vedl
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přechod pro pěší úplně jiným směrem, než jsme potřebovali my. Nikdo asi nepředpokládal, že se
někdo bude chtít dostat rovnou k ukazateli. Musela jsem tedy přes poměrně rušný kruhový objezd
převézt soupravu kolo + vozík a uprostřed se otočit o 180 stupňů, aby kolo bylo umístěno ve směru
Petrohradu. Povedlo se mi tak kompletně zablokovat celou dopravu, jelikož se mi při otočce šprajcl
bicykl. Jediná možnost, jak silnici uvolnit, byla ta, že Luboš urychleně provede zamýšlený manévr s
opřením svého kola a poté se vrátí pro moje, jelikož já s ním nemohla pohnout ani o píď. Těch
několik finských, ruských, norských a německých aut tam spořádaně čekalo, až si naše přívěsy
opřeme o ukazatel, a nikdo z řidičů ani netroubil. Prostě chápali, že nezdržujeme naschvál.
Když jsme konečně vyklidili vozovku, navrhla jsem Lubošovi, že když už jsme způsobili
mezinárodní zácpu, mohlo by to být všem stejně jedno, takže bych doprostřed vozovky, odkud byl
nejlepší záběr na ukazatel s námi, umístila stativ s fotoaparátem. Jemu to nepřišlo jako dobrý nápad,
měl strach, že by některý z řidičů mohl foťáček přehlídnout a naprat to do něj. Uznala jsem tento
argument.

Jižní Karélie
Jižní Karélie téměř utonula ve vlnách budování ruského a švédského impéria. V průběhu staletí se
hranice v této oblasti posouvaly oběma směry, jak střídavě rostla a ubývala moc Ruska a Švédska.
Kdysi rušné jihokarelské obchodní město Vyborg /finsky Viipuri/ a celá Karelská šíje až k
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Petrohradu /Sankt-Pětěrburg/ je nyní součástí Ruska. Oblast vždy sužovaly války, jejichž
připomínkou zůstávají ruské pevnosti a kultura, zejména v bývalém posádkovém městě
Lappeenranta.
Nyní jen velmi malá část Jižní Karélie patří Finsku. V současné době je mezi jezerem Saimaa a
ruskou hranicí v nejužším bodě, nedaleko Imatry, sotva 10 km.

Jak jsme hledali Saima kanál podruhé
Podle mé cyklomapy by se na cyklostezku, vedoucí podél Saima kanálu, mělo odbočit hned po
výjezdu z Lappeenranty. Toto by taky bohužel znamenalo minout všechny benzinky mezi
Lappeenrantou a Imatrou, kde by se daly koupit plynové bomby. Rozhodli jsme se tedy v posledním
obchodě před odklonem z vysokorychlostní silnice vlézt dovnitř a učinit poslední pokus o pořízení
bomb. Vydala jsem se tam jako první a odešla jsem pouze se zásobou pirohů. Sehnala jsem jich
dokonce více druhů a vrátila se za Lubošem naštvaná a mrzutá. Dost jsem se obávala naší existence
bez plynových bomb. Luboš se dušoval, že dokáže zařídit oheň za všech okolností, což jsem mu
věřila, jelikož zatím vždy uměl oheň zapálit i po dešti z mokrého dřeva. Obávala jsem se spíše, že
nastane situace jako loni, kdy jsme měli 14 dnů 0-8°C a večer jsme bývali natolik promrzlí, že jsem
večeři připravovala na plynu, protože nebyl čas čekat hodinu, než bude hotov táborák. Náladu mi
nyní trochu spravil až jeden z pirohů, ještě za tepla poslaný do žaludku. Hned mi bylo lépe.
Jako samozvaný navigátor výpravy jsem zavelela k opuštění cykloprohu na dálnici a sjeli jsme
doprava, na okresku, kde hned na začátku bylo muzeum věnované kanálu Saima. Mnou navrženou
návštěvu Luboš odmítl, kanál ho více zajímal v reálu, než nějaké historické snímky o tom, jak se
stavěl.
Začátek ještě ušel, pak jsme najednou pokračovali přes osadu, která rozhodně na trase podél Saima
kanálu neležela. Dotazy k domorodcům moc nepomohly, první oslovený pár byla dvojice ze
Švédska, nehovořící anglicky a netušící, co je Saima kanál, další dotázaní to sice tušili, ale nevěděli
nic o existenci cyklostezky. Už jsem to chtěla vzdát, když Luboš zahlédl maminku s kočárkem a
velkým hafanem. Správně ji vyhodnotil jako někoho, kdo by teoreticky mohl podél Saima kanálu
chodit na procházky. A taky ano, hned byla v obraze a vysvětlila nám, že se musíme dva kilometry
vrátit a kde máme k němu odbočit. Provedli jsme to a byli jsme jí neskonale vděční, nebýt jí,
netrefili bychom tam. Pro následovníky: nehledejte cykloznačky, které jsou všude předtím a potom,
ale nikde v inkrimované oblasti. Odbočte na Soskua a zbytek už půjde samo.
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Písek, kameny, štěrk aneb silnice do Angeli proti tomu měla
luxusní povrch
Ruku v ruce s objevením cyklostezky vedoucí podél Saima kanálu šel i prudký pokles teploty.
Rázem se ochladilo na 10°C, což v kombinaci s nepříjemným větrem způsobilo výrazný
dyskomfort našich tělesných schránek. Urychleně jsme se tedy oděli do nepromokavých bund, což
se ukázalo jako dobrý nápad, jelikož se spustila taková průtrž, že kdybychom se chtěli obléct až
poté, co začalo pršet, nestihli bychom to bez ztráty kytičky.
Nějací pracovníci právě betonovali základ pro nový billboard, určený k informační tabuli o kanále.
Luboš jim strategicky vysvětlil, že nutně potřebujeme fotku kvůli dokumentaci, takže do
vykopaných děr strčili tyče, ty provizorně zajistili, na ně dvěma šroubky přichytili uvedený panel, já
se s ním nechala vyfotit, a oni poté vše vytáhli, aby mohli v klidu dokončit úkol.

My jsme konečně šlápli pořádně do pedálů. Asfaltový povrch najednou zmizel a byl nahrazen jílem,
pískem, štěrkem a kameny o různé velikosti. Při jízdě na tom mi kolo nebezpečně ustřelovalo,
nehledě na to, že jsem se dost bála defektu. Jízda vpřed znamenala pohyb po spirále, kdy jsem proti
své vůli ujela tu doleva, tu doprava, kde se hned pode mnou leskly vody Saima kanálu. Kupodivu se
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mi lépe posouvalo vpřed, pokud jsem jela relativně rychle, při pomalé, opatrné jízdě to bylo horší,
kolo nemělo trakci a nedrželo směr, běžně jsem měla rozptyl 30 stupňů na každou stranu. Při
jednom z čekání na Luboše, kdy jsem opřená o řídítka vydýchávala, že jsem před chvílí s největším
vypětím vybalancovala, abych nespadla do vody, jsme se oba shodli, že loňská šotolina do Angeli
měla proti tomuto luxusní povrch. A to jsme nyní dle mapy putovali po Eurovelo 13, tedy po
Cyklostezce železné opony. Ovšem co chybělo na pohodlném průjezdu, to doplňovala nádherná
krajina. První břízky se objevovaly sporadicky, aby posléze získávaly většinu na stromovém porostu
a projíždět takovým březovým hájem na jedné straně a kanálem Saima na straně druhé nás
naplňovalo endorfiny.

Všechny cesty vedou do Petrohradu
Díky tomu, že jsme svačili v Lappeenrantě před obchodem nějaké karelské pirohy, neměli jsme
příliš velký hlad a nebylo nutné tedy zastavovat na plánovaný pozdní oběd. Lososa v krustičce tedy
pojíme u stanu. Díky okolnímu panujícímu chladu jsme se nemuseli obávat, že se zkazí.
Horší bylo, že jsme se plácali rychlostí 5 km za hodinu. Naše představa bezproblémového průjezdu
krajinou dostávala na frak. Tedy netrápilo nás to, jsme spíše kochači, než honiči kilometrů, ale mít v
17 hodin najeto 20 km je dost málo i na nás. Navíc jsme na cestě teprve první den, kdy jsou síly a
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odhodlání největší. Najednou jsme se ocitli u konce stezky. Před námi překážka ve formě bočního
přítoku kanálu a pokračování cyklostezky na druhé straně říčky. Zde jsme plně pochopili, proč
úplně na začátku Saima kanálu visela značka slepá cesta a zákaz vjezdu motorovým vozidlům.
Zprvu jsme se domnívali, že to je kvůli hrubě nekvalitnímu povrchu, nyní vyšlo najevo, že je to
kvůli tomuto místu. Naštěstí pro cyklisty zde byl zbudovaný samoobslužný přívoz fungující na
principu voru a nataženého dvoulana ve formě smyčky. Poslední jmenované fungovalo jako kladka
a postupným ručkováním se převezl náklad na druhý břeh. Pro nás to znamenalo, že se vše musí
zdokumentovat, napřed tedy plul Luboš se svým kolem, pak se vrátil pro mě a mé kolo, abych
mohla fotit a točit.

Po překonání vodního toku nám již nic nebrátilo v pokračování. Tedy vlastně bránilo, a tím
odpůrcem byla naprosto nesjízdá kamenitá cesta, kdy jsme část tlačili a zbytek jsme řešili
obcházením přes les a klopýtáním přes kořeny.
Najednou nás cyklostezka vyplivla na asfaltku. Ocitli jsme se na dohled od osady Nuijamaa, kdy se
ruská hranice nacházela od nás, coby pedálem dohodil, a Petrohrad taky, což dokazovaly i silniční
ukazatelé, z nichž jsme pochopili, že ať odbočíme kamkoliv, vždy se ocitneme v Pitěru neboli
Sankt-Petěrburgu. Tam jsme logicky bez víza nemohli, takže jsme tam vyhlásili delší pauzu
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spojenou s konzumací müsli tyčinek a já se věnovala studiu mapy. Z ní jsem vydedukovala, že ač se
to zdá nelogické, musíme odbočit napřed k Petrohradu a poté na Lappeenrantu, což se obojí zdálo
nesmyslné, protože z Lappeenranty jsme ráno vyráželi a do Ruska jsme nechtěli. Bylo to ale tak,
byť Luboš zpočátku remcal a nevěřil mým orientačním schopnostem, jelikož jeho instinkt mu říkal
něco úplně jiného.

Ženy jsou z Venuše, muži z Marsu
Jak se ukázalo, měla jsem jako obvykle pravdu. Bezpečně jsem nás vyvedla na pokračování
cyklostezky, která nyní opustila Saima kanál a vedla po opuštěných okreskách. Tam jsme po
výrazně lepším povrchu urazili během hodiny a půl to, co dosud za celý den, a to jsme se nijak
nehnali a fotili vše, co se k tomu nabízelo. Mírně jsme zrychlili pouze v okamžiku, kdy Luboš
zjistil, že za našimi zády vznikl černý mrak a snaží se seč může nás dohonit. Protože na obzoru se
rýsovala menší vesnice a na jejím okraji něco jako zemědělská usedlost, zahnuli jsme tam s
primárním cílem nabrat vodu a se sekundárním skrýt se před deštěm. Z osady tvořené několika
baráčky se vyklubala vesnice duchů, protože nikde nebylo živáčka, a ze zemědělské usedlosti
utečenecký tábor. Protože jsem se z přítomnosti pochybných existencí cítila poněkud nesvá, vyslala
jsem Luboše, ať to vevnitř prozkoumá on a nabere vodu. Zatímco tak činil, začalo pršet. Co pršet,
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tohle byla smršť, za kterou by se nemuselo stydět ani nejdeštivější místo na zemi. Logicky jsem se
skryla pod okap, abych tomu unikla, bohužel na mě stříkala voda zespodu. Když dorazil Luboš s
šesti litry vody, začal hartusit, že jsme tak uháněli před deštěm, abych nakonec nechala kola i s
vozíky zmoknout. Tak on nemyslel ochránit před vodou nás, ale výbavu? No jo, to jsem fakt
netušila. Naštěstí jsme měli vše v nepromokavých vacích a ty v nepromokavých brašnách, takže se
teoreticky nemělo co namočit.
V poněkud tichém rozpoložení /“Když řeknu, že nesmíme zmoknout, tak myslím jak nás, tak kola s
vozíky!“ „Když chtěl, abych schovala nejenom sebe, ale i kola, měl se vyjádřit jasně!“/ jsme
pokračovali dále. Kilometry na tachometru ubíhaly vesele i bez našeho přičinění a sluníčko sušilo
jak výbavu, tak i nás, čímž úměrně narůstala dobrá nálada. Po další půl hodině začal schnout i asfalt
na silnici a krize mezi námi byla zažehnána.

Takhle chladno tady v tuto dobu obvykle nebývá
Protože po prudkém dešti bylo všechno okolo nás mokré, dohodli jsme se, že v nejbližším stavení si
zkusíme vyprosit horkou vodu do termosek. Z ní pak večer zaliju expediční stravu. Bude to tak naše
pojistka pro případ, že Luboš nedokáže zajistit oheň. Dalo se totiž předpokládat, že veškeré dříví v
lese bude nasáklé vodou. Jedna taková samota se vyloupla zrovna v okamžiku, kdy znovu začalo
pršet a naše výbava zmokla na stejnou úroveň, jako na utečeneckém táboře. Ha!
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Kola jsme schovali pod jakousi šopu a Luboš se vydal s termoskami zvonit na dům. Dlouho se nic
nedělo, pak se vynořila rozespalá obyvatelka v noční košili. Takže tady se chodí spát se slepicemi,
což vysvětlovalo opuštěnost předchozí osady. Prostě tam už všichni spali, ačkoliv nebylo ještě ani
19 hodin. Naštěstí probuzená šedesátnice byla velmi zvědavá, kdože se jí to dobývá do baráku,
přestože neuměla ani slovo anglicky. Ochotně nám uvařila tři litry vody a naplnila termosky.
Zatímco tak činila, já jsem si vyfotila duhu, klenoucí se nad blízkým lesíkem. Tam někde jsem si
naplánovala přespat. Z domku posléze vyšel i její manžel, který znal základy angličtiny. Lámaně se
nás snažil přesvědčit, že takhle chladno tady v tuto dobu obvykle nebývá a že dnešek byl na tuto
dobu nezvykle studeným dnem. Hm, zajímavé, že různé variace této věty slýcháme každý rok, jen
jsme tou dobou netušili, že zde poprvé hovořili pravdu.

Nač se schovávat před průtrží, když si Luboš klidně polije boty
čajem
Protože nám na tachometru naskočila padesátka, zaveleli jsme k brzkému pohledání místa na
založení tábora. Proti loňským rokům se to jevilo mnohem jednodušeji díky lesům všude kolem nás.
Prostě stačilo zahnout někam do lesa a vybrat si pěkné místečko k rozbití stanu. Zvolili jsme si tedy
hned první odbočku do lesa a než jsme se mohli rozhodnout, kam dál, spustila se průtrž. Schovali
jsme se pod hustými stromy, aby na nás nepršelo, a tak jsme přečkávali tu asi půlhodinku, než se ta
nejhorší slota přežene. Mně už začínala být zima, přece jenom na kole se člověk zpotí vždy a jak
jsem se nehýbala, ovládl mě pocit chladu.
Když se konečně intenzita deště zmírnila,
ukecala jsem Luboše, že se pohneme dále.
Po asi 100 metrech tlačení po traktorové
cestě nás chytil liják číslo dva a opět jsme
jej trávili pod hustým porostem, naštěstí
tato byť intenzivní, zato ale krátká
přeháňka, skončila záhy. To jsme již měli
vytipované ideální místo – nepodmáčené,
zároveň s jakžtakž výhledy.
Luboš přikolíčkoval stan, já začala vybalovat spacáky a chystat vše na večerní ulehnutí. Luboš se
mezitím zabýval činností blízkou jeho srdci – chystal oheň. Protože ale bylo vše mokré, jak jsme
předpokládali, měli jsme s sebou nabranou vodu v termoskách. Hned jsem tedy zalila expediční
stravu a vyhrabala ferneta na nezbytné zahřátí. Luboš si i s těžkými podmínkami poradil a přestože
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měl k dispozici jen mokré dříví, povedlo se mu oheň zapálit. Seděli jsme u něj, baštili večeři a
popíjeli čas s fernetem v ředění 1:1. Protože z ohně šlo sálavé teplo, rozhodl se Luboš vyzout. Boty
si odsunul a libě si natáhl nohy blíže k ohni. Nechtěně u toho shodil víčko od termosky, ve kterém
měl čaj. To se skutálelo a jeho obsah se vylil do bot. Rázem je měl tak mokré, jako kdyby brodil
řeku. Takže je úplně zbytečné se schovávat před deštěm, když jsme schopni se zmáčet sami. A
nejhorší na tom bylo to, že se tím pádem připravil i o část fernetu.

33 léčivých bylin na kolínkách a 33 léčivých bylin v žaludku
Teplota postupně klesala, až se ustálila na 8°C. To už jsem seděla u ohně v péřovce a na kebuli jsem
měla naražený tlustý kulich. Abych se odvděčila svým promrzlým kolínkům, naplácala jsem si na
ně hřejivou mast z 33 léčivých bylin a kolenní klouby nastrčila co nejvíce k ohni. Rázem jsem
ucítila proudící teplo. Podobných 33 léčivých bylin mě dle receptury pana Ferneta hřálo v žaludku a
bylo mi dobře. To jsou ty chvíle, pro které stojí zato vypadnout z pracovního procesu někam mimo
civilizaci. Hotel by takový komfort neposkytl. Není nad to, koukat do praskajího ohně, zírat na
červeň plamenů, poslouchat zvuky lesa a nic neřešit.
Sálající teplo a teplý čaj s fernetem mi poskytly dostatek vnitřní energie, která ovšem nestačila na
to, abych se do spacáku převlékala do spacího oblečení. Brr, naskočila mi kopřivka jen z té
představy. Sundala jsem si tedy pouze boty a bundu a jinak jsem dovnitř lezla tak, jak jsem byla
dosud, tj. v oblečení, ve kterém jsem celý den jela na kole, plus na to narvaná péřovka a na hlavě
kulich. Nejinak to provedl i Luboš jen s tím rozdílem, že on péřovku na večerní pohyb po tábořišti
nepotřeboval, takže se
do ní oblekl až ve
spacáku. Vlastně ještě
jednu věc jsme si sundali
na spaní. Helmu z hlavy.
Přece jenom by noc v ní
byla poněkud
nepohodlná.
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Den 5., středa 17.6.
Jako obvykle připalujeme čaj aneb kulinářské okénko
Ráno probíhalo dle klasického scénáře. Než jsem se ráno probudila, probrala a nastartovala k
opuštění teplého spacáčku, Luboš měl nachystaný táborák a ten utěšeně hořel. Tak to má být. Já jen
vylezla ven, vyštrachala hrnec na oheň, nalila do něj vodu a o zbytek se postaral Luboš. Dal jej na
oheň, hlídal jej, až začala vřít voda, a poté louhoval čaj. Já pouze seděla u ohně, zírala do něj a
zívala.
První várka čaje byla určená na okamžitou spotřebu kvůli potřebnému zavodnění organismu. Hned
při prvním doušku bylo více než jasné, že jsme jako obvykle připálili čaj. Děje se nám tak při
každém vaření na ohni. Nechápu, proč to tak je, jestli je to ovlivněno sazemi či jinou teplotou zdroje
tepla, protože plameny mají 800°C, vařič bude mít zřejmě méně.
Jako snídaňové menu se servíroval losos v krustičce, připravený již včera, dnes pouze ohřátý na
pokličce od hrnce. I toho se nám povedlo připálit. Prostě některé tradice je třeba dodržovat a ta naše
zní, že co lze připálit, to připálíme a co připálit nelze, stejně se nám to povede, jako například čaj.
Losos, byť mírně připálený, nám přesto chutnal a zblajzli jsme jej samotný, protože chleba by se do
nás už nevešel. Něco jiného by se do žaludku ještě možná směstnalo, ale neměli jsme to u sebe. S
láskou a notnou dávkou
vylučovaných
žaludečních šťáv jsme
vzpomínali na včerejší
pirohy, kdy zejména ten
podobný koblihu
plněného prejtem v nás
zanechal
nezapomenutelnou
chuťovou paměťovou
stopu.
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Karelská potravní specifika
Karélie má několik jídelních specifik. Nejtypičtější jsou pirohy karjalanpiirakka, což je pečivo z
žitné mouky naplněné rýží se skořicí. Hojně se v jídelníčku vyskytují ryby, jako je baltský sleď a
losos. Největší pochoutkou je ale v Karélii hojně rozšířený síh, což je malá sladkovodní rybka žijící
v místních jezerech. Malinkatý síh je vlastně takový bratránek mnohem většího lososa, jelikož se
oba řadí do stejné čeledi, tj. mezi lososovité. Tyto drobné rybky se konzumují nevykuchané, obalené
v těstíčku a usmažené. Taková chutná jedno- či dvojhubka. Občas se na jídelníčku objeví los nebo
medvěd. Lahůdkou je sezónní ovoce, zejména morušky, brusinky, borůvky, lesní jahody a maliny.
Zejména jahody jsou pro Karélii typické, jelikož tam rostou v hojném množství.
Snídani může tvořit cokoliv od kávy s koláčkem pulla po bufet se studenými pokrmy, ovesnou kaší,
vejci, lesními plody a nakládanými rybami.
Finové, a tím pádem i Karelové, jsou největší pijáci kávy na světě, a tak jsou kavárny doslova na
každém rohu. Většinou bývá nášup kávy zdarma. Prakticky vždy ji pijí s mlékem, které k mé radosti
bylo bezlaktózové či nízkolaktózové.
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Pozitivní vliv Ruska
Typicky finská a typicky karelská kuchyně se výrazně liší. Je to dáno tím, že zatímco západní část
Finska byla pod velkým vlivem kuchyně švédské, kdežto východní část Finska, tj. Karélie, byla
naopak pod vlivem kuchyně slovanské, tedy převážně ruské. Projevovalo se to ve všech sférách, tj.
ve výběru surovin, jejich přípravě a ve vlastních finálních pokrmech.
V západním Finsku se k tepelné úpravě jídel používal sporák, kdežto v Karélii to byla trouba. V
západním Finsku a vlastně ve všech severských zemích, tj. na Islandu, v Norsku a Švédsku, se při
přípravě pokrmů nepoužívaly houby. /Jednoduché poznávací znamení: pokud někdo v těchto
krajinách sbírá houby k jídlu, bude to Čech či Slovák. Volně rostoucí houby tam totiž nikdo z
místních nepovažuje za jedlé, takže by je ani nenapadlo sbírat./ Naopak v Karélii se odjakživa
houby v kuchyni používaly, a to docela často. V západním Finsku se konzumovala „krvavá“ jídla a
klobásky, něco na způsob českého prejtu.
Zcela zvláštní postavení mělo pečivo, potažmo chléb. V západním Finsku se pekl chleba pouze
několikrát do roka, bylo tedy nutné jej uskladnit na několik měsíců. Byl proto tvrdý a vysušený, před
vlastní konzumací se často máčel ve vodě či mléce. V Karélii to bylo odlišně, chléb se pekl každý
týden, mohl proto být měkký a kromě něj se peklo i mnoho druhů pirohů. Chléb v západním Finsku
měl sladkou příchuť, a nejen tam, sladké pečivo, tj. chléb a rohlíky, jsou běžné i v Norsku a
Švédsku. Jeden z důvodů může být ten, že neužívali kvasnice. V Karélii byl chléb černý a spíše
kyselý.

Pirohem sem, pirohem tam
Karelské pirohy jsou delikatesní tradiční pokrm, v minulosti obvykle podávaný o nedělích a
svátcích, jako byly speciální příležitosti, například svatby, pohřby, mítinky volebních stran a
nosívaly se do domu k uctění novorozeněte. Pirohy vždy tvořily integrální část životního stylu v
Karélii a během krátké doby se staly též významnou součástí kuchyně finské. Pečení pirohů bylo a
stále je příležitostí k utvoření pouta mezi matkami a dcerami. Před důležitými příležitostmi ženy
obvykle spolu pekly pirohy a dívky byly zasvěcovány do tajů jejich úspěšné přípravy.
Pirohy se obecně dělí do dvou hlavních skupin: s tenkou kůrkou a s tlustou kůrkou. „Otevřené“
pirohy mají mnohem delší tradici než pirohy „zavřené“. Kůrka byla vyrobena z obilovin, které byly
nejsnáze dostupné: nejprve žito, ječmen a talkkuna, což byla směs praženého ječmene, žita a
hrachové mouky, a později se občas používala i pšenice. Ostatní obiloviny se též užívaly, jako
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například pohanka, rýže a proso, dále se ve stejné míře užívaly brambory a další zelenina, stejně
jako bobule.
Karelské pirohy jsou typické „otevřené“ s tenkou kůrkou oválného tvaru. Obecně platí, že slovo
piroh odkazuje na mnoho karelských pochoutek tohoto typu, které byly vyvinuty v průběhu staletí.

Není piroh jako piroh
Typické karelské pirohy zahrnují:
tupinakukkonen – otevřený piroh s náplní z ječmenné kaše
lanttusupikas – piroh ve tvaru půlměsíce s náplní ze žlutého tuřínu
kukkonen – otevřený piroh
lihapiirakka – jedná se o formu koblihu, vyrobeného z těsta a
plněného směsí mletého masa s rýží a takto usmaženo. Tohle nepřipomíná žádné tradiční anglické
či americké jídlo díky kombinaci použití koblihového těsta, mletého masa a smažení. Tento piroh
patří do skupiny „zavřených“, všechny ostatní do „otevřených“.
riisipiirakka – žitný piroh plněný rýžovou kaší
perunapiirakka – žitný piroh plněný bramborovou kaší

Jak nám v čaji plavaly kousky lososa
Druhá várka čaje již byla určena na naplnění našich čtyř termosek - tři litry do vozíku a 0,7 litru do
flaškovníku do mého kola. Když jsme dokončili první cyklus a začali přelévat do nádob, všimla
jsem si, že v čaji plavou kousky lososa. Jakpakto, když hrnec byl relativně čistý a určitě nepřišel do
kontaktu s lososem? Chvíli jsem na to zírala a pak mně to došlo. Co jsme používali jako provizorní
pánvičku na opečení lososa? Přece pokličku. No a tu jsme přímo umístili na hrnec bez předchozího
omytí. Takto tedy kousky červené rybky napadaly do čaje. No a co, žaludek a potažmo prdel si to
přebere.
Sbalili jsme se a mohli jsme vyrazit. Po traktorové cestě jsme se vrátili zpět na okresku a
pokračovali dále. Postupně jsme míjeli další a další odbočky kamsi do lesa a pochopili jsme, že zde
v Karélii se místa na spaní hledají opravdu snázeji, než dosud. Všude kolem nás je les, tedy až
ujedeme požadovaný počet kilometrů či přiblíží-li se vhodný čas, bude stačit to zapíchnout v
nejbližším lesíku a vhodný prostor se vždy najde. Jak se později ukázalo, naše úvaha byla přesná a
v Karélii opravdu nebyl problém s přespáním někde v divočině, pokud tedy člověk netrval na pozici
s výhledem, či u jezera.
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Imatra – noční můra cyklisty aneb
snntätmnnäsllätäällääännkllkäännvsmmlljttnmnnäsrn
Dostali jsme se do osady Joutseno, kde jsme trošku kufrovali, ale dva náhodní cyklisté nám
poradili, kudy pokračovat dál. Jediný problém byl v tom, že jejich rady se lišily o 180°. Poslechli
jsme tedy toho, který nám radil vyšlapat brutální kopec, protože nám bylo více než jasné, že naše
cesta musí vést co největším stoupáním, a taky že ano. Následně nás cyklostezka vyplivla na
dálnici, naštěstí po ní byl veden cyklopruh. Takto jsme pokračovali nezáživnou krajinou až do
Imatry a lebedili jsme našemu rozhodnutí trasu mezi Lappeenrantou a Joutseno raději urazit po
šotolině podél Saima kanálu, než v cyklopruhu na vysokorychlostní komunikaci. Co by nám bylo
nyní platné, že putujeme po jižním okraji jezera Saima, když jsme ho téměř neviděli, protože nás od
něj dělil opačný pruh s protihlukovou bariérou?
Průjezd Imatrou řadím mezi noční můry cyklisty,
horší než třeba průjezd Helsinkami. Cykloznačení
na každé křižovatce všemi směry, chybějící
pokračování na důležitých odbočkách... Plácali
jsme se tam 3,5 hodiny a mě naprosto přešla chuť si
osadu více prohlédnout, je totiž slavná díky svému
umělému vodopádu, přezdívanému „Umělá
Niagára“. Ten se tradičně pouští z vodní elektrárny
a letos ho začnou provozovat až týden po našem
odjezdu. Jedno pozitivum ale musím na Imatře
nechat. Sehnali jsme malou 100 g plynovou bombu
na benzince, kde jsme si dali naše obvyklé kafe.
Po mnoha konzultacích s místními se nám konečně povedlo Imatru nějak překonat a ocitli jsme se
na jejím severním konci. Tam jsme se zastavili jen kvůli tomu, abych si srovnala mapu na řídítkách
se skutečností. Sám od sebe se k nám přihrnul asi 70 ti letý Fin jak poleno a spustil na nás s
neskutečnou kadencí cosi ve finštině. „We do not speak Finnish, only English.“ „Snntätmn näsllät
äälläään nkllkäänn vsmmll jttnmnn äsrn!“ „We did not understand.“ „Snntätm nnäsllätää llääänn
kllkäänn vsmmlljt tnm nnäsrn!“ „Nerozumíme, kurva nerozumíme!“ „Snntä tmnnäsl lätäällä
äännkllkä ännvs mmlljttnm nnäsrn!“ Tudy cesta nevede. Chlapíkovi jsem finsky poděkovala, ten se
usmál a spokojeně odkráčel směrem, odkud k nám přišel. On se snad k nám vydal cíleně, aby nám
poradil, jiné vysvětlení jsme nenašli.
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Jak komáři poznali cizince od domorodce
Průjezdem Imatrou naše strasti neskončily. Ocitli jsme se v osadě Vuoksenniska, kde jsme opět
bloudili a vyptávali se všude možně na cestu. Například elektrikář, kterému z kapes pracovních
kalhot čouhaly různé nástroje, nám rozumně poradil, na které světelné křižovatce jak máme
zahnout, čímž jsme se posunuli asi o dva kilometry. Tam ale informace od něj končily, a protože
jsem zahlídla malý krámek opodál, vlezla jsem dovnitř s trojím přáním. Jednak dokoupit zásoby
čerstvých potravin, jednak nabrat vodu, a hlavně doptat se na cestu. Sympatická žena za pultem vše
splnila a ještě kvůli nám šla asi 100 metrů k další křižovatce, aby nás správně navedla, aniž by
zamkla krám, který zůstal po dobu její nepřítomnosti opuštěný. Však říkám, úžasná to země.
Její rada nás svedla z hlavní cesty na vedlejší,
která se tvářila, že míří naším požadovaným
směrem. Protože jsme již byli mimo velké
osady, hned se nám jelo lépe a kilometry
naskakovaly samy od sebe. Mimo jiné jsme se
poprvé setkali s označením „Via Karelia“, které
nás mělo provázet celé naše cyklopotuvání
zdejší oblastí.
Konečně jsme nechali za sebou civilizaci a
vnořili se do hlubších karelských lesů. Cedule
na kopci se mi ale vůbec nelíbila, protože se na
ní skvěl název Ruokolahti, což bylo jméno
osady na hlavním tahu, zcela mimo naši
zamýšlenou cestu. Vrátili jsme se tedy dolů, k
poslednímu baráčku. Tam jsme na zahradě
objevili dvojici Finek, jednu ve věku 60 let,
druhou tak 80 let. Komunikace s nimi byla
provázena nálety komárů, kteří přesně poznali
cizince od domorodce, protože zatímco v
průběhu rozhovoru jsem si na sobě zabila 10 těchto potvor, ženy přede mnou ani jedinou. Z toho
vyplývá, že komáři přesně identifikují, kdo je místňák a kdo turista. Mimochodem, od té doby
jakékoliv vyptávání a pokec s domorodci provázelo z naší strany mohutné škrabání všech
doštípaných okrsků kůže.
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Jak mi Luboš piroh repelentem postříkal
Komunikace s oběma Finkami dopadla dobře a to i přes absenci znalosti angličtiny z jejich strany.
Nemáme panikařit, cedule neznamená název obce, ale označuje pouze okres toho jména. Uff, to se
nám ulevilo. Nyní nám již nic nebránilo v pokračování.
Tedy nic nebránilo. Ale bránilo! Komáři, hajzli jedni zasraní! Kdo se nyní pupínkuje nad jejich
označením z mé strany, tak nikdy nebyl na Severu. To je k zbláznění, jak dovedou ztrpčovat život.
Bohužel ani jízda dostatečnou rychlostí nestačila na jejich setřásání.
Protože nám na tachometru naskočila padesátka a odpovídal tomu i čas, rozhodli jsme se to na
nejbližším vhodném místě zalomit. Odbočili jsme tedy na první lesní cestu a tam řešili, kde budeme
spát. Luboš chtěl u jezera, já raději v lese, protože u jezera stály chaty, byť tou dobou zavřené.
Luboš vše prozkoumal a naznal, že by raději strávil noc na břehu jezera, než kdesi v lese, a že jedna
z chat má přístupnou verandu a otevřenou kadibudku. Druhé rozhodlo, takže jsme se tam rozložili a
začali večeřet. K jídlu jsme měli pirohy, pár hodin předtím zakoupené, nebylo tedy nutné nic vařit.
Bohužel komáři nás otravovali neskutečným způsobem, takže naštvaný Luboš vzal repelent a hustě
a důkladně postříkal všechno ve svém dostupném okolí, a tím pádem i můj piroh, na lavičce se
nacházející.

Kvůli takovým scenériím stojí zato do Finska jezdit
Luboš nechtěl stavět stan a prosadil si romantické spaní pod širákem právě na verandě chaty.
Protože nejsme zloději a nic nepoškodíme, nezamítla jsem to. Navíc otevřená kadibudka
vyjadřovala předběžný majitelův souhlas s eventuelním nocležníkem. Rozložili jsme si tedy
spacáky a Luboš už byl k neudržení. Trval totiž na založení tábora zde, u jezera, nikoliv nahoře v
lese právě z důvodu existence vodní plochy. Bylo mu úplně jedno, že teplota vzduchu činí 10°C,
vysvlekl se a vnořil se do ledových vod jezera, které
mohlo mít odhadem pouhých pár stupňů nad nulou,
protože je sluníčko ještě nestihlo prohřát. Lebedil si
tam jak ryba ve vodě, nebo spíš jako lední medvěd v
Severním moři. Já stála na břehu ustrojená do
péřovky a kulicha, v ruce jsem svírala horký čaj s
fernetem a teplo mi rozhodně nebylo. Každopádně
by mě nikdo dobrovolně či nedobrovolně do jezera
nedostal.
Když už Luboš naznal, že by hygieny mohlo stačit, vylezl na břeh, čímž mi konečně uvolnil prostor
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na focení. Divadlo, které se rozprostíralo před našima očima, nám vynahrazovalo veškeré útrapy
dnes zažité. Chomáčkovité mraky s prosvítající modravou oblohou se zrcadlily v nehybných vodách
jezera. Nádhera. Tak kvůli takovým scenériím stojí za to do Finska jezdit.
Zakutali jsme se do spacáků a snažili se chvíli pozorovat tu hru mraků přímo před námi. Jenomže
jak jsme oba krátkozrací /čti: bez brýlí vidíme lautr hovno/, nezbylo nám po odložení optiky nic
jiného než jít spát. Předtím jsme ještě provedli nezbytný, tolik zažitý rituál – kompletní důkladné
potření se repelentem na všech dostupných částech obličeje. Přece jenom spát v moskytiéře jsme
shledali jako nepohodlné.
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Den 6., čtvtek 18.6.
Krušná noc za náletů komárů
Hned po usnutí začalo peklo. Bzíííííík! Plác! Bzíííííík! Bzíííííík! Plác! Bzíííííík! Bzíííííík! Bzíííííík!
Plác! Počty útoků začaly několikanásobně převyšovat počty plesknutí. Pokaždé jsem ucítila teplou
tekutinu na ruce. Krev, moje krev. Luboš vedle mě spal a nevypadal, že by ho komáři otravovali,
nebo mu to přinejmenším nevadilo. To já jsem si připadala, jako kdybych se nechráněná ocitla v roji
včel. Komáři si navíc vybírali jemnou kůžičku očních víček, kolem pusy a ušních boltců a byli
schopni mi zalézt i do spacáku a takto otravovat a kousat, přitom repelentem jsem byla potřená tak,
že ze mě odkapával. Snažila jsem se spacák i s
kapucí co nejvíce přitáhnout kolem obličeje, ale to
mi bylo vedro, tak jsem se zase rozepnula, čehož
využila ta malá havěť. Mé uvažování se smrsklo na
základní myšlenku: je lepší se ve spacáku uvařit, či
nechat sežrat komáry?
Trápila jsem se několik hodin postupným otáčením
se ve spacáku a odhalováním tak další části ještě
nepokousaného těla, když mě nad ránem tlak v
močovém měchýři donutil vstát. Měla jsem tak
možnost spatřit další nádherný obraz, kdy ranní opar
nad hladinou vytvářel kontrast k mraku nad lesy.
Dokonce i brýle jsem si na to nasadila. Ty jsem si
tedy vzala hlavně kvůli tomu, abych se poloslepá
nepřizabila při cestě na WC. Jediné, co se mi ve dvě
ráno fakt nechtělo, bylo rozkládání stativu, proto
jsem fotku spáchala na vyšší ISO.
Poté se mi konečně povedlo usnout, asi už komáři neměli, co by ze mě ještě mohli vycucnout.
Když jsem se ráno probudila, řehtal se nade mnou Luboš. Prý mám oteklá víčka, oteklý obličej a
oteklé rty jak kačer. A to se mi nedíval na uši.
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Nedáte si koláček?
S ohledem na to, že jsme nechtěli po sobě zanechat žádné stopy, kromě obsahu střev v kadibudce,
vařili jsme na plynu. To drásalo Luboše, protože hleděl na obrovskou, přístupnou hromadu dřeva a
venkovní ohniště. Sám ale naznal, že pálit jejich dřevo bez dovolení by fakt bylo nefér. Musím
uznat, že příprava jídla na plynovém vařiči je asi 3x rychlejší než na ohništi, které ale zase má své
neopakovatelné kouzlo.
Posnídali jsme zbylé pirohy ze včerejška a vyrazili jsme. Napřed bylo potřeba kola od chatky
vytlačit do strašného krpálu, čehož se ujal Luboš, když si vymyslel spaní u jezera. Napřed vytlačil
svoje kolo a poté se vrátil pro mé.

Ujeli jsme asi 10 km lesem, kde břízky začínaly tvořit významnou část lesního porostu. Začínal se
prosazovat ráz krajiny, jak to známe z ruských filmů – husté, převážně březové háje. Občas šotolinu
střídala asfalt. Najednou se před námi vylouplo stavení s nezaměnitelnou ikonou kouřícího hrnku
před plotem. Sice jsem se zbavila své závislosti na kávě, ale zase na druhou stranu nám bylo líto jen
tak frčet dál. Na jídlo bylo ještě brzo, ale takové kafe by se hodilo. Stáli jsme tam a dumali, když z
vedlejšího vchodu vyšel chlapík a vyptával se nás, co chceme. Jak vyšlo najevo, kavárna je ještě
zavřená, ale pokud máme zájem a nespěcháme, otevře ji jen a jen pro nás. Kývli jsme. Kola jsme
opřeli o plot a usadili se vevnitř, kde jsme jej pozorovali v činnosti. Napřed mobilem volal
manželce do vedlejší budovy, že tu jsou hosté, tak ať navalí koláčky, a poté se pustil do přípravy
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kávy, aniž by se nás zeptal, zda vůbec o jídlo zájem máme. Nakonec se z občerstvení vyklubal
typický finský koláček pulla, který jsme s chutí snědli. Ale to jen proto, aby se neurazil, když už s
tím vším měl tolik práce. Trošku nám radost kazilo zjištění, že se jednalo o výrobek zmražený a
právě rozpečený, zase na druhou stranu, kdybychom u přípravy nebyli účastni, nepoznali bychom
to. Oba manželé navíc byli sympatičtí a neustále nás zásobovali starými mapami a knihami.

Pulla
Pulla je mírně sladký finský koláč nebo zákusek s příchutí kardamonových semen a někdy i s
drcenými rozinkami nebo krájenými mandlemi. Jednotlivé bochánky ve tvaru copů jsou tvořeny ze
tří nebo více splétaných pramenů těsta. Provazce mohou být též spleteny do kruhu. Tato pletená
vlákna nebo kroužky jsou obvykle polity rozpuštěným máslem a poté posypané bílým cukrem nebo
mandlemi. Jiné druhy pully zahrnují malé kulaté koláčky podobné anglickému čajovému pečivu, ale
mají polevu z cukru a másla, nebo větší skořicové rohlíčky zvané korvapuusti. Vnější povrch má
typicky lesklou hnědou glazuru, tvořenou vrstvou vaječného bílku, mléka nebo směsí cukru a vařené
kávy. Na chlebové těsto se nepoužívají žádná vejce, takže pečené buchty neobsahují vejce a jsou
tedy vhodná i po alergiky.
Pulla servírovaná s kávou je běžnou praxí ve Finsku. Pulla je také velmi častá v oblastech USA a
Kanady, kde žijí velké finské populace.

Kdeže je ten medvěd?
Naše kola s vozíky upoutala jediného natěžko jedoucího cyklistu, na kterého jsme za dobu našeho
třítýdenního putování Karélií narazili. Vyklubal se z něj Němec, putující v opačném směru po
Cyklostezce železné opony nebo-li Eurovelo 13. Původně neměl v plánu zastavit, protože se nechtěl
zdržovat, nedokázal ale odolat pokecu s námi. Prý jediný „natěžkista“, tj. cyklista jedoucí natěžko,
kterého potkal on, byla Ruska z Moskvy, se kterou se minul před třemi týdny, jinak na celé trase
nikoho podobně naloženého neviděl. Byl hrozně zvědavý na naše plány a chtěl vědět nějaké
vychytávky z trasy. Když zjistil, že jsme na cestě teprve druhý den, zažil poněkud zklamání, které
vyvážilo naše nadšené líčení cyklostezky podél Saima kanálu. Hned si to kreslil do mapy, která
vypadala jako skeny z google maps. V ten moment jsem pochopila, proč se drží jen hlavních tahů,
kdežto my, obdaření cyklomapou a mým úžasným smyslem pro orientaci, se pohybujemě po těch
neodlehlejších okreskách. Někdy cíleně, někdy necíleně, samozřejmě s následným vysvětlením, že
takto to vlastně bylo plánováno od začátku.
Němec se nakonec nechal ukecat na přestávku, kafe a koláček. Protože mířil ze severu, kam jsme se
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teprve chystali, varoval nás před medvědy, prý kousek od Lieksy, což je osada několik set kilometrů
severně odsud, zahlédl medvěda. Do rozhovoru nám neustále vstupoval úslužný majitel kavárny,
který nám donesl notebook a na něm najel google maps pro snazší orientaci.
Rozloučili jsme se a vydali se do začínajícího deště každý svým směrem. Mě mrzelo, že jsme si na
sebe nevyměnili adresy.
Luboš ještě intenzivně zamával na rozloučenou a pak se mě zeptal: „Kde je ta hospoda s pivem, o
které mluvil?“
„Jaká hospoda a pivo? O ničem takovém nemluvil.“
„Ale ano, povídal přece, že měl pivo v Liekse.“
„Pivo?! On nemluvil o pivě.“
V ten moment se mi rozbřesklo. Žádné pivo! Luboš mu blbě rozuměl a spletl si pojmy, zaměnil bear
= medvěd za beer = pivo. Když Lubošovi došel jeho omyl s homofony, na místě skoro
zkolaboval. /Homofon, z řečtiny, znamenající „týž zvuk“, „stejně znějící“, jsou slova zvukově
shodná, ale graficky odlišná od jiného./

Kde chcípl rosomák aneb prší, prší, jen se leje
Kafe v zemědělské usedlosti bylo na dlouhou dobu jedinou připomínkou civilizace. Vnořili jsme se
do hustých, neobydlených lesů, jimiž jsme putovali desítky kilometrů. Sice sem tam baráček, vždy
šlo ale o samotu, žádné uskupení domků známých pod názvem vesnice či dokonce město. Seshora
na nás padaly deštové kapky, zpočátku nejistě, později ve vytrvalých srážkách. Teplota klesla na
15°C. Naštěstí jsme zatím jeli po asfaltu, což se později ukázalo jako kontraproduktivní. Kdo tak
blbě vyjel ty koleje na silnici?! Jak se v nich držela voda, šplíchalo to na nás zespodu. Úspěšně jsme
tak byli mokří jak svrchu, tak vespod. Nahoře to alespoň byla čistá voda, dole bohužel smíchaná s
blátem.
Postupně pršelo čím dál tím více, až jsme chvílemi projížděli dešťovou clonou. Většinou se jednalo
o velmi intenzivní, ale krátké srážky, kdy se prudce a výrazně ochladilo a my zmokli do poslední
nitky. Tyto úseky byly vystřídány chvílemi relativně slunečného počasí s oteplením, což bylo
pomalu horší, než když jen pršelo. V našem vesmíru platí pevné fyzikální zákony, takže když svítí
slunce, odpařuje se voda. Ruku v ruce s odpařováním jde odnímání tepla. Jinými slovy, když pouze
prší, dá se to zvládnout. Jak začne svítit slunce, odpařováním se odebírá teplo a prochládáme. Navíc
jsme nevěděli, co je horší, zda jet v šusťákovce, takže zmoknout při přeháňkách a rychle oschnout
za slunečných chvil, nebo se pařit v nepromokavé bundě, která pak stejně chladí. To už by fakt byl
lepší celodenní, nepřerušovaný déšť.
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Kdo mi rozvibroval tu silnici?
Vjeli jsme na nádhernou náhorní plošinu, jejíž porost byl tvořen tundrou. Nádhera. Bohužel na
vrcholu končil asfalt a pokračovalo se po nezpevněném povrchu, kde jsem to trochu více nechala
rozjet. To si tak sjíždím, vítr mi sviští kolem uší, když najednou cítím, že mi vibruje vozík, vibrace
přecházejí na celé kolo a já najednou celou soustavu neovládám. To už jsem se viděla rozplesknutá
někde na krajnici minimálně se zlomeninou. Opatrným bržděním tak, abych se nedostala do smyku,
se mi povedlo zpomalit na bezpečnou rychlost a posléze úplně zastavit. Opřela jsem se o řídítka,
horní polovinu těla překlopila přes ně a vydýchávala celou událost. Luboš za mnou dojel za několik
minut úplně vyklepaný, prý byl přesvědčený, že to neustojím, a že se vysekám tak, že si zlomím
minimálně jednu končetinu.
Od té doby jsem už tak sjezdy nerozpálila. V tomhle ohledu jsem jak zvíře, učím se zkušeností.
Taky mám výhodu – nemám testosteron, který by mě do podobných situací dostal raz dva. Naštěstí
se to stalo nyní, později jsem projížděla brutálnějšími kopci, kdy bych to na sjezdu dolů určitě
pustila ještě více než nyní, a neštěstí by bylo hotovo. Holt můj anděl strážný se sice zapotil, ale své
si obhájil.
Bez varování jsme najeli na dálnici. Prostě ještě pár metrů za námi tundra bez jediného osídlení a
najednou nás cyklostezka vyvedla na dálnici, naštěstí zde byl zbudován pruh pro cyklisty. Jízda v
něm byla díky dešti a větru přesto poměrně adrenalinová, jelikož každý projíždějící kamión nás
vychýlil z drženého směru a odmrštil pár centimetrů doprava ke svodidlům. Nadávali jsme jak
špačci, ale to jsme netušili, že trasér je prasér a později se ocitneme opět na vysokorychlostní
komunikaci, již ale bez pomocného cyklopruhu.
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Proč se nedá zastavit a koukat do mapy
Začalo pršet čím dál tím silněji, vymizely slunné chvíle a byly nahrazeny ještě intenzivnějšími
srážkami. Jestli jsme předtím byli mokří do poslední nitky, tak nyní jsme byli mokří i na místech,
které předtím voda nezasáhla. Proto když se před námi objevila benzinka, jednohlasně jsme k ní
zabočili a to přesto, že se nacházela v protisměru. No auto by se tam sice nedostalo, ale kolo i s
vozíkem je možné přes svodila přehodit, tak zoufale jsme se cítili a volali po teple. Kola jsme
nechali opřené o zeď budovy tak, abychom na ně viděli, a neřešili jsme, že na ně prší. Více namočit
se už prostě nemohla.
Vevnitř bylo teplo a sucho, což nám ke štěstí stačilo. Jako na každé severské benzince, i zde bylo
možné dokoupit téměř vše a objednat si teplé jídlo a pití. Učinili jsme tak a zatímco jsme dlabali
jakési masové kuličky, rozvěšeli jsme na radiátory naše mokré svršky. Nikomu to nepřišlo divné.
Jakmile jsme se trochu prohřáli a hodně najedli, vydali jsme se do silného deště opět dále.
Cyklostezka sjela z dálnice do osady Simpele a já jsem zastavila a věnovala se studiu mapy. Neměla
jsem v plánu nic jiného, než si nastínit, jak dlouho ještě pojedeme a kde by bylo vhodné zakotvit na
přespání. Najednou u nás prudce zastavilo auto. Kvůli tomuto manévru muselo vjet na trávník.
Vystoupil řidič a začal se nás vyptávat, co potřebujeme. My na něj zírali, protože jsme
nepotřebovali nic. Jak jsme později zjistili, v těchto oblastech, nedotčených cestovním ruchem,
čumění turisty do mapy okamžitě vyvolá reakci někoho z místních, který klidně poruší předpisy, jen
aby dotyčnému pomohl a poradil.
Zase na druhou stranu, komunikace s dotyčným měla určité grády:
„Co hledáte?“
„Já nevím.“
„Tak proč koukáte do mapy?“
„Přemýšlíme, kde dnes budeme spát.“
„Chcete poradit?“
„Ne, my to jen tak orientačně zkoumáme.“
Jak jsme brzo pochopili, koukání do mapy déle než pár sekund opravdu záhy způsobí okamžitou
reakci prakticky všech místních.

Jak najdeme recepci?
Osadou Simpele jsem nás úspěšně vyvedla a cyklostezka opět skončila na dálnici, naštětí zase na
cyklopruhu. To už jsem vody, dopadající na mě ze všech směrů, měla tak akorát dost. Chtělo by to
najít místo na spaní. Bohužel veškerá místa vhodná na spaní byla podmáčená, a to včetně
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přístupných příjezdových cest, navíc jsme neměli nabranou vodu, protože nás to na benzince
nenapadlo. Takže i kdyby se nějaké pěkné místečko naskytlo, stejně bychom to museli vzdát.
Přetrpěli jsme tedy jízdu po dálnici a upínali jsme se k ikoně chatek před Parikkalou, kterou jsem
měla ve své cyklomapě zaznačenou. Sice spaní v chatce jsme primárně nechtěli, ale na druhou
stranu jsme byli zmáčení, psychicky zdeptaní a navíc bez vody. Proto jsem odbočila k chatovému
komplexu Pistoniemi s přáním, abychom nalezli jednu chatku volnou, kde se vysušíme a
proschneme. Bohužel jízda po šotolině nesplňovala naše požadavky, jelikož povrch byl tvořen
uježděným pískem s blátem a za současného stavu srážek jsme raději sesedli a kola tlačili. Luboš
vyjádřil pochybnosti o mém orientačním smyslu, který opravdu postrádám. Zato ale umím číst v
mapách. On nevěřil, že by někde kolem nás mohl být rybářský kemp, protože všude viděl jen
bažiny a les, když jsme potkali ženskou na koni. Tvářila se asi tak stejně udiveně, když nás viděla,
jako my. Luboš položil otázku, na kterou očekával negativní odpověď: nenachází se zde někde
náhodou rybářský kemp? K jeho údivu dotyčná přitakala, byla totiž majitelkou toho kempu a byla
dost překvapená, jelikož na dnešek neměla ohlášené žádné hosty a tudíž ani připravené chatky. Prý
ale pokud máme zájem, máme ji následovat. Bodla koně do slabin a odfrčela kamsi do dáli.
Abychom jí stačili, nezbylo nám než též nasednout na kola a uhánět za ní.

Jak Luboš krizi dostal
Ujížděli jsme za ní ještě asi 3 km a šíleně jsme si zasrali jak kola, tak vozíky. Ona nás dovedla k
jediné toho času volné chatce. Původní cena činila 220 €, ona nám ji nabízí za 120 € díky tomu, že
není proveden úklid po předchozích hostech. Můžeme to buďto vzít, nebo táhnout dál. Pohled na
déšť venku a podmáčenou půdu všude kolem nás nedovoloval jiné rozhodnutí, než to s těžkým
srdcem a ještě těžší peněženkou přijmout. Kývli jsme tedy, ona povolala svého manžela a oba nám
honem připravili chatku k užívání. Jak se později ukázalo, naše chatka měla 16 postelí s 4
ložnicemi, takže cena byla více než adekvátní.
Jako největší priorita se ukázalo zprovoznit
podlahové topení, abychom si trošku zvýšili
teplo v dolním patře, které jsme se rozhodli
obývat. Zatímco jsem všechny dostupné
vypínače pozapínala a začala vybalovat naše
mokré svršky a věšet je, aby proschly, Luboš
seděl za stolem s obličejem v dlaních. S hrůzou
jsem sondovala, co se stalo. Má technický
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problém s kolem, nebo zdravotní? Nachladil se při jízdě v dešti? Kdepak, on si jen uvědomil svou
závislost na salmiakki a nyní na něj dolehla krize, co bude dělat, až se vrátí domů. Natolik mu
zachutnaly žvýkačky se salmiakki, že si nedovedl představit svůj život bez nich.
Náladu mu trochu zvedla informace, že těch výborných žvýkaček mám ještě 3 balení po 10 kusech,
což činí plných 30 žvýkaček. To ho uklidnilo, zvlášť, když jsem mu slíbila, že v každém dostupném
obchodě budu tyto žvýkačky poctivě doplňovat.

Sauna, základ života
S plnými žaludky ještě z benzinky jsme se rozhodli využít zdejší civilizační vymoženosti a tou byla
pračka. Jelikož veškeré naše oblečení bylo mokré tak, že by se dalo ždímat, vrazili jsme ho rovnou
do automatky a šli se věnovat jiné, bohulibější činnosti. Součástí chatky byla totiž sauna a to ne
ledajaká. Pěkně postaru se starými kamny na dřevo.
Luboš v nich roztopil a pak už jsme se ocitli v jiném
světě. Ležení na dvěvěných pryčnách, ledová sprcha,
ležení na dvěvěných pryčnách, ledová sprcha... Rázem
jsem zatoužila po vlastní, byť malé saunce. Klidně jen
jednomužnou variantu pouze s možností sezení, ale mít
ji doma.
Takových kol jsme dali asi deset a ze sauny nás vyhnal
až fakt, že jsme spálili veškeré dřevo, které v chatě
bylo nachystáno. Venku sice leželo ještě několik hald,
ale my už měli po skoro dvou hodinách tak akorát
dost, navíc nás čekaly ještě nějaké povinnosti. Napřed
jsme rozvěšeli prádlo. Jelikož v chatce bylo podlahové
topení, nikoliv radiátory, vyprané a nezvykle voňavé
oblečení jsme nakladli všude možně na podlahu. Pak
jsme využili toho, že jeden z vchodů z koupelny vedl
přímo ven, k jezeru, a to z důvodu ochlazování se v jezeře při saunování. Těmito dveřmi jsme
nastrkali do koupelny kola i vozíky a asi hodinu je proudem vody šplíchali a snažili se dostat z nich
bahno, písek a štěrk, což se nám posléze povedlo. Kola i vozíky jsme vytlačili zpátky na
zastřešenou verandu a koupelnu jsme po sobě pouklízeli tak, že nebylo poznat, že jsme tam myli
kola.

63

Jak jsem uchránila dnešní příděl ferneta na horší časy
Protože chata disponovala signálem wifi, najela jsem si na mobilu finské CHMI. Pohled na
obrazovku s dešťovým mraky ozřejmil předpokládanou skutečnost: na severu, tj. v Laponsku, je
slunečno, prší jen na jihu Finska a nejvíce v Karélii, kde jsme se nacházeli i my. Nic
překvapujícího, podobný obraz jsme zažívali i loni, jen s tím rozdílem, že tehdy to bylo naopak:
pršelo v Laponsku a Karélie byla spalována paprsky slunce.
V tuto chvíli nás to ale netrápilo a kapky deště dopadající s velkou kadencí na střechu chaty jsme
nevmínali negativně, což mohlo být způsobeno i tím, že jsme obývali dolní patro. V chatce konečně
stoupla teplota na úroveň „já snad shodím mikinu a zůstanu jen v tričku“ a my se začali chystat do
hajan. V našem dolním patře byly asi tři ložnice, tak jsme si jednu z nich zvolili jako výchozí a tam
se odebrali. Před usnutím se ještě Luboš domáhal svého každodenního přídelu fernetu. Povedlo se
mi mu to diplomaticky rozmluvit s poukázáním na to, že se dnes prohřál v sauně a spíme v chatce,
kde na nás neprší a teplota vzduchu má dvoumístnou číselnou hodnotu začínající na dvojce, je tedy
lepší si fernet ponechat na horší časy, protože nevíme, co nás ještě čeká. Kupodivu to uznal bez
remcání a protože se ani kapka fernetu přes noc neodpařila přes víčko, evidentně i poslechl.
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Den 7., pátek 19.6.
Jak si Luboš spletl bundy a věci do mého vozíku nabalil
Ráno jsme se oblekli do cyklooblečení, na kterém nás udivilo to, že nezvykle vonělo. Ano, bylo
čerstvě vyprané. U snídaně jsme si znovu najeli předpověď počasí a ejhle, vypadalo to, že se přes
Karélii ta nejhroší slota přehnala přes noc. Tomuto zjištění odpovídal i pohled ven, kdy se sluníčko
tvářilo, že minimálně na pár hodin získalo navrch před dešťovými mraky.
Po snídani jsme započali proces balení. Je rozdíl bourat tábořiště a organizovat věci ze stanu, jako
pokusit se nic nezapomenout z dvoupatrové chatky o mnoha ložnicích, z nichž v každé je nějaká
část našeho vybavení.
Když se Luboš chystal ven cpát všechno do vozíků, oblekl si na to šusťákovku, protože fičel ostrý
severák. Když tak na něj najednou koukám, tak nechápu, proč mu vpředu chybí tak 40 centimetrů.
Bližší pohled vše vysvětlil. On si totiž spletl bundy a narval se do mé, aniž by si něčeho všiml, a až
při pokusu se zapnout mu začalo vrtat hlavou, že je něco špatně. Prý ho napadlo, že jsme bundy
včera vyprali na vysokou teplotu a ta jeho se takhle smrskla v pase.
Když si Luboš nabalil vozík a vydala jsem se totéž učinit se svým, zjistila jsem, že si své věci
nacpal do mého vozíku. Ach jo, nemělo smysl se snažit všechno přemístit, tak jsem se prostě
nabalila do jeho. V zásadě o nic nešlo, oba vozíky jsou totožné, jen já mám ráda svůj vozík, svoji
karimatku, svou bundu, svůj spacáček...
Po odchodu z chatky se na nás vrhla
mračna komárů. Aha, tak tady jste! A
já si říkala, kde jste zmizeli? Ještě
jsme nevyjeli a už bylo nutné provést
nezbytný pravidelný rituál, kterým
bylo potírání se repelentem. Z těchto
důvodů jsem jej vozívala příručně,
aby byl rychle dosažitelný. Napatlala
jsem si jej zejména na uši a kolem
nosu, což byla kůžička, která jim
chutnala nejvíce.
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Jak si Luboš vlaječku pomocí dlahy opravoval
Po asi třech kilometrech jsme dorazili k osadě Parikkala, kde mě upoutal nádherný kostelík. Protože
se Luboš tvářil, že si potřebuje opravit něco na kole, vydala jsem se dovnitř pofotit interiéry jen já a
nelitovala jsem.
Když jsem vyšla ven, myslela jsem, že mě trefí šlak. První vjem, že mě asi mámí smysly, byl
vystřídán druhým: já toho Luboše zabiju! Aby se dostal k nářadí ve svém vozíku a k sekyrce ve
vozíku mém, kompletně všechny věci vytahal ven. Když jsem ale zjistila důvod, proč to udělal,
odpustila jsem mu. Zlomila se mu totiž fungl nová vlaječka a protože vozík je nízce nad silnicí, je
vlaječka na něm nezbytností a jet bez ní by byl hazard. Nakonec Luboš vyrobil z kusu drátu jakousi
dlahu, kterou si sekyrkou upravil na požadovanou velikost, a lepící páskou oblepil, aby držela.
Použil na to celé velké balení, které jsme koupili na benzince, kde jsme sehnali i plynovou bombu.
Vlaječka po jeho opravě vypadala jako těhotný hroznýš, případně jako hroznýš, který spolkl slona.
Protože jsme věděli, že za Parikkalou odbočíme z hlavního tahu /konečně!/ na opuštěné okresky,
rozhodli jsme se zkusit zde doplnit zásoby čerstvých potravin. Ovšem jak jsme očekávali, všechno
bylo zavřeno díky pátku před nejdůležitějším finským svátkem – Johannus a osada sama vypadala
jako vylidněná. Naštěstí jsme s touto eventualitou počítali a měli jsme dostatek potravin na několik
dnů ve vozíku. Pohrávali jsme si pouze s myšlenkou čerstvého pečiva a možná kávy.
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Sen noc svatojánské
Letní slunovrat, známý též jako Den Svatého Jana, je doba oslav letního slunovratu v severní
Evropě, které doprovázejí skutečný slunovrat, nebo se uskuteční v době mezi 21.6. až 25.6., včetně
předchozího večera. Přesná data se liší mezi jednotlivými kulturami. Křesťanská církev určila 24.6.
jako svátek raně křesťanského mučedníka Jana Křtitele. Oslava Dne Svatého Jana začíná večer
předtím, známým jako Svatojánská noc. Tyto dny jsou připomínány v mnoha křesťanských církvích.
Ve Švédsku je letní slunovrat tak důležitý, že došlo k vážně míněné diskuzi, aby se letní slunovrat
stal národním dnem Švédska, místo dosavadního 6.června. Zde je letní slunovrat znám jako Den
Svatého Hanse.
Evropské svátky slunovratu a podobné související svátky, tradice a oslavy, jsou předkřesťanského
původu. Obzvláště důležité jsou v severní Evropě – Švédsku, Dánsku, Norsku, Finsku, Estonsku a
Litvě. Termín oslav slunovratu se stále točí kolem dne astronomického letního slunovratu. Někteří
rozhodnou uspořádat obřad 21. června, i když to není nejdelší den v roce, a někteří slaví 24.
června, v den slunovratu v římských dobách. Ačkoliv je slunovrat původně pohanský svátek, v
křesťanství je spojen s narozením Jana Křtitele a je dodržován ve stejný den, 24. června, a to jak v
katolické, tak pravoslavné a v některých protestanstkých církvích. Je to datum šest měsíců před
Vánocemi, protože Bible říká, že se Jan Křtitel narodil o šest měsíců dříve než Ježíš. V Estonsku,
Lotyšsku, Litvě a Quebecu /Kanada/ je v tradiční Svatojánský den 24. června státní svátek. Tak
tomu bylo dříve i ve Švédsku a Finsku, ale v těchto zemích to bylo v roce 1950 přestěhováno na
pátek a sobotu mezi 19. až 26. červnem.
Oslava letního slunovratu /svatojánská noc mezi křesťany/ byl od pradávna festival letního
slunovratu. Ohně byly zapalovány jako ochrana před zlými duchy, u kterých se předpokládalo, že se
toulají volně, když se slunce opět stáčí na jih.

Johannus
Před rokem 1316 byl letní slunovrat zván Ukon juhla, v překladu „Ukoská oslava“ podle finského
boha Ukko. Podle karelské tradice byly vedle sebe zapalovány ohně, z nichž největší se jmenoval
Ukko-kokko /“oheň Ukko“/. Když oslavy prošly christianizací /pokřesťanštění/, stal se svátek
známý jako Johannus, podle Jana Křtitele /finsky Johannes Kastaja/.
Od roku 1955 připadá oslava svátku na sobotu mezi 20. červnem až 26. červnem, dříve to bylo vždy
24. června. Mnoho oslav letního slunovratu probíhá již v předvečer letního slunovratu, kdy většina
pracovišť má volno a zavřeny jsou i obchody, ty zavírají nejpozději v poledne den před letním
slunovratem.
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Ve Finsku jsou oslavy letního slunovratu velmi časté a běžně jsou zapalovány ohně na jezerech a na
moři. Často jsou větve břízy /koivu/ umísťovány na obě strany předních dveří, aby vítaly
návštěvníky. Švédsky mluvící Finové často slaví tak, že postaví májky /švédsky midsommarstång,
majstång/. Někteří finští Švédové nazývají tento svátek Johannes podle finského výrazu Johannus,
nebo přesněji po biblickém Janu Křtitelovi /Johannes Döparen ve švédštině/.
V lidové magii měl letní slunovrat velkou moc v noci a tehdy nastával čas pro mnoho malých
rituálů, většinou pro mladé dívky, hledající nápadníky, či toužící po plodnosti. Věřilo se, že bludičky
zasvítí pouze o svatojánské noci, aby označily mýtický kapradinový květ, bájnou rostlinu kvetoucí
pouze jednou ročně a označující poklad. Za starých časů dívky používaly speciální kouzla a nahé se
nahýbaly nad studnu, aby v odrazu hladiny spatřily podobu svého budoucího manžela. V další
tradici, která pokračuje dodnes, si svobodná žena shromažďuje sedm různých květin a umístí je pod
polštář, aby snila o svém budoucím manželovi.
Důležitým rysem léta ve Finsku jsou bílé noci a půlnoční slunce. Vzhledem k umístění Finska kolem
polárního kruhu jsou noci během slunovratu krátké nebo neexistující. To způsobuje velký kontrast k
temnotě zimního období.
Během letního slunovratu je zvykem vyvěsit finskou vlajku v 18. hodin v předvečer noci svatojánské,
aby vlála celou noc až do 21 hodin následujícího večera.

Hospoda = improvizované informační středisko aneb našli jste
cestu v Simpele?
Při průjezdu opouštěnou Parikkalou jsme si najednou všimli většího srocení lidí. Hned jsme
zastříhali ušima – to nebude náhoda. A taky že ne, naše schopnost odhadu se vyplatila. Zabočili
jsme do jedné z bočních uliček a rázem se vyjasnil důvod koncentrace tolika obyvatel. Byl zde malý
otevřený krámek, patrně jediný v širokém okolí. Sloužil jako obchod i hospoda zároveň, soudě dle
mírně podnapilých Finů, sedících na ulici před obchodem a popíjejích pivo, jediný zde legálně
dostupný alkohol. Vevnitř jsme u sympatické Finky dokoupili chléb a k Lubošově radosti i několik
balenní žvýkaček se salmiakki. Do krámku jsem se pak vrátila znovu, protože byť jsme ujeli jen pár
kiláků, vyhládlo nám natolik, že jsme nedokázali odolat nabídce čerstvých pirohů a vůni kávy.
Nestihli jsme si pozdní obídek ani sníst, protože se k nám najednou rychlým krokem přiblížil
chlapík a vyptával se nás, zda jsme našli cestu v Simpele. Zírali jsme na něj a nechápali. Když viděl
naši zmatenost v obličeji, vysvětlil nám, že to byl právě on, kdo u nás v Simpele zastavil vjetím na
trávník, když jsme bloudili a hledali cestu. Jo táááák. Ano, poděkovali jsme mu za jeho snahu a ani
jsme se nepokusili mu vysvětlit, že: A. nebloudili jsme, B. neztratili jsme se, C. nehledali jsme
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cestu, D. jen jsme pouze stáli a zírali do mapy. Kdybychom mu to řekli, neměl by radost, takže jsme
raději nyní předstírali, že jsme jeho snahu ocenili. Tím jsme vyvolali zájem asi tří Finů, do té doby
si klidně popíjejích svůj alkohol a uvádějících se do vypraseného stavu. Rázem se všichni srotili u
našich kol a dožadovali se vytažení mapy z mapníku. Musela jsem jim ukázat, odkud jedeme, kam
jedeme a kudy jedeme. Začali mluvit jeden přes druhého, bohužel finsky, překřikovat se a radit
nám. Ne vždy měli všichni stejný názor, takže jsem chvílemi měla strach, že mi mapu roztrhnou
vejpůl. Naštěstí to už nevydržela prodavačka z obchodu, vyšla ven a okřikla je, ať nás nyní
neotravují, že nám vevnitř chládnou ohřáté pirohy a kafe. Vzhledem k tomu, že si ponechali moji
mapu a důkladně ji studovali, bylo nám více než jasné, že po jídle jejich dobře míněným radám
neunikneme.

Sofistikované nastavení přehazovačky
Po zkonzumování výtečných pirohů a kávy s nášupem jsme trpělivě vyslechli rady k cestě od
místních opilců, kterým půl hodina strávená nad mapou bez naší přítomnosti vyjasnila některé body
na ní a celkem se i ujednotili. Překládal nám chlapík, kterého jsme potkali v Simpele. Prý trasa, na
kterou se vydáváme, vede opuštěnými oblastmi a má špatný povrch. Nevadí, to je přesně to, co
hledáme. Rozloučili jsme se s nimi a zde poprvé nás zamrzelo, že nemáme něco z ČR na věnování
na památku. Cokoliv, pohled, samolepku, prostě drobnost, kterou bychom rozdávali lidem, které
jsme potkali na naší cestě a kteří nám buď pomohli, nebo projevili nevšední zájem.
Projeli jsme Parikkalou a k naší neskonalé radosti jsme se odpojili z vysokorychlostní komunikace
na okresku, vedoucí k ruským hranicím.
Odklonem od hlavního tahu se výrazně změnil ráz krajiny. Lesy se najednou staly hlubšími a
opuštěnějšími a výrazně v nich převládaly břízky, které na rozdíl od svých jižnějších kolegyň byly
vyšší a s větším průměrem kmene. Při jedné z mnoha hromad klád, tvořených pokácenými
břízkami, jsme zastavili na malou
přestávku. Nešlo ani tak o nutnost
svačiny, ale o to, že Lubošovi trošku
blbnula přehazovačka. Teda blbnula mu
dost, vezme-li se v úvahu, že její hlavní
činností je přehazovat, což neprováděla.
Luboš opět vybalil jeden z vozíků, aby
se dostal k nářadí na kolo. Vybral si na
to patřičný nástroj a tím provedl velmi
69

sofistikovanou opravu. Násilím pomocí kleští přehazovačku donutil přehodit a kleště si nechal
příručně. Prý před každou výraznou změnou /zkopec, rovina, dokopec/ provede znovu onen úkon.
Tak to se tedy nadře, jelikož dosud terén připomínal vlnovku s neustálým střídáním táhlého
dlouhého stoupání, prudkého sjezdu, prudkého výjezdu a táhlého dlouhého klesání.

Jak se pozná, že jste mimo hlavní, profláklé trasy
Na rozdíl od hlavního tahu, kde svištělo jedno auto za druhým, jsme zde auta potkávali zcela
sporadicky. Každé z těchto vozidel, když kolem nás projíždělo, zpomalilo, aby řidič mohl stáhnout
okénko u spolujezdce a zamávat na nás, případně ukázat zvednutý palec. Zpočátku nás to
překvapovalo, pak jsme si na to zvykli a vždy jsme mávání či jiný podobný projev pozdravu
opětovali. Byl to výrazný rozdíl proti těm cestám, které už máme zde na Severu projety a s tímto
chováním jsme se potkali poprvé. Holt je poznat, že putujeme tam, kde noha turistova tak často
nevkročí. Snad to i tak zůstane nadále. Do karet nám hrál i povrch silnice. Tvořil ho jíl s pískem a
štěrkem, za jízdy nám to ustřelovalo a z kopce se jelo velmi obtížně, kolo se chovalo jako sáně a
nedrželo stopu. Část kopců jsme tedy raději vytlačili. Ano, tohle je ten kraj divokých vlků a
medvědů, kam se určitě Němec v bavoráku či na karavanu nevydá.
Postupem času se i tak řídký výskyt aut ještě snížil, až jsme nepotkali žádné auto již několik hodin.
To jsme se již dostali do lesů, které vypadaly spíše jako nekonečná ruská tajga, než evropský les.
Hranice se nacházela vpravo od nás a dle mapy jsme Rusko vyloženě „lízali“, tak blízko jsme se mu
přiblížili. Na jednom z výhledů na náhorní plošině jsem vytáhla mapu, zorientovala se v terénu a
prohlásila jsem, že tamty stromy asi sto metrů od nás už leží v Rusku.
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Stůj, nebo střelím!
Nechápali jsme, kde je hranice, proč zde nevidíme nějaký plot či zábranu, které by oddělovaly Říši
zla od okolí. Kdepak, zde to vypadalo jako v úplně obyčejném, byť hlubokém lese. Vždyť s takovou
kdokoliv může utéct do Ruska, i když pokud vím,
jediný člověk, který v historii směřoval na východ,
byl blahé paměti Lenin, od té doby se vždy utíkalo
na západ.
Když jsem zalezla dále do tundry se vyčurat,
pochopila jsem, že s tím nelegálním překročením
hranice to není tak jednoduché. Neprostupné bažiny
a hustý porost mně znemožnil dostat se hlouběji
než pár metrů a pochybuji, že by se to někomu
jinému podařilo. Prostě zde je hranice tvořena
přirozeně, sám les si řekne, kdy a koho pustí dál, a
není potřeba stavět bariéry. Že se opravdu
nacházíme v blízkosti hranice a ne někde uprostřed
Finska, nám dokázala až první cedule po mnoha
kilometrech, upozorňující na hraniční zónu. Kromě
této barevné, v několika jazycích vyvedené tabule,
se sporadicky vyskytoval malý ukazatel s pro nás
nepřeložitelnou větou ve finštině, kterou jsme si pro
své účely vyložili jako „Stůj, nebo střelím!“
S vidinou namířené pušky na naše záda a šimráním mezi lopatkami, kam jsme cítili dopadat tečnu
spojující hlaveň s hledím, se najednou Luboš ke mně otočil a děl: „Kde jsi byla čurat, vpravo nebo
vlevo?“
„Vpravo.“
„Od teď budeš chodit vlevo, tam je ještě Finsko. Vpravo je jen kousek Finska a Rusko a nevíme,
jak velký kousek Finska nás od Ruska dělí.“

Nezvyklé oteplení
K našemu údivu nastalo nezvyklé oteplení, teploměr ukazoval 22°C. To už je podruhé, co máme
takhle pěkně a teplo. A taky poprvé, kdy na své velké výpravě nemáme kraťasy, protože díky
našemu magnetu na počasí jsme usoudili, že takovou vymoženost nepotřebujeme. Zatím jsme vždy
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krátké kalhoty vozívali a nikdy na ně nedošlo, tak jsme je letos nebrali. A právě ode dneška by se
nám hodily. Vyřešili jsme to vyhrnutím cyklokalhot ke kolenům a později vysvlečením se do triček.
Ano, do triček. Poprvé tak na některých fotkách vypadáme, že se naše letní dovolená opravdu
odehrávala v létě.
Idylku nám trošku kazil černý mrak, ženoucí se z jihu k nám. Teda mně idylku nezkazil, to jen
Luboš se rozhodl přidat do pedálů a pokusit se mu ujet. Proto jsme taky na prvním možném místě
nabrali vodu. Jednalo se o samotu ležící těsně pod vrcholem levotočivého kopce. Opřeli jsme si
kola o jejich plot, však nám to odpustí, a vydali se klepat na baráček, vypadající jako zemědělská
usedlost. Tady se vlastně všechny samoty jevily jako zemědělské usedlosti. Klepání na dveře
/zvonek tam nebyl/ nepřineslo žádné ovoce, proto jsme přitvrdili taktiku a bušili na okno. To jsme
již uspěli. Vynořila se asi 60 tiletá Finka, která když pochopila, že jsme cizinci, zavolala mladší
ženu, patrně snachu či dceru. Té jsme vysvětlili, že chceme do vaků nabrat pitnou vodu. Rázem se
kolem nás seskupila celá rodina včetně dětí, vtáhli nás dovnitř, nedovolili nám se přezout, a zatímco
nám nabírali vodu, zbytek nás zpovídal. Chtěli vědět všechno o naší cestě, kam míříme, proč tu
jsme. Opět jsme zalitovali, že nemáme nějakou upomínku na ČR.
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Jak jsme hledali místo na spaní aneb loučka našich snů
Osazenstvo domu by bylo ochotné si s námi povídat nekonečně dlouho, ale Luboš se rozloučil s
poukázáním, že utíkáme před dešťovým mrakem. Bez problémů to akceptovali a šli nás vyprovodit
až před dům, aby se mohli s námi a s našimi koly vyfotit. Jediný člen domácnosti, který s námi
nebyl zvěčněn na fotografii, bylo asi půlroční mimino, broukající si ve vajíčku. Zaujalo nás, jak
šíleně byl tento prcek poštípán od komárů. Na obličeji mu zelo asi 100 štípanců a on si z toho nic
nedělal, stále se tvářil spokojený s celým světem.
Vyrazili jsme hledat místo na táboření, abychom unikli před deštěm. Vlevo se zjevilo jezírko, tak
jsme k němu zahnuli po zarostlé příjezdové cestě, radujíce se z možnosti, že pobřeží bude
neobydlené. Kdepak, to jen k chatkám jezdili po druhé příjezdové cestě z opačné strany. Všude na
břehu se nacházely chatky a tvářily se obydleně, alespoň auta zaparkovaná před vchody to dávala
najevo více než výmluvně. Bylo to jasné nám oběma, zde nepřespíme. Musíme si najít raději něco v
lese.
Hned první odbočka doprava do lesa nás zavedla kolem polorozpadlé barabizny na nádhernou,
luxusní loučku. Tohle bude naše ložnice, obývák, jídelna i kuchyň. Za zády budeme mít les, před
sebou loučku, na jejímž druhém konci bylo něco, co bychom nazvali „Jednotné zemědělské
družstvo“. Snad jsme dostatečně daleko na to, aby nás spatřili. A pokud nás spatří, tak by si
nemuseli všimnout našeho ohně. A pokud uvidí náš oheň, nemusel by jim vadit, protože dnes budou
na území Finska zapalovány vatry všude v rámci svátku Johannus.
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Hoří, má panenko
Nastal známý a často opakovaný rituál. Postavit stan, vybalit, uvařit večeři. Zde nastalo nečekané
zpestření, a to formou několika nařezaných kmenů. Luboš jich nanosil asi šest a vytvořil tak
kouzelné zátiší se stolkem, lavicí a sedačkami. Čirý luxus. Vznikla tak tisícihvězdičková restaurace.
Luboš uchystal oheň a já na něm připravila večeři. Bez velkého přemýšlení jsem zalila vařící vodou
expediční stravu. Zatímco jsme ji dlabali, já kvůli teplu otočená zády k ohni, ucítila jsem najednou
zvláštní teplo na lýtkách. Vyřešila jsem to krokem dopředu, z dosahu sálavého teplo. Luboš
najednou pohlédl za mě a ztuhl.
„Hoří nám oheň!“
„Samozřejmě, to je přece přirozená vlastnost ohně, že hoří“ opáčila jsem.
„Ano, ale on hoří mimo ohniště.“
„A doprdele!“
Otočila jsem se a bylo to tak, oheň se rozšířil a hořel všude okolo. Bylo více než jasné, že ho
musíme uhasit, ale čím? Voda zde žádná nebyla, vyjma jakési páchnoucí močůvky u remízku.
Nezbylo než použít na hašení požáru tuto tekutinu. Jenže čím ji budeme nabírat? Hrncem na vaření
určitě ne. Nakonec jsme zvolili jediné možné řešení. Zbytek ferneta z půl litrové PETky jsem rychle
vlila do termosek a tuto PETku jsme pak používali na polívání plamenů. Záhy se nám povedlo vše
uhasit a dokonce ani nevznikly žádné škody vyjma té, že nyní budeme muset ferneta ocitnuvšího se
v termoskách vypít. Tak jsme se tedy obětovali. A kdybychom si včera večer neodpustili denní
příděl ferneta, likvidoval by se nám ten zbytek, nalitý do termosky, mnohem snáze.
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Začarovaný kruh aneb farmáři chodí spát se slepicemi
Již při hašení požáru nás otravovali komáři až k zbláznění a po zvládnutí ohně jejich ataky
zintenzivněly. Raději jsem se tedy pekla v péřovce, protože to byl jediný kus oblečení, který
nedokázali prokousnout, a že se hajzlíci snažili. Vždy si dosedli a snažili se usilovně vbodnout
sosák do péřovky, naštěstí neúspěšně. Luboš na tom nebyl o nic lépe, asi pětkrát se převlekl, až
najednou nevydržel s nervy a vybuchl: „Když se obleču, začnu se potit. Když se vysvleču, koušou
mě komáři!“ Prostě začarovaný kruh.
Však taky bylo nezvykle teplo. Nyní, kdy
by již slunce ve slušných krajinách zapadlo,
teplota činila 17°C. No nebylo nám líp při
8°C? Nebylo, nyní jsme nepokrytě
odpočívali na karimatkách, na hlavě
moskytiéru, a dumali jsme o nesmrtelnosti
chrousta. Být o deset stupňů méně, nemáme
takovou pohodu.
Válejíce se na karimatkách bez pocitu
chladu, sledovali jsme okolní chaloupky.
Od 20 hodin v nich bylo mrtvo, asi šli spát
se slepicemi. Luboš začal rozvíjet teorii, že
zdejší obyvatelé jsou prostě tak zvyklí ze
zimy, kdy je brzká, ne-li věčná tma, a
chodívají brzo spát. No a v létě už to tak
nechávají, když jsou naučení ze zimy. Pro
nás jejich ulehnutí znamenalo jediné.
Nevadí jim náš stan, nevadíme jim my, nevadí jim máš oheň.
Protože se nucený dnešní příděl ferneta konečně vypil, mohli jsme do hajan i my. Vychutnala jsem
si, že nemusím spát v péřovce a kulichovi, libě si dala jen spací triko a trenýrky a takto se zakutala
do spacáku.
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Den 8., sobota 20.6.
Jak jsem si stoupla do přírodního repelentu
V noci udeřilo neskutečné vedro, a aby toho nebylo málo, budil nás nad ránem řev ptáků. Co nad
ránem, ti opeřenci začali vyřvávat už kolem druhé ráno. Copak tady příroda nikdy nespí?! Přijde mi,
že jak jim tady slunce zapadá jinak v zimě a jinak v létě, jsou z toho zmatení a vykolejení.
Dnes ráno jsme byli vzhůru brzo oba dva. Brzo alespoň na naše poměry. Ano, já vím, že jsou lidi,
co na treku vstávájí kolem páté, nejpozději kolem sedmé hodiny. My běžně tak nějak kolem deváté
a jindy klidně i ve dvanáct, takže dnešní vykutání se ze spacáku v 7,30 lze považovat za naše
opravdu brzké ranní vstávání. Venku panovalo neskutečné vedro, nemuseli jsme mít péřovku a
kulicha, bohatě na termoregulaci stačila mikina a šusťákovka. Bohužel to mělo ten negativní efekt,
že tuto kombinaci již komáři při troše snahy mohli prokousnout, a ti se snažili, jako bychom byli
jediní teplokrevní živočichové široko daleko. Abych zminimalizovala množstí vypité krve z mého
organismu, stoupla jsem si do přírodního repelentu, kterým byl dým z ohně. Na komáry to efekt
mělo, bohužel vedlejším účinkem bylo silné štípání očí a jejich masivní slzení. Když jsem ustoupila
jen o krok vedle, okamžitě se na mě snesla armáda hladových komárů, číhajících jen na to, kdy to v
kouři nevydržím. Opakovanými pokusy jsem přišla na to, že neexistuje bezpečná hranice, kdy mě
kouř neštípe a zároveň komáři nebodají, měla jsem vždy na výběr buď trpět v dýmu, nebo trpět
kousáním.
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Jak Luboš zapomněl, že má na hlavě moskytiéru
Luboš si na hlavu napasoval moskytiéru hned po opuštění teplého spacáčku a takto oděn chystal
ranní, či spíše dopolední restaurační koutek. Napřed se postaral o oheň, pak jsme společnými silami
spáchali snídaňku včetně několika litrů čaje. No a jak tak
Luboš nesl k ústům první hrnek, úplně zapomněl, že má na
hlavě nataženou moskytiéru, a polil se čajem. Když si ji
sundal, okamžitě na něj sesedl roj komárů. Znovu si ji tedy
narval na hlavu a spodem si opatrně prostrčil hrnek s čajem,
donesl k ústům a takto pil. Naštěstí komáři jsou blbí a než
stihli zjistit, kde je nejslabší místo moskytiéry a tudíž otvor
umožňující přístup k Lubošově hlavě, zase si gumičkou
spodek moskytiéry pevně stáhl kolem krku a jim zbyly jen
prázdné sosáky pro pláč.
Člověk by řekl, že když se zvíře učí vlastními chybami, tak
to stejně bude i u Luboše. Kdepak, když se po chvíli pustil
do snídaně, kterou tvořil opečený salám a topinky, opět si
neuvědomil, že má na hlavě moskytiéru, a připleskl si na ni
jídlo, které držel v ruce. Zíral na mě s vykulenýma očima a
otevřenou pusou nechápavě, proč se mu topinka do úst
nedostala, když ji tam přece nesl a právě ji tam umístil.
Najednou komárů nikde nebylo. Než jsme se stihli zaradovat, zjistili jsme, že šli spát a jejich štafetu
převzaly odpočaté mochničky, které nám daly pokoj zvečera. Asi se střídají, aby se zbytečně
neunavili.

Do termosek se nekouká!
Naše snídaňové menu spočívalo v salámu, opečenému na ohni na pokličce hrnce. Do tuku, který se
z uzenin vyškvařil, jsme vložili krajíce chleba a ty jsme následně umístili na oheň. Vznikly tak
úžasné topinky. Takovou baštu člověk nesežene ani v Interhotelu.
Po naplnění našich žaludků jsme začali přelívat do termosek čaj. Luboš se najednou dlouze zahleděl
do termosky a svraštil obočí.
„Do termosky se nekouká!“
„Je tam plíseň.“
„Já vím, proto je lepší v rámci vlastní psychiky dno termosky nezkoumat.“
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„Aha, takže ono je to tam dýl?“
„Jo.“
No prostě ta plíseň tam je už delší dobu, počítám, že několik let. Já o ní vím, vím, že to není zrovna
zdravé, ale víc udělat nemůžu. V situacích, jako je tato, kdy po delší dobu nemáme prostor o
termosky hygienicky pečovat a večer je řádně omýt, vzniknou ideální podmínky pro vznik plísně
raz dva a zbavit se jí je téměř nemožné, nejde to ani po návratu domů. Popravdě řečeno, pokud
nestanujeme u nějakého jezírka či potoka, tak termosky nevyplachujeme vůbec, protože na tento akt
nemáme dost vody, to bychom si jí večer museli nabírat tak o litr více a uznejte, že tahat se se
zbytečným litrem vody jen na omytí termosek je opravdu zbytečný luxus.

Léto se přestěhovalo do Karélie
Pobalili jsme a pomalu se chystali vyrazit na cestu. Před jízdou jsem musela Lubošovi vysvětlit, že
jet v moskytiéře fakt není dobrý nápad. On si ji odmítl svléct a trval na její pokud možno trvalé
přítomnosti na hlavě. Přesvědčila jsem ho alespoň, ať se zkusí zde na lesní cestě zkusmo projet, aby
zjistil, že se přes ni nedá dýchat. Naštěstí mně dal za pravdu.
Již při balení nás zplacatilo vedro 27°C. V tom se přece nedá cestovat na kole! Smsky z domova
hovořily povzbudivěji, v ČR aktuálně 13°C a déšť. Prý se asi léto letos přestěhovalo do Karélie.
Užívali jsme si tedy pro nás nezvyklé teplo a pěkné počasí, protože u nás není nikdy jisté, zda nám
to vydrží. Většinou jsme magnetem pro špatné počasí, a to dokonce ve smyslu, že když se vydáme
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na dovolenou, tak je škaredě v celé Evropě. Letos to platilo úplně stejně jen s drobnou korekcí. V
Karélii, kde jsme se aktuálně nacházeli, panovalo slunné, teplé léto. Opět jsme tedy mohli
pokračovat v tričkách, cyklokalhotech vyhrnutých ke kolenům a podkolenkách stažených ke
kotníkům. Prostě jsme letos projevili naprostou nepřipravenost na severské počasí, protože jsme
neměli kraťasy, zato jsme si sbalili péřovky. Jen jsem byla zvědavá, jak dlouho nám tohle
bezdešťové počasí potrvá.

Jak chutná sobí kebab
Pokračovali jsme několik kilometrů hustým karelským lesem. Taková jízda hlubokým
severoevropským, či spíše již ruským lesem, má něco do sebe. Člověk sice nemá výhledy, aby se
kochal, přesto každá zatáčka, každý kopec poskytuje na první pohled jednotvárnou, ale na druhý
výrazně rozmanitou scenérii. Spolu s naprostou izolací a absencí civilizace jsme si opravdu
představovali, že jsme někde v Rusku.
Z lesa jsme se dostali do zemědělské krajiny, přesto to tady vypadalo jinak, než v naší kotlině.
Kromě jednoho traktoru v dáli u lesa nebylo nadále nikde ani živáčka, nepočítám-li obrovské stádo
bizonů. Jelikož nás od nich dělil plot, usoudili jsme, že se jedná o domestikované jedince, u nás
spíše známých pod jménem zubr. Z těchto největších evropských přežvýkavců jsme měli velký
respekt. Ona taková tuna živé váhy dovede vzbudit úctu již jen svým vzezřením, a to nemluvím o
tom, když po nás loupli okem. Jelikož je ale strašně žrali komáři, naznali jsme, že jejich nevraživost
vůči nám je spojena spíše s tím, že si klidně komárům ujedeme. Šlápli jsme do pedálů a ocitli jsme
se v malé vísce, tvořené několika baráčky, jejíž název jsem si do deníku nezapsala. Koncentrace tří
zaparkovaných traktorů na návsi v nás vzbudila naději, že to není náhoda. A taky že ne, řidiči těchto
vozů seděli v malém krámku,
jehož volání jsme neodolali. Teda
nevolal obchůdek na nás, ale
naše žaludky po něčem dobrém.
Na výběr jsme měli jediné jídlo,
a tím byl sobí kebab, jestli jsem
správně pochopila finský název.
Objednali jsme si každý porci za
7€ a když nám jídlo příjemná
Finka donesla, skoro jsme se
skáceli ze židle. Tohle nemáme
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šanci sníst! Obrovská porce hranolků /ty moc nemusím/, obrovská porce na nudličky nakrájeného
tmavého, zřejmě sobího masa /to zas můžu/, spousta kečupu, hořcice a tatarky. Všechno to
spočívalo nikoliv na talíři, zato ve velkém, novinami vystlaném košíku.

Permanentní hlad
Již po prvních 24 hodinách jízdy natěžko, tedy před několika dny, se u nás začal projevovat stav,
který by se dal nazvat jako permanentní hlad. Je to situace, kdy bez ohledu na plnost žaludku stále
máme pocit hladu, a to přímo vlčího. Tato naše cykloputování jsou taky jediné chvíle, kdy si mohu
dovolit sníst těsně před spaním velkou porci teplého jídla, převážně expediční stravy, a jít rovnou
spát bez pocitu nevolnosti. Zřejmě se potrava rovnou z úst dostává do tenkého střeva, kde probíhá
trávení, a průchod žaludkem, který by jinak generoval stav plnosti, je omezen jen na krátkou dobu.
Nejinak tomu bylo nyní. Luboš svou porci spořádal celou a já snědla všechno maso a valnou část
hranolek. Mít k tomu jinou přílohu, třebas brambory, též by po mně zůstal vylízaný talíř, pardon
noviny. Toto množství stravy přijaté za jiných okolností by v nás vyvolalo touhu po spánku a
nemožnost nasednout na kolo. Nyní jsme pouze řešili, zda se do vás vejde ještě kafe i s nášupem a
byli jsme schopni vyrazit okamžitě po jídle. Tedy byli jsme schopni... Napřed se musel odlehčit
Luboš a pak, kdy už jsme oba před krámkem nasedali na kola, vyvolal ve mně pohyb nohy
přehozené přes sedátko též touhu navštívit ještě před odjezdem místní WC. I stalo se tak a mohu
říci, že taková potřeba vykonávaná v civilizaci má rozhodně něco do sebe. Když už kvůli ničemu
jinému, tak kvůli absenci krvechtivých komárů rozhodně.

Jak nám cyklista radil cestu aneb jaká bude letos naše strategie
Když jsem vyšla z obchůdku, mohli jsme konečně pokračovat. Na nejbližší křižovatce v lese, kde
jsem zastavila, abych si zorientovala mapu, nás v protisměru míjel postarší cyklista. Když zjistil, že
koukám do mapy, neváhal zastavit a vrátit se těch asi 100 metrů k nám. Začal se vyptávat, kam
jedeme, na mapě mi ukazoval, kde právě jsme, a vůbec ho nezajímalo, že naprosto přesně znám naši
pozici a vím, kde odbočit. Po jeho asi desetiminutovém monologu jsem mu musela vše odkývat a
poděkovat mu, jinak bychom se ho nezbavili. Kurník šopa, to se nemůžu normálně zastavit a zírat
do mapy??? Ne, nemohu, a to rozhodně ne zde v pusté Karélii. Jakýkoliv byť i jen náznak, že
koukám do mapy, okamžitě vyvolával spontánní a nevyžádanou pomoc. Já se přitom nyní nesnažila
o nic jiného, než hrubě nastínit trasu a probrat s Lubošem další plán. Původně jsme totiž chtěli
zvolit osvědčenou strategii z loňska, tj. 200 km na kole, den dva pauza, 200 km na kole, pauza, 200
km na kole. Nyní jsme ovšem byli na tom tak dobře, alespoň subjektivně, že jsme danou vzdálenost
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již v nohou měli a odpočinek jsme nepotřebovali. Navíc nebylo kde zůstat déle, lesy nenabízely
zdroj potravy a tepla, dále jsme denně dávali 50 km natěžko bez větších problémů. Pozměnili jsme
tedy nyní plány, kdy se první delší pauza posunula do Ilomantsi, které mělo být od Lappeenranty,
kde jsme začínali, vzdálené 300 km dle google maps. Rozhodli jsme se, že je v našich silách si takto
trasu k první větší pauze protáhnout o ty dva dny, protože jsme cítili, že i nadále je v našich silách
zvládat 50 km natěžko. /Trochu nyní předběhnu vývoj: přejet do Ilomantsi nám zabralo přesně 417
km. Vykašlete se na google.maps./

Severní Karélie
Tato řídce obydlená provincie má překrásnou přírodu a ve zdejší divoké přírodě se volně toulají
vlci, medvědi a rosomáci. V těchto nejodlehlejších končinách je možné tyto plaché tvory zahlédnout.
Ruský vliv je zde dost patrný ve zdejších úžasných pravoslavných katedrálách a starých městech.
Severní Karélie byla několik století dějištěm opakovaných bojů Švédska a Ruska. Když v 17. století
připadla velká část Karélie Švédsku, trpěla neustálými útoky Rusů a náboženská nesnášenlivost
donutila pravoslavné věřící přecházet hranice do Ruska. Po Nystadském míru roku 1721 zůstala
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severní část Karélie švédským územím a jížní se stala součástí Ruska. Během zimní a pokračovací
války se v této oblasti odehrálo mnoho tvrdých bojů. Zdejší města jsou moderní, jelikož ta původní
srovnali se zemí Rusové během 2. světové války. V poklidných lesích často narazíme na zákopy,
stará bitevní pole a pomníky padlým hrdinům.

Jak jsme vodu nabírali
Dostali jsme se na šotolinu, jejíž povrch byl tvořený nám již známou kombinací jílu, písku a štěrku.
Kopce zde byly velmi výživné, Luboš je vytlačil, já je statečně vyšlapala. Ne, že bych byla tak
silná, ale přislo mi více namáhavé tlačit 15 kg kolo + 50 kg vozík, než jet na nejmenší převod. Z
kopce to bylo naopak, Luboš, vzdor nespolehlivým kotoučovým brzdám, to sjel dolů v pohodě,
kdežto já kolo vedla. Hic byl k nevydržení, takže se z šotoliny prášilo a my to dýchali, nehledě na
to, že se stejný prach dostal i na objektiv foťáčku. Co na objektiv foťáčku, díky neustálé manipulaci
s filtry jsem jemný písek měla vzápětí všude na fototechnice.
Opět jsme putovali hlubokými karelskými lesy, sem tam přerušovanými nějakým tím baráčkem.
Zdejší samoty se vyznačovaly velkou vzdáleností od svých sousedů, někdy i desítky kilometrů
daleko. Na jedné z takových usedlostí jsme se rozhodli nabrat si vodu, protože jsme se reálně
obávali, že dalších 20-30 km nemusíme na osadu narazit. Vybrali jsme si dům, před kterým stálo
auto, tudíž jsme předpokládali existenci majitele vevnitř. Nebylo nám proto jasné, proč jsme tak
šíleně usedlíky vyděsili svým zvoněním. To čekali duchy, či co? Svírali jsme v ruce tři kusy vaků na
vodu a naše komunikace selhala na jejich absenci znalosti angličtiny. Naštěstí jsem si vybavila
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finský termín pro vodu - „vesi“, a tím jsem si otevřela cestu k jejich srdcím. Rázem chtěli vědět,
odkud jsme, co tam děláme a kam směřujeme. Ale bavte se s někým, kdo si s vámi chce vykládat,
ale nezná žádný mezinárodní jazyk. Luboš se snažil, používaje různé známé termíny, vysvětlit, že
jsme přiletěli z Prahy do Helsinek, odtud jeli vlakem do Lappeenranty a dále pokračovali na kolech.
Nechápali, tak jsme začali kreslit Evropu a v ní obrys ČR. „Europa“? pídil se po informacích tento
postarší pár Finů. Přitakali jsme, tedy kontinent původu jsme jim vysvětlili. Záhy pochopili i zemi
původ:. „Czechoslovakia!“ Pro jednoduchost jsme jim to odkývli, nechtěli jsme je zatěžovat
nepodstatnou informací, že jsou o 22 let v historickém vývoji pozadu.

Občas fouká, naštěstí, jinak by se v tom vedru nedalo jet
Ne poprvé jsme zalitovali, že nemáme nějakou drobnost jako upomínku na ČR, cokoliv, pohled,
samolepku, prostě jen na připomínku lidem, kteří nám nějak pomohli či usnadnili cestu a jimž jsme
se nesmazatelně vryli do paměti. Evidentně zde nejsou kvanta cyklistů, jedoucích natěžko.
Blížil se podvečer, ale teplota tomu rozhodně neodpovídala. Naštěstí chvílemi foukalo, jinak by se
nedalo v tom hicu ani jet. Navíc díky vedru komáři štípali jak zběsilí. Ano, blížil se večer, kdy jdou
spát mochničky a naopak vstávají komáři plní sil. Nejhůře jsem na tom byla já s lýtky, kdy obě, víc
ale levé, zvětšilo svůj objem o dvojnásobek díky četným štípancům, které se slily do sebe a
vytvářely jednolitý bolák.
Pomalu jsme se chystali hledat si místečko na spaní a s ohledem na mé poštípané nohy Luboš trval
na plácku u jezera. Bohužel dnes byly ty nejhorší podmínky, finský svátek Johannus přilákal
všechny majitele chat na své pozemky a nám nezbyl ani volný flíček na postavení stanu, veškeré
obydlené pobřeží vysílalo signály, že vlastník chatky je uvnitř. Hledali jsme všude možně, ale
pokud už se nějaké místo jevilo nadějně, vždy bylo poseto odpadky z karavanu, jako třeba vylitým
obsahem WC. Blé, zakázala bych Němcům sem jezdit. Jinou cizí SPZ než Germany jsme na
sporadicky se vyskytujících karavanech neviděli, takže se na mě nikdo nemůže zlobit, že zobecňuji.

Družba s majitelem aneb právo „Veřejné přístupnosti krajiny“ v
praxi
Ve Finsku je dovoleno spát prakticky kdekoliv, a to dokonce na soukromém pozemku, je pouze
vyžadován předchozí souhlas majitele. Zatím jsme spávali u chat bez tohoto souhlasu z toho
prostého důvodu, že majitel byl v době naší přítomnosti stovky kilometrů vzdálen. Dnešní víkend
ale patřil Finům, kteří hodlali strávit noc na svých chatách, i kdyby to mělo být pouze 1x ročně.
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Vybrali jsme si jedno takové nádherné místečko u jezera, bohužel chata byla na dohled, byť
vzdálená snad sto metrů. Luboš se tam tedy vydal s dotazem, zda si na nám zvoleném plácku
můžeme postavit stan. Dlouho se nevracel, načež jsem o něj projevila obavy. Kdepak, nic se mu
nestalo, naopak mu majitel dovolil spát na jeho pozemku dle našeho uvážení, používat jeho ohniště
u chaty, jeho dřevo na spálení a dokonce jeho saunu. Luboš měl největší problém mu odmítnout
večerní projížďku na jezeře na jeho člunu. Když jsem pak ráno spatřila manželku majitele chaty,
nabyla jsem dojmu, že největší hrůzu měl Luboš z toho, že by mu ona byla poskytnuta coby
unavenému turistovi jako projev místní pohostinnosti.
Poseděli jsme alespoň chvíli s majitelem u ohně, aby neměl pocit, že opovrhujeme jeho nabídkami.
Na mě už padala únava, takže konverzaci obstarával Luboš. Majitel se cítil hrdý a spokojený s tím,
že jsme ho šli oslovit s prosbou o postavení stanu. Prý, kdybychom se snažili někde zašít, vyhodil
by nás. Takto neměl důvod nás odmítnout, protože se to považuje za běžný projev vřelosti k cizinci.
Je to jasné, Lubošovi hrozilo zapůjčení jeho manželky na noc do stanu.

Spaní aneb Veřejná přístupnost krajiny
Ve všech 3 severských krajinách /Švédsko, Norsko, Finsko/ platí starodávný kodex, umožňující
každému právo na volný průchod přes veškeré pozemky, které nejsou z tohoto práva vyloučeny.
Starověké stopy poskytují důkazy o svobodě pohybu v mnoha evropských zemích, což naznačuje, že
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taková svoboda byla kdysi běžným standardem, který se v nejčistší podobě dochoval jen v Estonsku,
Finsku, na Islandu, v Norsku a ve Švédsku. Zde se toto právo měnilo od pouhé běžné praxe až do
obecně uznávaného práva. Možným vysvětlením, proč toto právo přežilo především v těchto zemích
je fakt, že feudalismus a nevolnictí se tam nikdy nevyskytovalo. Dalším faktorem je existence
velkých oblastí neoploceného lesa. Jinde v Evropě byly pozemky postupně ohrazeny a zabrány pro
soukromé využití, zatímco právo přístupu bylo do značné míry eliminováno.
Dnes jsou tato práva základem možnosti k pohybu a pobytu v severských zemích, poskytující
příležitost k výletu nebo založení tábora na jiném pozemku /1-2 noci maximálně/, sběru hub, lesních
plodů atd. Samozřemě ruku v ruce s těmito právy přichází zodpovědnost, tj. zákaz ublížit, rušit,
odhazovat odpadky a rušit volně žijící zvířata. Často je zakázáno rozdělávání ohně, i když ve
Švédsku a Norsku jsou ohně povoleny při zachování bezpečnostních opatření. Naprosto zakázáno je
způsobovat hluk.
Přístupová práva jsou nejčastěji určena pro cestování pěšky. Běžně je povoleno postavení stanu v
lese, ale ne s použitím karavanu.
Právo volného přístupu se nevztahuje na využívanou půdu /domy, zahrady apod./
Názvy v jednotlivých zemích: Finsko – Jokamiehenoikeus, Norsko – Allemannsretten, Švédsko –
Allemansrätten.
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Jokamiehenoikeus aneb „veřejná přístupnost krajiny“
Jokamiehenoikeus, doslova „právo každého člověka“, je starodávný finský kodex, který dává lidem
právo chodit, lyžovat nebo jezdit na kole kdekoliv v lesích i jiných přírodních oblastech, dokonce i
na soukromém pozemku. Tábořit lze na jednu noc téměř kdekoliv, pokud chceme přenocovat na
soukromém pozemku, je nutné schválení majitele. Kempování není dovoleno v městských parcích
nebo na plážích. Někde se ještě uvádí minimální vzdálenost od domu či chaty 150 metrů.

Večerní koupel v jezeře
Koukání do plamenů mě pomalu uspávalo, měla jsem dost. Cítila jsem se tak akorát provést si
hygienu v jezeře a zalehnout. Ne tak Luboš, ten se začal rochnit v ledovém jezeře a pochvaloval si,
že díky teplotě cca 8°C ho neštípou komáři. To já se odhodlala si pouze smočit dokousané nožky, na
více jsem neměla odvahu.
Spát jsme šli záhy, jen co se mi povedlo Luboše vytáhnout z vody. To už poněkud podnapilý majitel
chaty roztápěl saunu a zval nás dovnitř. Já jsem to odmítla, ale navrhla jsem Lubošovi, ať si klidně
jde. On nechtěl trhat naši dvoučlennou partu, navíc neměl odvahu nechat nezodpovědnějšího člena
výpravy jít spát kamsi do stanu, zatímco on by se saunoval, takže se dobrovolně odebral za mnou.
Díky únavě dnešního dne a zejména díky nečekanému horku, na které jsme nebyli připraveni jak
psychicky, tak výbavou, jsem vytuhla dříve, než se mi povedlo zatáhnout zip na spacáku. Nedošlo
ani na večerní příděl ferneta. Co s ním jenom budeme dělat, pokud bude nadále tak teplo?
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Den 9., neděle 21.6.
Jak jsme snídali nanukáč
Už od rána byl hrozný hic. Luboš se šel ochladit do studených vod jezera, které slunce ještě nestihlo
prohřát, a pak jsme šli vařit na ohniště k chatě, jak nám to včera dovolil majitel. Podle poházených
flašek to musel být mejdan, jen co je pravda. Protože se evidentně snažili odpadky separovat
/spalitelné spálit do ohně, nespalitelné spálit v sudu pomocí benzínu, zbytek odvézt do civilizace/
roztřídili jsme jim bordel kolem ohně, abychom se cítili alespoň trochu užiteční.
První se z chaty vynořily děti, což nás až tak nepřekvapilo. Přece jenom jsme nepředpokládali, že
by se účastnily včerejšího alkoholického večírku. Pubertální dívka se s námi očekávatelně nebavila,
kdežto asi desetiletý klučina byl neskutečně zvědavý. Donesl nám dokonce svůj foťák, na jehož
displeji nám přehrával své fotky, z
nichž mě nejvíce zaujala ta, v níž
vylézá z díry v jezeře po saunování
při -30°C.
Protože už se pomalu probouzel i
zbytek osazenstva, po uvaření čaje
do termosek jsme se raději přesunuli
zpátky ke stanu, kde jsme posnídali
na karimatkách suchary a konzervy
rybiček. Vozit salám, byť trvanlivý,
se nám v takovém horku nezdálo jako dobrý nápad.
Najednou kolem našeho stanu po příjezdové cestě odjížděl majitel chaty. Uběhlo asi třičtvrtě hodiny
a byl zpět. Zaparkoval u chaty, cosi vytáhl z kufru, něco rozbaloval, a pak se vydal k nám, nesa při
tom něco v ruce. Pomalu dokráčel k nám a s úsměvem nám vložil každému do klína jednu velkou
porci nanukáče. Prý ho jel koupit do asi 30 km vzdálené osady, aby nám zpříjemnil teplý den.
Čuměli jsme na něj jak puci. Luboš se po poděkování okamžitě pustil do své porce, za sladké by
totiž položil život. Protože mě chlapík sledoval, přemohla jsem se a též svůj nanukáč zbaštila,
nechtěla jsem se ho dotknout tím, že bych svou porci věnovala Lubošovi. Sladké totiž nejím,
nechutná mi.
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Jak jsme měli pachové halucinace aneb i pohostinnost má své
hranice
Nečekané osvěžení v podobě studeného nanukáče nás donutilo se sbalit a vypadnout, neměli jsme
totiž nic, čím bychom mohli pohostinnost oplatit. Původně jsme si totiž pohrávali s myšlenkou
udělat si zde den volna, vysaunovat se, zaplavat si v jezírku /jak kdo/, prostě klídek, pohoda,
tabáček. Sice jsme zatím vždy zařazovali volné dny na deštivé počasí, nějak jsme totiž nepočítali s
eventualitou, že odpočinkový a lehací den by připadl na hic a vedro, to by nás fakt nenapadlo.
Luboš při balení zažil pachové halucinace projevující se tím, že se mu zdálo, že něco v našich
věcech krásně voní. Vzhledem k tomu, že nejblíže jeho nosu se nacházela jeho cykloplína, asi mu
odumřely čichové buňky, jinak to není možné.
Když jsme byli napakováni, opřeli jsme kola i s vozíky o strom a vydali se rozloučit s osazenstvem
chaty. Poděkovali jsme majiteli za jeho pohostinnost a on nás vzal dozadu ukázat nám svou
motorku. Měl tam nalepeny vlajky navštívených zemí a nechyběla tam česká vlajka. Dal se s námi
do řeči, že v našem věku též jezdíval Evropou a spával všude možně a často našel úkryt u hodných
lidí, tak to nyní oplácí a je rád, že nám mohl vyhovět a oplatit tak dalším cestovatelům to, co si on
před lety bral. Loučil se s námi téměř v slzách a my poněkolikáté zalitovali, že nemáme žádnou
drobnost na oplátku.
Jednu vadu na kráse ale jeho pohostinnost měla. Sice nám nabídl svou saunu, možnost vykoupat se
v jezeře u jeho chaty, jeho ohniště, nabídl nám večerní projížďku na skútru, ráno nám dovezl
nanukáč.... ale nenabídl mi použití záchodku, což bych nyní ocenila nejvíce. Musela jsem se tak
ještě před vyjetím odebrat hluboko do lesa.

Trasér byl prasér
Naše rozhrkaná okreska se po několika kilometrech spojila s hlavním tahem, na který nás to
vyplivlo. Pro nás najednou nezvyk, míjelo nás jedno auto za druhým a podle mapy by to nemělo být
lepší následujících 30 km. Trasér fakt musel být prasér, svést Eurovelo 13 na opuštěné okresky, aby
pak pokračovalo po silnici I. třídy a někdy dokonce po vysokorychlostní komunikaci. Poslední
jmenované jsme už zažili a pohled do mapy ozřejmil, že podobná situace nás bohužel ještě
minimálně jednou čeká. Poctivě ale musím přiznat, že podrobné studium mapového podkladu dalo
za pravdu, že jiné řešení prostě není. Paradoxně nebyla nejhorší jízda po vysokorychlostní
komunikaci, protože na ni byl zpravidla vyveden pruh pro cyklisty. Nejhorší pro nás byly právě
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silnice I. třídy, jako ta, po které jsme se nyní trmáceli. Velký provoz nám to neusnadňoval, což bylo
pochopitelné. Neděle odpoledne, tudíž konec největšího finského svátku Johannus. Bylo tedy více
než jasné, že se dají očekávat velké přesuny řidičů domů z chat. S ohledem na předpokládané
množství alkoholu, který Finové při tomto svátku zkonzumují, jsme měli trochu obavy při každém
míjení auta, protože uhnout jsme neměli kam. Naštěstí finští řidiči jsou mnohem, mnohem
ohleduplnější než čeští.
Díky nezáživné a chvílemi nebezpečné jízdě po frekventované silnici jsem měla jakousi krizi.
Nepřidávalo mi ani vedro, na které jsem rozhodně nebyla zvyklá. Šlapala jsem jen silou vůle a
vůbec mě to nebavilo, musela jsem se ke každému pohnutí pedálu hodně přemáhat.

Jak je důležité si na focení vybrat správné místo
Přijeli jsme do osady Puhos, kde byl naštěstí vytvořen souběžný pruh pro cyklisty. Napojili jsme se
tedy na něj a uháněli jsme, když mě upoutalo fotogenické jezero Mustanselkä po mé levici.
Zastavila jsem tedy, že spáchám fotodokumentaci, když jsem si všimla pěkné lodi u břehu. Protože
jsme nespěchali, rozhodli jsme se těch asi 300 metrů vrátit a jezero si vyfotit právě s lodí. Když
jsme k onomu místu dotlačili kola, jaké bylo naše překvapení! Ta loď nebyla ani výletní či žádný
trajekt, ale regulérní bufet! Rázem jsme usoudili, že máme hlad a tedy se zde zastavíme na jídlo,
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dokonce jsme kvůli naplnění našich žaludků odložili focení na později. Blankytně modré nebe
nehrozilo žádnými nečekanými srážkami, tak co.
Ochotná obsluha nám bagety, které jsme si vybrali ke konzumaci, zapekla, my si k tomu dali kafe s
nášupem a loudili jsme informaci, zda v osadě nalezneme obchod, který by i v neděli byl otevřený.
Zoufale jsme potřebovali pít něco jiného, než horký čaj v termoskách. Sympatická Finka za pultem
nám vysvětlila trasu, jak krámek nalézt. Usadili jsme se venku a při jídle jsme byli terčem
pozornosti ostatních hostů. Prakticky každý se nás přišel zeptat, odkud jsme, kam jedeme a proč,
takže jsem už automaticky mapu měla z mapníku vytaženou a položenou na stole. Jeden anglicky
hovořící pár si dokonce vzal kontakt na naše stránky. Na zvědavý pokec s námi se hrnuli i
motorkáři, což nás až tak nepřekvapilo. Zatímco v ČR by motorkář o cyklistu ani pohledem
nezavadil, zde nás všichni motorkáři, zejména ti natěžko jedoucí, přátelsky zdravili.

Letos vzlétlo málo komárů
Příjemně usazení, napapkaní, jsme pro změnu vznesli nějaké dotazy na místní my. Jednak jsme se
vyptávali na nějaké zajímavosti na trase, které neminout, jednak jsme si stěžovali na komáry. Tím
jsme vyvolali nevoli, protože se všichni začali překřikovat a křičet jeden přes druhého, že to není
pravda, že letos vzlétlo strašně málo komárů na to, abychom jejich množství nazývali invazí.
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Strašně málo?! Vždyť nás žerou a otravují neskutečným způsobem, místy jsou jich kolem nás celá
mračna, kdy si připadáme jako uprostřed roje včel. Jestli tohle je malé množství komárů, tak nechci
vědět, jak vypadá stav, který by oni nazvali velkým množstvím. To je asi každá molekula vzduchu
vyplněná komárem a nedá se dýchat.
Po asi hodině jsme se se všemi rozloučili, bylo nám popřáno šťastné pokračování našeho putování
Karélií a vydali jsme se dle popisu hledat otevřený obchod. Naštěstí osada to byla malá a krámek
jsme našli na druhý pokus a ani jsme si moc nezajeli. Nakoupili jsme dvě velké minerálky, z nichž
jednu jsme vypili rovnou na ex, nějaké párky na večerní oheň, a Luboš trval na koupi tří repelentů.
Měli jsme naši standardní spotřebu – jeden repelent za den. PET láhev od vypité minerálky jsem šla
rovnou vrátit do obchodu. Zde se totiž všechny plastové flašky zálohují, 40 centů velká, 20 centů
malá.

Opět na šotolině
Pokračovali jsme po nenáviděné silnici č. 71 ještě asi 10 km a za osadou Kitee jsme se z ní konečně
odpojili na okresku. Rázem ubylo aut a my se tak mohli více věnovat kocháním se okolí.
Pohybovali jsme se po jižním břehu nádherného jezírka Kiteenjärvi. Spřádali jsme plány na
přespání někde v okolí, bohužel nám to kazil fakt, že jsme neměli pitnou vodu, nabírat z jezera jsme
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nechtěli. Pokračovali jsme tedy dále, až jsme jezero nechali za zády. Nevadí, však si pěkné
místečko najdeme, zde v Karélii o ně nebyla nouze. Prioritou se stala voda, takže když jsme zahlídli
samotu, zamířili jsme k ní. Bohužel nikdo nebyl doma, což se dalo předpokládat, víkend právě
skončil. Na zdi měli ale hadici s kohoutkem, takže jsme si natočili vodu, aniž bychom se měli koho
zeptat. Za krádež jsme to nepovažovali, navíc se dalo předpokládat, že nabírání vody za asistence
majitelů by probíhalo jako dosud, tj. v pohodě a s velkou ochotou.
Zatímco Luboš lil vodu do našich lahví k tomu určených, já jsem studovala mapu a přemýšlela.
Obligátní padesátku kilometrů máme již téměř natočenou, blíží se
podvečer, takže by bylo záhodno si někde najít plácek na spaní.
Zvolila jsem odbočení na šotolinu, odpojující se z naší okresky a
vedoucí přes pustá místa kamsi na sever. My ale tuto variantu
nechtěli, zavedla by nás úplně mimo trasu. Dušovala jsem se, že
když pojedeme po ní asi 5 km, bude na pravé straně jezírko, kde se
stočíme doprava na další nezpevněnou cestu, která by se měla
napojit znovu na okresku. Dalo se předpokládat, že to nebude nějak
značené, byla jsem ale schopná nás navigovat. Já to neumím pouze
ve městech, mimo ně jsem ve čtení mapy dobrá. Co dobrá, jsem
přímo vynikající. Jen si občas pletu vlevo a vpravo a východ se
západem.

Jak se najednou ozvala rána jak z děla a stali jsme se
nepojízdnými
Stoupali jsme do poměrně prudkého kopce po jílovité šotolině a Luboš si naštěstí odpustil
poznámky, zda opravdu míříme k jezírku. Už se totiž setkal se situací, kdy se k hladině muselo do
kopce. Na vrcholu jsme spatřili dole pod námi vysněné jezírko, ovšem nevedla k němu žádná cesta.
Sice jsme se pokusili neprostupným terénem tlačit kola, ale nešlo to. Dnes u jezírka tedy spát
nebudeme. Prudký sjezd dolů jsem já raději tlačila a Luboš to pustil, co to dalo. Pod kopcem už na
mě čekal a ukazoval doleva na zarostlou, ale sjízdnou skútrařskou stezku. Super, to by šlo, podle
mapy bychom asi po kilometru měli narazit na potok či říčku, takže u vody bychom nakonec tábořit
mohli. Zahnuli jsme tedy na stezku, určenou v zimě pro sněžké skútry, když tu najednou se za mnou
ozvala rána jak z děla. Rychle jsem se otočila a Luboš přepadený přes řídítka na mě volal, že je v
pořádku. On sice byl, ale nikoliv již jeho vozík. Ten svíral s kolem nepřirozený úhel. Důvod se
ukázal záhy. Lubošovi se za jízdy urval vozík, což ho prudce zpomalilo, naštěstí kromě přepadnutí
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přes řídítka a pořádného leknutí se nic horšího nestalo. Oběma nám zatrnulo. Tohle se stát někde na
silnici I. třídy, či na jízdě z kopce, kdy Luboš valil šílenou rychlostí, neštěstí by bylo hotovo. Jeho
anděl strážný se fakt činil. Díky pomalé jízdě po skútrařské stezce Luboš nečekanou změnu
akcelerace ustál poměrně snadno.

Problémy je potřeba řešit za pochodu
Podrobné prozkoumání zjevilo zřejmě únavovou prasklinu upevnění vozíku, vzniklou nejspíše při
letecké přepravě a doraženou kodrcáním se po šotolině, nemalou roli v tom sehrálo i přetížení
vozíku, protože zrovna dnes si Luboš naložil všechnu vodu k sobě a nedovolil klasické rozložení /já
čtyři litry, on dva litry/. Poslední kamínek do skládačky pak byla neplánovaná dvoulitrovka
minerálky, koupená v obchodě. Suma sumárum, z minuty na minutu jsme se stali nepojízdnými.
Protože průsery se musí řešit za pochodu, nenechali jsme se tím rozhodit. Nyní je večer, nemá
smysl shánět pomoc. Dohodli jsme se, že postavíme stan, já zde zítra zůstanu, a Luboš naloží svůj
polámaný vozík na můj funkční a vydá se objíždět zemědělské usedlosti. Jednou snad narazí na
někoho, kdo bude ochoten a schopen nám to opravit, optimálně svařit. Prostě si zde uděláme
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nucenou přestávku, vody máme dost, vydrží nám na další dva dny. Nic jiného jsme nevymysleli,
žádný záložní plán. Prostě to musí klapnout, a když zítra zjistíme, že se to nepovedlo, budeme
muset namyslet něco jiného. Třeba odvezení na korbě traktoru do nejbližšího města, které taky
může být hodně daleko. Večer po šotolině nějaký traktor projel, takže by se určitě dal použít na
transport.

Pohodu si zkazit nenecháme aneb ukázka rozdílného tepelného
komfortu
Nemělo smysl hledat nějaké pěkné místo na postavení stanu, musíme vzít to, co se nabízí. Stan jsme
tedy postavili přímo na skútrařské stezce, asi 10 metrů od silnice. Jen co byl náš příbytek vztyčen,
nasbíral Luboš z okolního lesa dříví a založil oheň. Na něm jsme si opekli dnes zakoupené
špekáčky. Prostě nijak jsme se nenechali vzniklou situací deptat. Jestli tady skončí náš výlet, tak
skončí. Nějak to vyřešíme. Improvizovaně jsme nebyli schopni opravy, na to nám chyběly podstatné
nástroje, jako třeba svářečka. Na ohni se o to nemělo smysl pokoušet, nebyli bychom schopni
vyvinout dostatečnou potřebnou teplotu.
Aby byla pohoda dostatečná, ohřáli jsme si čajík, do něj nalili ferneta a bylo nám dobře. Párečky
jsme jedli s hořčicí. Takoví jsme totiž labužníci a protože dnes nakupoval se mnou i Luboš, tubu
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hořcice mi do košíku přihodil. Mě by něco takového nenapadlo, na tohle je fajnšmekr on.
U ohně seděl Luboš v tričku s krátkým rukávem a já v péřovce. Jemu zima nebylo, kdežto já se díky
nastálému ochlazení raději oblekla. Kromě tepelného komfortu poskytovala péřovka i další, nikoliv
nevýznamnou výhodu, a to ochranu před kousavým hmyzem. Nyní večer to opět byli komáři, kteří
bodali jak diví, a nám bylo více než jasné, že mochničky teď spinkají, aby ráno vstaly odpočaté a
vystřídaly komáry.
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Den 10., pondělí 22.6.
Jak jsem olejem z rybiček polila Lubošovu karimatku
V noci mě budila strašná vlhkost ve stanu, nejspíše díky kondenzaci, protože rozhodně nepršelo.
Stan jsme přitom měli rozepnutý a všechny větrací otvory otevřené. Vlhkost musela přijít zvenku z
okolních mokrých a podmáčených lesů. Ráno jsme tedy měli mokré spacáky, proto jsme je
rozprostřeli kolem ohýnku k usušení.
Snídani jsme si opět užili. Sice jsem předpokládala, že polovina špekáčků zůstane na ráno, ale
sežrali jsme je všechny včera, nejspíše z obav, že by se jako netrvanlivý výrobek mohly rychle
zkazit. Nyní jsme si tedy udělali topinky na ohni a k nim zakusovali rybičky z konzervy. No a jak
jsem tak ženská šikovná, povedlo se mi plechovku po snězení podávat Lubošovi tak, že mi vypadla
z rukou na jeho karimatku. Samozřejmě dnem vzhůru, takže veškerý olej vytekl na karimatku.
Luboš, který tento olej miluje, si jej pečlivě z karimatky olízal. Naštěstí mi za mou nešikovnost
nevynadal. Asi věděl proč. Však to byla jeho vina, měl ruku dát do trajektorie mé končetiny a
předvídat, že mi konzerva z ruky vypadne.
Po snídani se Luboš pokusil svůj vozík rozebrat, nechtělo se mu totiž tahat se dvěma vozíky.
Povedlo se mu odšroubovat jen tu kritickou, ulomenou část, u které předpokládal snazší převoz.
Pokud se mu zadaří zajistit svaření, máme vyhráno. Poté mi nanosil dostatek dříví na přikládání
ohně, políbil mě, jako kdyby odjížděl na nebezpečnou válečnou výpravu, ze které by se nemusel
vrátit, a já mu na mapě udělala křížek v místě, kde jsem se domnívala, že plus mínus deset
kilometrů táboříme. On ještě na odbočku ze silnice připevnil na viditelné místo na strom vlaječku,
aby skútrařskou stezku snáze nalezl.

Luboš na misi
Rázem jsem osaměla. Za dobu, kdy jezdíme na tyto výpravy, to bylo úplně poprvé, co jsem měla
prostor sama pro sebe. Pilně jsem přikládala u ohně, z obou karimatek jsem si zbudovala příjemné
posezení a pustila jsem se do čtení knihy v čtečce. Čas mi rychle ubíhal, že jsem ani nevěděla jak.
Dokonce jsem se tak silně zabrala do zajímavé literatury, až jsem přestala vnímat své okolí, což
jsem zjistila, až když jsem seděla u dohasínajícího, doutnajícího ohně. Pro samé čtení jsem totiž
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naprosto zapomněla přikládat. Jako strážce domácího krbu jsem se tedy neosvědčila.
Po několika hodinách se vrátil Luboš a z dálky zářil nadšením. Jeho mise byla úspěšná. Překotně se
pustil do vyprávění. Začal objíždět osamělé zemědělské usedlosti a ve třetí z nich, asi 10 km
vzdálené, konečně našel někoho doma. Tou osobou byla žena, nehovořící anglicky. Natolik ale
pochopila, že Luboš má problém, který ona nevyřeší. I povolala telefonem svého manžela, tou
dobou kdesi v práci v asi 20 km vzdáleném Kitee. Ten dojel autem, Lubošovi svařil, co bylo
potřeba, a zase odjel zpět do práce. Ačkoliv jim Luboš nabízel finanční vyrovnání, odmítli si vzít
byť i jen jediný cent. Pouze se vyptávali na naše plány, což Luboš nebyl schopen fundovaně
vysvětlit. Důvod byl prostý, názvy měst a osad si jednoduše nepamatuje a skutečně netušil, kam
vlastně jedeme, věděl pouze, že putujeme z jihu na sever podél ruské hranice.

Jak vosa spáchala sebevraždu utopením v našem čaji
Luboš byl zpět v 13 hodin, což byl natolik dobrý a nečekaný čas, že jsme se proti všem původním
plánům rozhodli pokračovat. Navíc to nevypadalo na ztracený den, protože běžně jsme schopni
vyrazit i kolem 15 - 16. hodiny, tudíž současná doba spadala do našeho běžného průměru. Čaj jsme
měli navařený, nebyl tedy důvod se nadále zdržovat a honem jsme začali balit. To už počasí zjistilo,
že budeme pokračovat v naší cestě, a seslalo na nás déšť. To asi abychom pro změnu jednou balili v
dešti a všechno měli mokré.
Cpali jsme tedy do vozíků všechno co nejrychleji tak, aby kontakt s vodou dopadající svrchu byl co
nejkratší. Toho využila jedna neodbytná vosa a rozhodla se, že se napije z našeho čaje v hrnci. Jenže
se zřejmě přepila, protože najednou tam plavala mrtvá. Usoudili jsme, že čaji nic není, jen prostě
přilítla spáchat sebevraždu do našeho čaje.
„Ty máš čisté tričko!“ zařval najednou Luboš.
„Nejenom tričko, ale i cykloplínu.“
„Toho jsem si nevšiml. Jaktože máš čisté
tričko?“
„Ty můžeš mít taky, máš rezervní, stejně
jako já. Po týdnu už jsem potřebovala
čisté.“
„Ne, já nové nechci.“
Na druhou stranu, fakt jsem se cítila
potěšená, že si všiml výměny trička. To
zase až tak běžné není.
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Déšť zvýraznil svoji intenzitu a my měli konečně sbaleno a mohli jsme vyrazit. Já si ještě před
opuštěním našeho tábořiště důkladně prohlídla ukázku pravé domácí finské práce. Svár vypadal
bytelně a festovně. Snad nám na zbytek našeho cykloputování vydrží.

Počasí, jak jej známe
Jízda po šotolině v dešti byla humus. Nedal se o tom říct žádný superlativ. Zkuste jet po blátivé
cestě za deště, navíc přes hory. Pohybovali jsme se v jakési vrchovině, kdy jak výjezdy, tak sjezdy
byly natolik výživné, že jsme kopce raději tlačili nahoru i dolů. Zasraní jsme při tom byli až mezi
lopatkami. Ano, chápu, že se na tomto faktu podílela i absence blatníku, ale nám se blatníky prostě
neosvědčily. Trpělivě jsme se po nezpevněné cestě plácali několik kilometrů rychlostí s bídou
odpovídající pomalé chůzi. Počasí bylo přesně takové, jak jej známe. K dešti se přidalo i výrazné
ochlazení v kombinaci s větrem. Jak tak foukalo, sráželo to pociťovanou teplotu o desítky stupňů
níže. Cítili jsme se zase jednou jak ryba ve vodě, a to doslova, protože zmíněnou substancí jsme
byli občastňováni svrchu, zespodu i z boku.
Jak jsem správně předpokládala, tak zde, v oblasti nikoho, se nenacházel žádný ukazatel či směrové
tabule. Byl tedy poněkud oříšek nás správně navést zpět na naši okresku, aniž bychom se museli
vracet. Já jsem si k Lubošově údivu ale dobře poradila. Nevím, co na tom nechápal, sice nemám
orientační smysl, ale pokud na mapě vidím, že musím za velkým jezerem zahnout doprava, tak to
taky udělám bez ohledu na to, zda tam nějaká směrová tabule je či není. To je výhoda ženského
způsobu uvažování.
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Nájezdem na asfaltku ustal déšť
Správně jsem nás navedla na naši původní okresku a tam zavelela k odbočení doleva. Luboš se sice
zpočátku zdráhal, jeho orientační smysl mu tvrdil něco jiného, ale já jsme měla mapu, tudíž
rozhodovací pozici. Navíc nájezdem na asfaltku déšť ustal jako mávnutím kouzelného proutku a
slunce začalo nemilosrdně pražit. Nad námi se skvěla modrá obloha bez jediného mráčku a
kdybychom neměli durch mokré vozíky a věci v nich, asi bychom podlehli dojmu, že déšť proběhl
pouze v našich fantaziích jako halucinace.

Protože Luboš furt trval na nějakém ověření, že opravdu jedeme správně, musela jsem ho o tom
přesvědčit. Z mého pohledu se přitom jednalo o naprosto nepodstatný detail. Na to si ale musel
počkat ještě asi 20 km, než jsme se ocitli na křižovatce, na níž se naše okreska napojila na silnici I.
třídy č. 9. Zde se taky Luboš konečně dočkal ukazatele, aby si otestoval, že nás opravdu naviguji
dobře.
Ovšem zatímco u něj nálada stoupla o několik stupňů díky existujícímu ukazateli, u mě došlo k
poklesu až na samotné dno. Nenávidím silnice I. třídy! Naštěstí tento úsek měl být podle mapy jen
velmi krátký, něco kolem 15 km. Ovšem co neměl na délce, to mu chybělo na šířce. Žádná krajnice,
museli jsme jet zařazení v obyčejném pruhu. Naštěstí díky všednímu dni zde byl o něco menší
provoz, než včera na jiné silnici I. třídy. Tato cesta vedla až do Sortavaly, což je bývalé finské
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město, nyní ležící v Rusku. K našemu údivu se všechna auta s ruskou SPZ chovala stejně
ohleduplně, jako finští řidiči, nezaznamenali jsme nějaký rozdíl v nedostatku ohleduplnosti vůči
cyklistům, a to dokonce ani u ruských náklaďáků. Prostě mi přijde, že tito řidiči přejímají zvyklosti
té dané země, ve které se pohybují.

Rusko je, coby pedálem dohodil
Pár kilometrů před další větší finskou osadou Uusi-Värtsilä jsme se naštěstí ocitli sice ne v
cyklopruhu, ale alespoň na krajnici. Už tohle jsme považovali za úspěch. Vlevo od nás vedla
širokorozchodná železnice, upomínka toho, že Rusko je opravdu kousíček. Kolem cest se
objevovaly billboardy v azbuce, takže jsme
chvílemi museli dost přemýšlet, zda není možné,
že jsme se ocitli rovnou v Rusku. Uklidnil nás
fakt, že není tak jednoduché se dostat do Ruska
bez překročení hranice. I když uznejte, přítomnost
širokorozchodné železnice, tak typické pro Rusko,
a nápisy v azbuce v nás opravdu vyvolávaly
dojem, že jsme jinde, než jsme původně chtěli.
Zase tak nás to netrápilo. No tak bychom byli v
Rusku, no a co.
Větší osada na trase znamela možnost doplnění
proviantu, čehož jsme samozřejmě využili.
Nejprve jsem se zbavili PETky, za kterou jsme
zinkasovali 40 centů, pak jsme dokoupili repelent,
následně jsme si vzali flák lososa na večeři, a
nakonec jsme se rozhodli zde najíst. Tohle
všechno jsme spáchali v benzince, která ve
zdejších končinách právě pro takové účely slouží.
Jediná vada na kráse byl nášup kávy, který vždy byl ve Finsku zdarma, pouze zde jsme museli za
něj platit. Asi tak blízká přítomnost Ruska a tudíž možnost zneužívání. Jiné vysvětlení nás
nenapadlo. Nás pro změnu pobavilo porovnání cen: malý repelent 50 ml stál 5,1 €, kilo lososa 4,7
3€. A to jsme prosím netušili, že se jedná o lososa uzeného, nikoliv syrového, jak jsme se
domnívali.
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Největší chyba je, že jsme si nevzali opalovací krém aneb jak se
mi začala zapalovat lýtka
Na benzince jsme baštili výtečnou krmi a cítili se docela zmožení. Panující vedro 27°C nás deptalo.
Shodli jsme se, že největší chybu, kterou jsme udělali, bylo nesbalení opalovacího krému. Sedíce u
kávy jsme dumali, zda si ještě zde v obchůdku na benzince nějaký nekoupit. Nakonec jsme to
zamítli, báli jsme se osudu. Totiž když si opalovací krém nepořídíme, bude nadále pěkně. Jen co do
něj investujeme, rázem začne pršet a opalovací krém se tak stane zbytečnou součástí výpravy. To
raději budeme spálení, což jsme již stejně byli a to dokonce dost zajímavě. Jak totiž směřujeme stále
na sever, odráží se to i na poloze slunce vůči nám. Měli jsme tedy výrazněji spálenou levou stranu
těla, což zejména u mě bylo více patrné. Nejvíce to bilo do očí v oblasti lýtek, kdy pravé bylo
opálené, ale levé doslova spálené a v kombinaci s nehojícími se, mokvajícími boláky po štípancích
od komárů to vyvolávalo dojem lepry. Já jsem tomu samozřejmě nepřidávala tím, že jsem si svědivé
léze škrabala, a v neposlední řadě se projevila i absence pořádné hygieny. Humorné bylo opálení na
horních končetinách, kdy díky užívání cyklorukavic byly hřbety rukou bílé jako padlý sníh a nad
tím více či méně opálené předloktí a paže. O spáleném krku jsem si netroufla určit, co je opálení a
co je nemytá špína, tohle se vyvrbí až v civilizaci.
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Ilomantsi 90 km
Těsně před benzinkou jsme poprvé od začátku naší cesty spatřili ukazatel na Ilomantsi, což měla být
naše první velká zastávka. Zatím jsme vzdálenost k této osadě mohli pouze odhadovat, nyní, po
debatě nad mapou u jídla, jsme se rozhodli, že je v našich silách do Ilomantsi dorazit již zítra. Když
to dnes potáhnem ještě takových 15-20 km, jsme schopni zbývající vzdálenost dojet za
předpokladu, že nebudeme zítra muset hledat místo na stan, ale zůstaneme v kempu poblíž
Ilomantsi. Pronajmutí tamní chatky bylo ostatně v plánu již z domova, chtěli bychom tam pobýt dva
dny a užít si tuto zapadlou, přesto však důležitou karelskou osadu.
Nyní bylo 17. hodin, cítili jsme se příjemně navečeření, sluníčko utěšeně svítilo a naštěstí už tak
strašně nežhnulo, takže neexistovala žádná překážka, proč bychom se nemohli ocitnout již zítra
večer v Ilomantsi. Dnes můžeme jet tak dlouho, dokud nám síly stačit budou, blankytně modrá
obloha nás k tomu přímo vyzývala a věděli jsme, že minimálně do 22. hodin nemusíme řešit světlo
a tmu. Jediné, co nás trochu deptalo, bylo varování obsluhy benzinky. Jednak prý hned za
odbočením na naši plánovanou silnici bude strašný, dlouhý a prudký kopec, který ona prý nalehko
nevyšlape nikdy a s našimi vozíky si to nedovede představit vůbec, jednak nás od té zvolené cesty
zrazovala. Údajně tam nikdo nejezdí, jsou tam opuštěné oblasti bez civilizace a potulují se tam vlci
a medvědi. Máme prý raději pokračovat po hlavní silnici, která do Ilomantsi též vede. No tak to
tedy prrr! S kopci se potýkáme od prvního dne, a který nepůjde vyjet, tak jednoduše vytlačíme, a po
hlavní frekventované silnici nepojedeme ani omylem. Dívala se na nás útrpně a s obavami.
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Zákony komáří invaze
Projeli jsme osadou Uusi-Värtsilä a odbočili na okresku č. 500. To už jsme tak nějak pochopili
zákonitost finského označování silnic. Stručně řečeno, jednomístné číslo je přiřazeno dálnicím a
vysokorychlostním komunikacím jako nenáviděné silnici č. 9, po níž jsme nedávno putovali.
Dvoumístné číslo označuje něco jako silnici. I. třídy, tedy též nic moc. Trojmístné číslo jsou už
běžné okresky a čtyřmístné číslo jsou většinou opuštěné, často šotolinové cesty. Podle mapy by nás
poslední jmenovaná měla čekat na další odbočce asi po
5 km a stát se naší věrnou společnicí na mnoho desítek
kilometrů.
Naskočili jsme na naše kola a vydali se vstříc
očekávanému úděsnému stoupání. Napřed se kopeček
jevil nevinně, ani jsme se nezadýchali, a najednou jsme
se po asi 2,5 km ocitli nahoře. Když jsme začali sjíždět
dolů a pokračovali po nám již známé vlnovce, kdy
jedeme neustále nahoru-dolů bez podstatného výskytu
roviny, došlo nám, že ten úvodní kopec byl právě ten,
před kterým jsme byli zrazováni. Pro jistotu jsme se s
Lubošem zastavili, ale protože jsme již byli na
křižovatce, bylo nám více než jasné, že to, co obsluha
benzinky viděla jako šílený krpál, nám po našich více
než 300 km v proměnném terénu přišlo jako naprosto
benigní.
Tento kopec se mi ale vryl nesmazatelně do paměti z jiného důvodu. Objevila jsem totiž zákony
komáří invaze při jízdě na kole. Do kopce totiž komáři bodají pouze do levé ruky, kdežto z kopce
do pravé. To proto, aby nešlo při sjezdu se po nich ohánět, jelikož by měl cyklista na výběr:
plácnout komára nebo se sám rozplácnout díky nepoužití zadní brzdy, která je umístěna vpravo,
protože pravá ruka by se musela rozhodnout: brzdit či setřást komára.

Přejezd pustou oblastí
Již sama silnice 500 nás zavedla do odlehlých oblastí, kdy se kolem nás rozkládaly hluboké
karelské lesy. Po odbočení na ještě opuštěnější silnici č. 5002 zůstala veškerá civilizace za námi.
Pohybovali jsme se kilometry a kilometry lesů bez jediného osídlení. Žádná samota či zemědělská
usedlost, prostě NIC. Jen my, březové lesy a divoká zvěř. Užívali jsme si to a kilometry nám na
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tachometru, který nemáme, naskakovaly samy od sebe. Aby bylo jasno: tachometr nemáme cíleně.
Já nechci vědět, kolik jsem ujela kilometrů. Já si chci cyklodovolenou užít, jsem tam kvůli
zážitkům. Samozřejmě si vzdálenost měřím, a to pomocí GPS. Tu ale užívám hlavně kvůli určování
času, funkce ujetého počtu kilometrů je spíše sekundární.
Kdo si myslí, že jízda lesem může být jednotvárná, tak mu doporučuji
právě karelský les. Tam každá zatáčka, každý kopec poskytuje jinou
scenérii, která se nikdy neokouká. Místy byly lesy vystřídány
nádhernými loukami, na nichž převažoval fialový kvítek – lupina
nebo-li vlčí bob. Proč se zde hojně vyskytuje kytka, preferující suché
stanoviště a teplé klima, když všude je podmáčená půda a zima,
nechápu. Asi nějaká místní mutace.
No a kde nebyl les ani loučka, tak se nacházela nádherná jezírka, která
jen vyzývala ke složení hlavy. Neodolali bychom jejich vábení,
kdybychom měli nabranou vodu. Pít z jezera coby stojaté vody jsme
nechtěli a nějaká rychle tekoucí se zde nevyskytovala. Přitom jezírko,
kolem kterého jsme právě projížděli, patřilo mezi nejfotogeničtější v
Karélii. Natolik bezvýznamné, že nemělo jméno. Přesto nádherné, kdy
nízce položené slunce se zrcadlilo v jeho klidných, nehybných
vodách.

Zákony hledání místa na spaní
Blížil se podvečer, my měli najeto více než 50 km, což byl náš nepsaný denní počet kilometrů, rádi
bychom se někde utábořili, kolem nás se nacházela ideální místečka, akorát my jsme neměli
nabranou pitnou vodu. Formulovala jsem tak základní zákony hledání místa na spaní:
1. vždy jsou dostupná nádherná místa na spaní v okamžiku, kdy člověk nemá doplněnou pitnou
vodu
2. po nabrání vody a nástupu večera pokračují kilometry jízdy bez vhodných míst
3. když už cyklista přijme první, jakž takž přijatelné místo, tak ráno po opuštění tábořiště
nalezne všude kvanta super míst, mnohem lepších
Tak nějak jsme se cítili nyní i my. Napřed kilometry bez možnosti doplnit vodu, pak ideální místa
na spaní, poté hledání zdroje vody, a následně utrum s místy na rozložení stanu. Ale nepanikařili
jsme, prioritou se nyní stala voda. Konečně po dalších asi 10 km jsme natrefili na první samotu, kde
jsme postarší finský pár poprosili obligátním „vesi, kiitos“ /vodu, děkuji/ o šest litrů vody do našich
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vaků. Poskytli nám ji radostně a ochotně, přestože jsme je právě očividně probudili z jejich
zaslouženého spánku. Tady fakt všichni jak o polárním dnu, tak i o polární noci chodí spát se
slepicemi. Vyslechli jsme varování ohledně divokých zvířat, pokud jsem správně pochopila finštinu,
anglicky dle očekávání nehovořili.

Všechno je mokré
Po doplnění vody jsme všechnu zbývající energii investovali do nalezení vhodného místa na spaní.
Výrazně jsme redukovali naše požadavky, tj. Lubošův na polohu u jezera či řeky kvůli smočení se,
můj na pěkné výhledy. Všechno se smrsklo na rovný plácek, kde pohodlně a klidně strávíme noc a
vydatně se vyspíme, abychom mohli ráno pokračovat a dokázali dojet až do Ilomantsi.
Pokračovali jsme hustým, smrákajícím se lesem ještě dalších 10 km, až jsme objevili odbočku
doprava. Hned jsme po ní zabočili s tím, že tam někde se utáboříme. Kola jsme museli nakonec
tlačit, protože po zarostlé stezce se nedalo jet. Na druhou stranu to taky znamenalo, že se tam autem
nejezdí, nebo jen minimálně. Luboš pak na konci cestičky začal bez kola šplhat přes kameny kamsi
vzhůru, odkud se vrátil celý zářící nadšením. Prý objevil plácek tak akorát na náš stan, jen je v
povzdálí kolem něj dost hovínek. To nás ještě nic netrklo. Každopádně Luboš na vytipované
místečko postupně dotlačil obě naše kola a započal vybalovací proces. Bohužel z vozíků jsme
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všechno tahali mokré. Napřed jsem durch mokré karimatky vytřela ručníkem, pak jsme dost mokré
spacáky rozvěšeli kolem ohniště, které zatím zdárně hořelo díky Lubošově přičinění. Co ale
uděláme se zbytkem našeho oblečení, které je kompletně vlhké, či spíše mokré díky rannímu balení
v dešti? Vlastně jsme nevlastnili nyní jediný kousek výbavy, o němž by se dalo říct, že jeho
dominující vlastnost zní „suchý“. Všecho jevilo různé stadium vlhkosti, a to včetně oblečení, ve
kterém jsme dnes putovali, jelikož jsme ho propotili. Při sezení u ohně se opět projevil rozdílný
tepelný komfort, kdy já jsem tam vegetovala narvaná do péřovky, kdežto Luboš zůstal oděn do
trička s krátkým rukávem. Lepší už to nebude.

Zrada
Abychom se nějak ukojili, vytáhla jsem lososa, dnes zakoupeného na benzince, že jej s kořením
připravím na ohni. Ovšem zrada! Nemajíc dostatečnou slovní zásobu ve finštině, koupila jsem v
dobré víře flák syrového lososa, z nějž se po otevření vyklubal losos uzený. A to máme stejný
balíček ještě na zítra! Nevadí, nepřijdou nyní k umu mé kulinářské schopnosti, zato budu ušetřena
práce. Syrového lososa by bylo nutné nějak dále tepelně zpracovat, uzený se dá jíst přímo. I
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neváhali jsme tedy a pustili se do jeho konzumace rovnou, sedíce na mokrých karimatkách u ohně.
Sežrali jsme celé balení na posezení a vůbec nás netrápilo, že jsem nekoupila syrového lososa,
kterého bych musela nějak na ohni rozumně připravit. A už vůbec jsme si nevšimli, že jsme jej
spráskali bez jakékoliv přílohy. Však na opečení topinek bude prostor ráno, nyní by se do nás již nic
nevešlo, když v žaludku každého z nás spočívalo 250 g lososa.
Klíčová otázka večera však zněla: co s mokrým oblečením? Luboš si prosadil, že s pomocí
gumicuků zbuduje provizorní šňůry mezi stromy a na ně navěšíme na noc naše vlhké hadry. Snažil
se mě přesvědčit, že stejně je všechno mokré, takže noc ničemu neuškodí a hůře snad být nemůže,
takže všechno, co si nedáme na sebe, zůstane venku. Na moje upozornění, že taky může pršet či
padnout rosa, Luboš jen pokrčil rameny, zda mám lepší nápad. Chci snad mokré svršky nacpat
někam do stanu? Nechci, takže jsem se podvolila jeho riskantnímu návrhu. Beztak nezbytné věci
budeme mít u sebe, jako péřovku, bundu, spacák, takže o nic nejde. A pokud vše pošlape jak
hodinky dle dnešního plánu, zítra večer už budeme někde v suchu v kempu.
Jedinou vadou na kráse bylo umístění našich unavených tělesných schránek do mokrých spacáků.
Brrr.
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Den 11., úterý 23.6.
Jak nás probudily kapky deště dopadající na stan
Ve 4,30 jsme najednou procitli hlukem kapek deště vytvářející staccato zvuk na tropiku stanu. Tak
jak mi normálně trvá skoro hodinu na srovnání se s okolní realitou, nyní jsem byla vzhůru během
pár vteřin. „Prádlo!“ křikli jsme zároveň s Lubošem na sebe a už jsme se oba drali ven ze stanu,
abychom co nejrychleji zminimalizovali kontakt našeho oblečení s vodou, dopadající na něj ve
formě deště. Před stanem jsme ale zůstali stát a nechápavě zírali na sebe. Venku totiž nepršelo, efekt
dopadu kapek na stan představovaly tisíce jedinců hmyzu, jenž narážely na náš příbytek, který byl
jimi hustě poset. Luboš ovšem pohlédl na jednolitě šedou oblohu, tak odlišnou proti dosavadní
blankytně modré, a zakabonil se. To prý nevypadá dobře. Kovově zbarvené nebe opravdu vytvářelo
jednoznačný obraz, že co nevidět začne pršet a tak brzo nepřestane, což se dalo čekat, když jsme
zatím měli na naše poměry nezvykle pěkné a slunečné počasí a bez jediné kapky deště dokonce celé
tři dny.
Když už jsme byli probraní a situace nad námi dávala tušit déšť, jednohlasně jsme se domluvili, že
nepolezeme zpátky do stanu pokračovat ve spánku, ale naopak se najíme, navaříme čaj a sbalíme se
tak, abychom mohli využít brzkého spontánního probuzení a brzo vypadnout. Sice bylo více než
jasné, že po cestě zmokneme, je ale velký rozdíl balit v dešti či zmoknout za jízdy.

Jak jsme si uvařili pavoučí polévku
Sáhnutí na pověšené oblečení nám okamžitě zjevilo krutou pravdu: všechno bylo mokré ještě více,
než když jsme to večer věšeli. Tento pokus nám nevyšel. V noci buď pršelo, což se nedalo vyloučit,
nebo padla silná rosa, případně kombinace obojího. Honem jsme tedy zapálili oheň, abychom se
pokusili naše svršky alespoň trochu vysušit. Na oheň jsme umístili hrnec s vodou a když jsem tam
chtěla po chvíli vhodit čaj, koukala jsem do pavoučí polévky. Nějací pavouci nám buď spadli do
vody a uvařili se, nebo se v našem hrnci utábořila pavoučí rodinka a já si toho při nalívání vody
nevšimla. Protože jsme vody neměli nazbyt, opatrně jsem jejich tělíčka povybírala.
Posnídali jsme druhé balení uzeného lososa, které jsme ani neměli sílu dojíst. Nevadí, po cestě ho
na svačinu jako když najdeme. Vaření čaje a bourání stanu nám zabralo standardní dvě hodiny,
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protože na pohodové posedávání u ohně jako obvykle jsme nyní neměli ani pomyšlení. Projevila se
jednak ponurá atmosféra zdejšího lesa, jednak obavy, že každou chvilku začne krápat. Nemělo tedy
smysl to protahovat, když jsme stejně ranní pohodu neměli.
Podle našich propočtů měla být osada Ilomantsi od nás cca 65 km, domluvili jsme se tedy, že to
zkusíme dnes dát. A když se to nepovede, dorazíme tam až zítra, o nic nejde. Až budeme takových
20 km před osadou, kdy tedy bude jasné, že tu zbývající část nějak zvládneme, zavoláme si do
kempu o rezervaci chatky na dva dny. Zde to ještě nemá smysl, jsme příliš daleko a není jasné, že to
dokážeme.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Doteď jsme si mysleli, že koncentrace komárů ve vzduchu dosáhla maxima. Opak byl pravdou,
prostor kolem nás zčernal a s každou molekulou kyslíku, kterou jsme vdechli, se do nosu a tím
pádem i do plic dostal minimálně jeden kousek komára. Není tedy divu, že jsme rázem byli
doštípaní na každém odhaleném kousku kůže a zčásti i na zakrytých částech, protože nám ti prevíti
vlezli pod oblečení. Mě svědila hlava tak strašně, že jsem měla pocit, že se zblázním. Na vlasech se
nešlo nějak úspěšně potřít repelentem s kuličkou, takže jsem v zoufalství učinila jedinou věc, která
mě napadla: otevřela jsem si lahvičku repelentu a celý její obsah jsem si vylila na hlavu. Díky
gelové konzistenci tekutiny jsem si ji poctivě vetřela do vlasů a mohu prohlásit, že odpuzovací efekt
to mělo. Rozhodně na komáry ano, asi tak na půl hodiny. Na Luboše již méně, nadále jsem se mu s
šest dnů nečesaným strništěm vlasů zdála stejně atraktivní jako dosud, a láskyplně mě políbil, a to
měl prosím brýle, takže na absenci optiky z jeho strany se to svést rozhodně nedalo.
Po této proceduře jsme si nasadili na hlavu helmy a mohli jsme vyrazit. Nejprve bylo nutné opatrně
dotlačit kola zpět na silnici, kteréhož úkolu se zhostil Luboš. To už bylo ve vzduchu cítit první
kapky deště. Stihli jsme to tak akorát.

Jízda v dešti aneb mám krizi
Jen co jsme nasedli na kola a šlápli do pedálů, prudce se ochladilo, foukal silný vítr, který s námi
lomcoval, a začalo silně, vytrvale pršet. Změnil se i ráz krajiny, kopce byly prudší, delší a
obtížnější, než dosud. Na některých z nich jsme kola tlačili. Okolí kolem nás nám již připomínalo
severskou tundru – holé, zakrslé keře a nízká vegetace. Nejvíce patrné to bylo zejména na
vrcholových partiích náhorních plošin, které se střídaly s níže položenými březovými hájemi. Z lesů
prostupovala vlhkost a dýchalo se úplně nádherně. Ocenili bychom to o to více, kdybychom nebyli
smáčení zeshora podobnou vlhkostí.
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Na mě dolehla první větší krize letošního Finska. Trnuly mi ruce, necítila jsem prsty, hlavně na levé
ruce a trápil mě hlad. Přitom jsme putovali opuštěnými oblastmi bez jediného osídlení, což bych si
za jiné konstelace užívala. Takhle jsem co chvíli musela zastavit, protřepat ruce a zejména prsty a
poté zase pokračovat. Proč pocity byly horší zrovna na levé, když jsem pravák? Že by kvůli
omrzlinám z roku 2011, kdy byla více postižená právě levá ruka? „Začíná Ti karpál, já to znám“
dobíral si mě Luboš, ovšem když viděl můj zkroušený výraz, nechal toho. Jako správný chlap se k
věci postavil mužně. Láska prochází žaludkem, a tudíž použil jediný postup, který ho napadl.
Zavelel zastavit ke svačině, či spíše k obědu. Že se široko daleko nenacházel žádný obchod,
krámek, restaurace, či benzinka, považoval za nedůležité. Prostě zde se najíme a bude nám dobře.

Jak nám pršelo na oběd
Lubošem vytipované místo skýtalo stejnou možnost být vydán napospas dešti, jako na silnici.
Rozdíl byl pouze v tom, že na této odbočce do lesa nejezdila auta. Ta ale nejezdila ani na původní
silnici, což byl nepodstatný detail. Každopádně se o mě Luboš postaral jako chlap. Opřel svoje i
moje kolo a vytáhl z vozíku jídlo. Byl jím uzený losos a suchary. Luboš se dokonce zřekl sucharů v
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můj prospěch a k lososovi zajídal müsli, což se jevilo nekompatibilně pouze na první pohled. Já jej
znám, takže vím, že za müsli by položil život a suchary zrovna nemusí. Takže on spořádal přílohu,
která mu více vyhovovala, já též, a zbytek z půlkilového balení uzeného lososa v nás jen tak
zahučel. Vůbec nám nevadilo, že nám na náš improvizovaný oběd prší. Teda, ono nám to vadilo, ale
neměli jsme zrovna tisíce jiných možnost na výběr.
Každopádně po jídle se mi výrazně zvedla nálada, v tomto se Luboš projevil jako dobrý znalec žen,
nebo minimálně své manželky. Pauza, kdy jsem nemusela mít ruce na řídítkách, prospěla i mým
zbídačeným rukám. Mohla jsem tedy nasednout na kolo a opět šlapat, alespoň do doby, kdy mi
znovu začnou ruce trnout a přestanu cítit
prsty. Necitlivost, respektive
neovladatelnost prstů byla problémem
hlavně při sjezdech. To si takhle hmátnu na
brzdu, že si přibrzdím rozjetý TIRák kolo +
vozík, abych následně zjistila, že mě prsty
neposlouchají a že s nimi nemohu hýbat.
Chvílemi to bylo o držku. Nakonec jsem
vypozorovala, že mohu je v kuse bez
přestávky maximálně 8 km, následně již
musím zastavit, ruce párkrát protřepat a teprvé poté mohu bezpečně pokračovat dál.

Jak jsme si oba sáhli na dno svých sil
Déšť nabyl na síle a zintenzivněl. Až dosud jsem byla schopná jet s helmou na hlavě bez kapuce,
nyní již vyvstal problém. Jak jsem si totiž ráno v zoufalství vylila na vlasy lahvičku repelentu, tak
nyní voda protékala otvory v přilbě na vlasy a pokračovala dále na obličej poté, co spláchla část
nánosu repelentu. No a jelikož voda dodržuje gravitační spád, teklo mi všechno do očí. Díky
hojnému potření repelentem obsahovala stékající voda dostatek tohoto odpuzovače, který tak přímo
naleptával má očka, především pravé. Štípalo to jak cyp.
Nebavilo mě to. Kopce, zima, mlha, opar, vítr, déšť. Nekonečná krajina, civilizace v nedohlednu.
Oba jsme si sáhli na dno svých sil, a to jak psychických, tak fyzických, Luboš dokonce na kole za
jízdy usnul. Přišla jsem na to tak, že jsem zastavila kvůli močení, a on do mě i s kolem vrazil, maje
při jízdě zavřené oči. Když se tak stalo, tvářil se nadmíru nechápavě a udiveně. Prý ho braly
opakované mikrospánky a tento byl asi delší a hlubší. No, hlavně že nezahučel do příkopu, či se
nepřizabil na sjezdu. Ani jsem netušila, že za mnou chrápe. Prý tak jede už asi deset kilometrů a
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zatím se vždy za mnou včas vzbudil a probral, aby zareagoval.
Po tomhle zjištění jsem ho chtěla nechat jet jako prvního, ale odmítl. Prý bude jako obvykle za
mnou a už neusne. No, nevím. Mezi námi děvčaty, já už jsem několikrát zažila mikrospánky na
kánoi v pozici háčka, kdy jsem ve spánku byla schopná máchat rukama a klást pádlo do vody v
pravidelných intervalech... Takže vím, že je možné usnout a provádět stereotypní činnost, jako v
Lubošově případě šlapat do pedálů a udržovat za mnou odstup. Na kole jsem ostatně usnula též, a to
v roce 2013 při putování severním Norskem po stezce Kystriksveien.

Jak jsem zradila Luboše
Konečně jsme se přes kopcovitou oblast dostali k ukazateli „Ilomantsi 20 km“. Luboš se zaradoval
a viditelně pookřál. Když totiž cestujete neútěšnou krajinou v dešti a netušíte, zda vám do cíle
zbývá 10 či 40 km, tak vás to prakticky nebaví. Ovšem se znalostí přesného počtu kilometrů, které
do cíle ještě zbývá urazit, vás každé šlápnutí do pedálu posune blíže a blíže vysněné metě, kde
utrpení toho dne již skončí. No a nyní bylo na mně do tohoto jeho rozpoložení Lubošovi šlápnout.
„Zlato, musím Ti něco říct“, nejistě jsem pípla.
„Copak?“ Luboš mě poslouchal jen na půl ucha a v duchu se již viděl v teple chatky.
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„On ten kemp, kde dnes budeme spát, neleží v Ilomantsi, ale 9 km od něj, víš?“
Výraz Lubošova obličeje prošel stadiem, jako když si puberťák dá naslepo rande s nadrženou
šestnáctkou a místo očekávané sexbomby dorazí stopadesátikilová důchodkyně, toužící si naposled
užít se skautíkem, než se odstěhuje do domova důchodců.
„Jak dlouho to už víš?“ snažil se dopátrat, kdy jsem na něj tuhle zradu ušila.
„Od začátku, ale nechtěla jsem Tě dopředu stresovat zbytečnou a nepodstatnou informací.“
Ne, Luboš mě ani nezavraždil, ani nevynadal, jen se odevzdaně smířil se situací a s
nepředvítatelnou manželkou. I nebe mi přispěchalo na pomoc a zmírnilo intenzitu srážek. Rozhodli
jsme se toho využít a zavolat do kempu, protože bylo více než jasné, že je v našich silách se tam
dnes ocitnout. Zdeptaný Luboš si jako satisfakci vyžádal chatku se saunou, což jsem mu
odsouhlasila i díky tomu, že s rusky komunikující obsluhou recepce vyjednal slevu. Evidentně
ocenili jeho plynnou, bezchybnou ruštinu.

Dosažení prvního cíle naší cykloexpedice
Po asi 15 km jsme dojeli k rozcestí ve tvaru T a ukazateli, který nám rozhodně zvedl náladu. On se
sice kemp Ruhkaranta nacházel 9 km od Ilomansi, ale jak jsme zjistili až na této křižovatce cest, tak
osada ležela 4 km odsud doleva a kemp 5 km doprava. Jupí! Zajížďka nebude a místo očekávaných
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dalších 15 km jich máme před sebou pouze pět. Nakoplo nás to natolik pozitivně, že jsme v 17
hodin již stáli před branami kempu. Stálo nás to nějakých 10 hodin jízdy a 65 kilometrů a ani to až
tak nebolelo, nebo jen docela malinko. Subjektivně nejhorší a nejvýživnější kopec dnešního dne byl
přitom až zde, za odbočkou ke kempu, což jsme připisovali únavě po celodenním šlapání, a museli
jsme kola s vozíky nejenom vytlačit nahoru, ale i stlačit dolů, protože sklon kopce byl takový, že
sliboval rozplesknutí se díky neubrždění.
Protože osada Ilomantsi, náš první velký cíl, se nacházela kousek odtud a měli jsme na její návštěvu
naplánovány dva dny, hřál nás příjemný pocit ze zdolání určité mety. To bylo taky jediné, co nás
aktuálně hřálo, byli jsme zmoklí jak myši a promrzlí do morku kostí. Místo původně odhadovaných
a plánovaných 300 km z Lappeenranty, jak se to jevilo z domova, jsme překonali 417 kilometrů
během 8 dnů jízdy. Jediná změna proti doma naklikané trase v google maps byla cyklostezka podél
Saima kanálu, jinak jsme se bez větších odchylek drželi původní dráhy. Kde se vzala tak velká
odchylka v řádu více než 30% netušíme, něco mohlo vzniknout hledáním míst na spaní, ale ta
bývala max. pár kilometrů od silnice.

Ilomantsi
6 tisíc obyvatel. Podobně jako obyvatelé Aland /Alanďané/ a Sámové /Laponci/ v severním
Laponsku se Karelové považují za zvláštní kulturní skupinu. Obvláště patrné je to na ulicích tohoto
malého města, jež samo sebe označuje jako pogostu /výraz přejatý z ruštiny, používá se pro „obec“
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nebo „farnost“/ spíše než finským slovem kyla /“obec“/. Ilomantsi je nejblíže ležícím městem k
ruské hranici, obyvatelé se hlásí k pravoslavné církvi a dokonce mluví svým vlastním dialektem.
Ilomantsi je nejtypičtější a nejpravoslavnější obcí Severní Karélie.
Leží na východě Finska a ještě dnes se může pyšnit velmi originální
kulturou. Leží v blízkosti ruských hranic, v oblasti, která je
originální svou kulturou a zvyky. Východní část oblasti je
nejvýchodnějším kontinentálním územím Evropské unie. Obyvateli
jsou domorodí Karelové, kteří jsou tak hrdí na svůj původ, že se
nepovažují za Finy ani za Rusy. Celkem jich zde žije kolem šesti a
půl tisíce. V Ilomantsi žije nejvíce pravoslavných ze všech finských
obcí, k pravoslaví se zde hlásí asi 17% obyvatel.

Jak pejsek s kočičkou prali velké prádlo
U dvou mladých Rusek jsme v recepci zaplatili dvě noci v chatce a domluvuli se na pronájmu
pračky. Kemp to byl rozlehlý, rozhodně bych nechtěla chodit kvůli každé blbosti do recepce, sami
recepční po kempu popojížděli malým osobním autem. Já už byla tak uondaná, že nebylo v mých
silách před budovou recepce znovu nasednout na kolo a šlapat, takže jsem raději kolo k chatce
pomalu tlačila. Tam už na mě čekal Luboš a začínal vybalovat. Já se k němu honem přidala, veškeré
špinavé prádlo jsme cpali do igelitek, nakonec toho byly dvě nacpané tašky. Skočili jsme si do
sprchy, která byla součástí chatky, a Luboš se s naší radioaktivní náloží odebral do recepce, aby
všechno vrazil do erární pračky. Já zatím v chatce vařila večeři – těstoviny typu „Dobrý hostinec“
ve finské variantě a do hotového pokrmu jsem přimíchala konzervu rybiček. Po jídle jsme s
prázdnými igelitkami zašli na recepci v domnění, že už pračka doprala, ale ouha! Luboš nastavil
jakýsi delší program. Protože to vypadalo na dýl, vrátila jsem se do chatky pro mobily a tablety,
přičemž jsem se proklínala, že jsem si na přejezd nevzala kolo. Na recepci jsme pak poseděli v
teple, pohonili wifi signál a vyřešili komunikaci s domovem. Počasí nás nyní vyjímečně nezajímalo
díky pobytu v chatce a zítřejšímu relativně odpočinkovému dni.
Protože se pračka stále tvářila, že točí naše špinavé prádlo, domluvili jsme se, že Luboš tam nadále
bude čekat a já se zatím vrátím do chatky roztopit saunu. Zdejší sauna byla totiž elektrická a na
otočení dvou knoflíků jsem já machr. Nyní jsem ovšem zklamala, žádné očekávané klapnutí jsem z
pece nevydolovala. Musela jsem tak do recepce znovu, již potřetí, abych se dopídila požadované
kombinace nastavení ovladačů. Po sdělení, že je tam bezpečnostní pojistka a saunu mohu zapnout v
jediné poloze časového spínače, jsem doufala, že jsem dnes byla na recepci naposled.
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Jak Luboš pohrdl saunou
Dle instrukcí Rusek z recepce se mi opravdu povedlo kamna v sauně nahodit. Očima jsem fixovala
teploměr a poháněla jej k zvednutí teploty na požadovanou hodnotu. Když již byla místnost řádně
zahřátá, dorazil Luboš vlečíc kromě našich naditých igelitek i ohromný sušák na prádlo. Prý mu jej
nabídly dívčiny v recepci samy, máme ho zítra vrátit. K mému údivu vyprané prádlo zabíralo v
taškách větší objem, než prádlo špinavé. Společnými silami jsme s Lubošem pověsili naše voňavé
svršky a místo abychom se oba odebrali do sauny, prohlásil Luboš, že je kaput a jde spát. OK, on ať
si jde pro mě za mě třeba výt na měsíc, já jdu sauny. O takovou baladu se připravit nenechám.
Dobře jsem udělala. Malá sauna byla jen a jen moje, střídala jsem prohřívání zničeného těla s
prudkým ochlazením ve sprše a cítila jsem, jak póry odchází nezdravá únava a zůstává jen příjemné
utahání. Na svaly to působilo jako balzám. Já chci doma taky saunu! Udělala jsem takhle několik
koleček a pomalu se propracovávala k touze jít spát. Vyšlo to tak akorát, když už jsem se rozhodla,
že končím, tak bezpečnostní pojistka zrovna zhasnula kamna v sauně. Super.
Pro jistotu jsem všechny čudlíky zase povypínala a odebrala se do naší ložnice, kde už Luboš měl
půlnoc. Není divu, protože půlnoc právě udeřila a noc se překlenula do nového dne.
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Den 12., středa 24.6.
Jak jsem v noci Luboše do zdi bouchat slyšela
V noci mě z tvrdého spánku probudilo něco, co připomínalo opakované bouchání pěstí do zdi. Když
interval mezi dvěma udeřeními trval jako jeden můj mikrospánek, rozhodla jsem se zjistit, co nebo
kdo je původcem tohoto zvuku. Jak se ukázalo, za boucháním pěstí do zdi se skrývalo... bouchání
pěstí do zdi. Luboš prostě zabíjel komáry, kteří byli natolik nacucaní naší krví, že dosáhli velikosti
much a byli tak přežraní, že ani nemohli odletět, ačkoliv na ně mířila pevná ruka Lubošova s
jednoznačným záměrem, a to rozfláknout je na maděru. Když jsem došla do vedlejší místnosti v
naší chatce, Luboš zrovna umýval následky svého vraždění viňátek /opak od neviňátek/ - 17 fleků
totálně rozpláclých komárů, s celkovým odhadovaným objemem naší vypité krve asi půl litru. Já
pořád říkám, že pro zdejší komáry jsme pojízdná čerstvá transfúzní stanice.
Pohled na hodinky ukázal 5 ráno. Místo nuceného vstávání jsem se chutně vrátila do ještě vyhřátého
spacáku, rozprostřeného na posteli, a sladce jsem usnula do té doby, než se ohlásily mochničky.
Komáři totiž tady chodívají ráno spát, kdy se budí odpočaté a hladové mochničky, aby si též něco
cucly z našich tělních tekutin. Naštěstí se mi povedlo usnout znovu spánkem spravedlivých a
unavených cyklistů a nechala jsem se ožírat, zatímco jsem pobývala v říši Morfeově.
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Jak jsme si vychutnávali nepřipálený čaj
Ráno jsme se probudili sice poštípaní, zato vyspinkaní do růžova. Ke snídani, kterou tvořily
konzervy rybiček, jsme popíjeli čaj. Ten měl úžasnou, nezaměnitelnou chuť čaje uvařeného na
sporáku, nikoliv připáleného z ohně. To je jediná nevýhoda jinak tak romantického vaření na ohni –
čaj se nám na táboráku zatím nikdy nepovedlo uchystat jinak než připálený. Já vím, zní to šíleně,
copak se dá voda připálit? V našem provedení se dá připálit cokoliv, například sníh při zimním
táboření. U sněhu je to jasné, ten se připeče na dno hrnce díky tomu, že tato forma vody obsahuje
mnoho vzduchu, takže se zahřívá vzduch, nikoliv tekutina, ale u čaje je to jinak. Proč vždy na ohni
čaj připálíme, netuším. Zase to má ale nezanedbatelnou výhodu, a tou je čichová paměťová stopa.
Prostě připálený čaj ve mně vždy evokuje Sever a sezení u ohně v péřovce, podobně jako
vietnamské nudle mi připomenou trek přes Kungsleden ve Švédsku, Bolkova pomsta zvaná paštika
Májka zase četné vandry po českých horách... Je totiž zajímavé, že čaj si vaříme na ohni i v ČR a i
když ho připálíme, aromatem se liší od připáleného čaje ve Finsku či Norsku. Zřejmě za to může
polární jalovec se svou specifickou vůní, na jehož dřevě zhusta zakládáme oheň.
Po snídani jsme nachystali čaj do termosek a mohli jsme vyrazit. Já si s ohledem na panující deštivé
počasí oblekla nepromokavou bundu, Luboš šusťákovku. Proč si nepromokavou bundu nesbalil či
neoblekl nechápu a ani on nebyl schopen mi to později rozumně vysvělit.

Tento déšť podle místních měřítek ještě není intenzivní
Čekalo nás 9 km do osady Ilomantsi. Napřed jsme museli zvládnout kopec ke včerejší odbočce, kde
jsme nyní pochopili, že jeho obtížné překonání včera nebylo dáno pouze únavou po celodenním
šlapání. Odhadem měl sklon tak 14% a nalehko jsme měli co dělat, abychom jej zdolali.
Od křižovatky jsme již putovali po cyklostezce. Seshora na nás někdo lil kýble vody, přesto tahle
intenzita srážek nebyla dle místních dostatečná k roztažení deštníku. Najednou se totiž v protisměru
zjevila cyklistka, v klídku jedouc na kole a držíc deštník v ruce. Složený, nikoliv roztažený. Mokrá
byla jak vodníkova nevěsta a tvářila se spokojeně. Asi fakt déšť s nutností probíjet se vodní clonou
není postačujícím důvodem k roztažení deštníku.
Protože podobných jedinců, pouze bez zbytečnosti typu složeného deštníku v ruce, jsme míjeli
vícero, pochopili jsme, že tady musí padat trakaře, aby si místní oblekli něco nepromokavého. Do
jednoho měli všichni kraťasy či sukně a krátká trička, případně vasilo s odhalenými rameny. A ne,
opravdu nikdo z nich neměl neoprenový nátělník či trenýrky.
V sílícím dešti jsme pokračovali dále a Luboš už nyní litoval, že je oděn pouze do šusťákovky.
Když jsem mu na jeho postesknutí, že je durch promáčený, odvětila, že alespoň pasuje do běžného
průměru, kdy se mokré oblečení považuje za normální, zaškaredil se na mě.
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Jak jsme z ryze vědeckých účelů navštívili bufet
Těsně před osadou Ilomantsi se nám do cesty postavil ukazatel Parppeinpirtti s ikonou zkříženého
příboru a pod tím menší s ikonkou muzea či jiné pamětihodnosti. Zabočili jsme tam tedy a ocitli
jsme se na kopci s výhledem na Ilomantsi. Zatímco jsem si fotila hrob zdejšího slavného rodáka
Jaakko Parppei, barda a hráče na tradiční karelský strunný nástroj kantele, jehož písně inspirovaly
epos Kalevala, Luboš už netrpělivě kola vázal k
naučné tabuli a nosem potahoval vůni z blízkého
bufetu. Hlad jsme neměli, ale jelikož déšť zesílil nad
únosnou mez, rozhodli jsme se někde skrýt. Protože
muzeum se nám ve spleti budov hledat nechtělo,
zapadli jsme do restaurace, kde nás přivítal číšník v
místním kroji. Vida naše rozpaky, navrhnul nám, ať si
napřed bufet s nabídkou švédských stolů prohlídneme
a až pak se rozhodneme. Když jsme si prošli nabízené
spektrum karelských pokrmů, rozhodli jsme se, že z
ryze vědeckých účelů zde zůstaneme na oběd. Je
nutné provést výzkum zdejších pokrmů a konzumace
jídla je jen nezbytným vedlejším produktem. Prostě
jsme se z čistě vědeckých účelů obětovali a rozhodli
se sníst něco z nabízených pokrmů a přece to následně
nevyzvracíme, že.
V bufetu jsme pobyli asi 1,5 hodiny, než se venku přehnala nejhorší slota. Po příjemném naplnění
našich bříšek zapředl Luboš s číšníkem rozhovor stran výroby zdejšího domácího nealkoholického
či slabě alkoholického nápoje kotikalja, připomínajícího poněkud ruský kvas. Dotyčný byl natolik v
šoku z našich znalostí reálií, že nás oba vzal do kuchyně, kde jsme mohli přípravu tohoto nápoje
sledovat v přímém přenosu. Vidět tohle hygienik, tak ho asi zabije.

Kotikalja
Typický karelský nápoj je kotikalja. Jedná se o skoro nealkoholický nápoj, který chutná jako domácí
pivo. Jde o tradiční kvašený, domácí, slabě-alkoholický nápoj, vyrobený ze sladu a cukru, úzce
připomínající ruský kvas.
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Kvas
Kvas /bělorusky: квас; litevsky: gira; rusky: квас; ukrajinsky: квас, хлібний квас, сирівець;
lotyšsky: kvass; estonsky: kali; polsky: kwas chlebowy/ je nápoj vyráběný kvašením obilnin s
mírným obsahem alkoholu /do 0,5 %/. Nápoj je rozšířený ve východní Evropě, především v Rusku, v
Bělorusku, na Ukrajině, v Pobaltí, nebo také v Kazachstánu a na Sibiři u Evenků, kteří ho nazývají
brága.
V současnosti jsou pod názvem „kvas“ /a jeho jinojazyčnými ekvivalenty/ běžně prodávány také
hotově balené sycené, zcela nealkoholické nápoje s příchutí kvasu. Je-li tradiční fermentovaný kvas
prodáván jako hotově balený, bývá odlišován nějakým přívlastkem, vyjadřujícím jeho tradičnost
/nejpřesněji jako „fermentovaný kvas“/, jako rozlišení poslouží také udávaný obsah alkoholu.
Typicky se však v teplých dnech čepuje ve stáncích na ulici.
Při původním postupu výroby kvasu se nechá kvasit voda, mouka a tekuté sladové těsto. Zkvašený
základ kvasu se dále zředí vodou, přidají se kvasnice, cukr a aromatické přídavky a poté se uvaří.
Aromatickým přídavkem může být ovoce či ovocná šťáva /třešně, maliny, citróny, aj./, anebo zázvor
či máta. Tradičně vyráběný kvas je tedy příbuzný pivu. Počáteční fáze procesu vaření obou nápojů
jsou velmi podobné. Postup výroby tradičně vychází z mletí obilí, míchání s vodou, pak vaření a
kvašení. Proces kvašení kvasu je kratší a není chmelen.
Kvas je fermentovaný, pěnivý, mírně alkoholický nápoj s výraznou přírodní chutí a aromatem
žitného chleba, neobsahuje syntetické látky určené k aromatizaci, ani barviva. Technologie
zpracovaní obilí vyvinutá již na počátku 20. století umožňuje zachovat vitaminy E a B, minerály a
další biologicky aktivní látky.
Kvas je možné pít nejen k uhašení žízně, ale může být použit k detoxikaci organismu. Jeho účinek na
organismus je obdobný jako u kefíru. Reguluje činnost zažívacího traktu a zabraňuje množení
škodlivých bakterií. Má tonizující účinek a příznivě ovlivňuje srdce. Má pozitivní vliv při boji s
obezitou, dnou, revmatismem, arteriosklerózou, kožními nemocemi, furunkulózou, narušením
střevní flóry /např. při léčbě antibiotiky/, chorobách jater a ledvin.

Kalevala
Kalevala je karelo-finský národní epos sestavený Eliasem Lönnrotem z ústní slovesnosti Finů a
Karelů. Dílo obsahující přes 22 tisíc veršů je rozděleno do padesáti „run“ čili zpěvů. Epos shrnuje
v sérii příběhů tří bohatýrů, Lemminkäinena, Väinämöinena a Ilmarinena, potomků mýtického
Kalevy, celou finskou mytologii.
Kalevala je velmi podstatnou součástí finské národní hrdosti, mnoho jejich pasáží bylo zhudebněno,
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ať již klasickými skladateli/např. Jean Sibelius/, nebo moderní hudbou /metalová skupina
Amorphis/ a ohlasy Kalevaly se vyskytují ve všech oblastech kultury. 28.únor je ve Finsku slaven
jako svátek tzv. Den kalevaly. Kalevala líčí v rámci fiktivního setkání dvou nepojmenovaných
runopěvců vlastně všechny podstatnější příběhy z finské mytologie.

Ještě jste neviděli tamtu expozici!
Po našem vykoulení se z bufetu se opět rozpršelo, to asi abychom nevyšli ze cviku. Napřed jsme si
prohlédli ve vedlejší budově expozici věnovanou vztahu lidí a přírody, tradicím, lovu a speciálním
rysům místní flóry a fauny. Poté jsme neodolali a poslechli si od průvodkyně hru na místní strunný
nástroj kantele, podobný cembalu. Následně jsme navštívili malinkatý dřevěný kostelík tsasouna s
patrně nejmenší pravoslavnou kaplí. Já si vylezla až nahoru do zvonice po kmeni, do nějž byly
vysekané stupy. Nic pro slabé povahy či lidi trpící závratí, protože jsem si připadala, jako bych
šplhala tobogánem nahoru. Strašně to klouzalo a ujíždělo.
Před definitivním opuštěním objektu jsme objevili zastrčené muzeum věnované sbírce vztahující se
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k válečným letům. Budova muzea sídlila ve srubu, který sloužil jako velitelství „hraničního
generála“ Erkkiho Raappana, místního hrdiny, kterého za jeho zásluhy vyznamenal sám
Mannerheim. Po shlédnutí osobních předmětů, vojenských map a plánů a finských a ruských zbraní
od samopalů až po doma vyráběných bomb typu Molotovův koktejl, jsme chtěli z muzea odejít.
Nepovedlo se nám to, jelikož nám v tom zabránil do té doby flegmatický hlídač muzea. Evidentně s
protézou na noze se před nás postavil, řka: „Ještě jste neviděli tamtu expozici!“ a už nás manévroval
do jednoho z pokojů, kterého jsme si nevšimli a minuli jsme jej. Náš tichý protest, že bychom se
bez prohlídky této části muzea obešli, si nevšímal a my neměli odvahu se nějak více ozvat nahlas.
Probodáváni do zad jeho očima jsme si pečlivě místnost se všemi exponáty prohlídli, či jsme to
alespoň úspěšně předstírali. Když jsme usoudili, že by i on mohl náš strávený čas v muzeu
považovat za dostatečný, pokusili jsme se komplex opustit. Opět marně. Hlídač na nás číhal u
vchodu s perem v ruce a dokud se nezapíšeme do pamětní knihy, tak nás ven nepustí. To jsme rádi a
dobrovolně splnili a konečně jsme se ocitli na venkovním studeném dešti. Jak příjemný to pocit.

Kaikkien pyhien tsasouna
Východní Finsko a zejména Karélie má dlouhou tradici ortodoxních náboženských a jiných vlivů
zpoza hranic. Stále je to patrné v každodenním životě, například v tom, co lidé jedí. V mnoha
městech a vesnicích se nacházejí kromě více převládajících luteránských i časté pravoslavné
kostely nebo kaple. Kaple v Parppeinvaara je přesná kopie tradičního modelu kaple z vesnice
Korpiselkä, ležící nyní za hranicemi v Rusku. Postavena byla v r. 1980 původně jako součást filmu,
který se zde natáčel. V současné době je normálně užívána zdejší ortodoxní komunitou.
Tsasouna je ortodoxní
modlitebna v Karélii a slovo
pochází z ruštiny /часовня/„tšasovnja“ = kaple, což dále
má původ v slově час =
hodina, moment, což zřejmě
odkazovalo na dobu strávenou
v kapli při bohoslužbě.
Tsasouna je tradičně dřevěná.
Pokud je taková stavba z
kamene nebo cihel, používá se
pro ni termín kaple.
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Kantele
Typickým nástrojem pro tuto oblast je kantele. Kantele je tradiční finský drnkací strunný nástroj.
Konvenční kantele má obvykle pět strun /diatonicky laděných/ a dřevěné tělo. Moderní koncertní
kantele může mít až 36 strun a přepínací mechanismus, díky kterému lze hrát půltóny. Podobně jako
při hře na citeru lze při hraní hudební nástroj opřít o stehna nebo položit na malý stolek.
Vybrnkávat lze buď prsty nebo trsátkem. Podle pověsti vytvořil první kantele moudrý čarozpěvec
Väinämöinen z kostí obrovské štiky. Nikdo kromě samotného Väinämöina na něj prý neuměl zahrát.
Když se do hraní dal Väinämöinen, všichni se seběhli, aby poslouchali. Podle Kalevaly jím
Väinämöinen uspal Pohjolany, aby jim ukradl zázračný mlýnek sampo, který měl z jedné strany
mouku, z druhé sůl a ze třetí zlato. Toto kantele prý spadlo do moře, když Louhi, paní nad Pohjolou,
poslala bouři na Väinämöinena, aby získala sampo zpět.

Jak nás varovali před zvířaty
Ještě před definitivním odchodem se nás hlídač zeptal, jak se po Karélii pohybujeme. Když se
dozvěděl, že na kole, svraštil nos a upozornil nás na zdejší divoká, potenciálně nebezpečná zvířata.
Podobného varování se nám posléze ten den dostalo ještě několikrát od mnohých obyvatel
Ilomantsi. Prý na sever odsud až do Lieksy je nejčastější výskyt volně žijících medvědů vůbec. Své
dělá i blízkost ruské hranice a okolní hluboké, opuštěné lesy s málo osídlenou oblastí a s nízkým
turistickým ruchem. Prý nám nedoporučují spávat ve stanu v lese a pokud tak učiníme, máme
tábořit pokud možno co nejblíže silnici, v žádném případě se nemáme vydávat do lesa a už vůbec ne
po nevyšlapaných, zarostlých cestách. No a pokud uvidíme hromádky exkrementů, rozhodně se
máme rychle pakovat pryč. Zatrnulo v nás, minulou noc jsme totiž spali přesně na takovém místě. V
lese, s přístupem po zarostlé, nechozené pěšince, i těch pár hovínek se tam vyskytlo.
Dále nám všichni radili nemít jídlo ve stanu, ale zavěsit někam opodál na strom. K jídlu přibalit i
zubní pastu, ta je prý pro medvěda speciálním lákadlem. Medvěda samotného se bát nemusíme,
pokud se nedostaneme mezi medvědici a její mláďata. Na kole jsme dost hlasití na to, abychom na
sebe včas upozornili, a v noci by medvěda maximálně upoutal stan a šel by ho zvědavě
prozkoumávat. Mnohem nebezpečnější jsou prý vlci, ti jsou schopni na nás zaútočit cíleně a nemusí
z nás mít vůbec respekt.
Vzpomněli jsme si na líčení setkání s medvědem od jediného natěžko jedoucího cyklisty, kterého
jsme potkali před několika dny. Ten prý medvěda viděl právě v okolí Lieksy, takže na těch
varováních něco bude.
123

Tohle víno na Vás bude asi drahé
Blížila se 17. hodina a já měla ještě jedno eso v rukávu, a tím bylo víno. Místní vinaři totiž mísí
různé bobule, zrající na zdejších polích a bažinách a vytvářejí tak úžasné příchutě. Děje se tak v
malé továrničce Hermani, jejíž obchod právě během několika minut bude zavírat. Přidali jsme tedy
na rychlosti, protože nechat si jej zavřít přímo před nosem by byl pech. Minutu před zavíračkou
jsme dorazili k malému krámku, nezdržovali jsme se zamykáním kol na parkovišti, kde stály tři
mercedesy, a vlítli jsme dovnitř. Voda z nás kapala na všechny strany, čímž jsme způsobili poněkud
pozdvižení vevnitř, kde si zrovna pár v dost drahém společenském oblečení důstojně vybíral láhev
vína na večer. My měli naprosto stejné úmysly, prostě koupit si flašku a v chatce si ji rozlít do hrnků
a takto degustovat. Jen co příjemná obsluha prodala víno těm dvěma pracháčům, přišli jsme na řadu
my. Nedala nám ani mrknutím oka najevo, že ji zdržujeme, protože už by měla mít teoreticky
zavřeno. Přednesli jsme jí jasnou a stručnou formulací svou prosbu: víno z místních zdrojů,
červené, suché. Ona nám donesla nádhernou modrou láhev a smutně nám oznámila, že tohle víno na
nás bude asi drahé. S nepříjemným mrazením jsme se tedy otázali na cenu, a informace 11€ nás
potěšila. Uklidnili ji, že tohle považujeme za naprosto přijatelnou cenu za láhev kvalitního vína a
chtěli si ji zakoupit. Tak jednoduché to ale nebylo, před zaplacením jsme si museli vyslechnout
nadšené líčení stručné historie podniku a informace ohledně výrobního procesu. Následně nám
námi zvolený vzorek doporučila konzumovat lehce vychlazený a servírovaný v broušených
sklenicích k libovému skopovému masu. Odkývla jsem jí to, protože jsem neměla odvahu jí sdělit,
že si víno nejspíše nalijeme do plecháčků a večeřet budeme nějakou konzervu či těstoviny. Tohle jí
sdělit, nejspíše nám tu flašku, na níž se nám už sbíraly sliny, ani neprodá.

Hlavně že to teče
K výrobě vín se používají následující produkty:
1. jahoda
2. borůvka
3. moruška
4. bílý rybíz
5. černý rybíz
6. „zelený rybíz“ - jedná se o variantu černého rybízu Ribes nigrum, jehož plody postrádají tmavou
barvu. Mají charakteristickou chuť. Pěstuje se jen ve Finsku. Bobule mají žlutavě zelenou barvu a
chuťově se podobají černému rybízu, pouze jsou sladší. Vzhledem poněkud připomínají angrešt.
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7. „arktická malina“ /nenašla jsem ekvivalentní český výraz, latinsky je to Rubus arcticus/. Jedná
se o druh pomalu rostoucího ostružiní, patřící do čeledi růžovitých. Roste v arktických a alpských
oblastech severní polokoule. Jeho tmavě červené plody jsou považovány za pochoutku. Měřítkem
kvality jeho plodů je vyjádřeno v jeho ruském jméně княженика, znamenající „bobule princů“.
8. angrešt
9. šicha černá – Empetrum nigrum. Obsahuje jedovatou sloučeninu grayanotoxin, která je u čeledi
dosti běžná a způsobila úmrtí zaznamenaná již od starověku. Šícha ale byla přesto používána v
lidovém léčitelství a k barvení látek. V subarktických oblastech je šicha černá důležitým doplňkem
stravy Sámů a Inuitů.
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Nemusím nahoru kvůli tomu, abych viděl, že mraky jdou nade mě
Po nákupu nás nechtěla pustit pryč bez toho, že by nám doporučila zhlédnutí vyhlídkové věže
Hermanni, v níž se na vrcholku místní vodárenské věže nachází kavárna a bar v jednom, kde se
rozlívají jejich vína a dá se posedět na vyhlídkové terase s pohledem na město a lesy okolo. Zvláště
nám to radila absolvovat v současném deštivém počasí, abychom mohli zhlédnout, jak jdou mraky.
Veškerou silou své tělesné schránky se mi povedlo zabránit Lubošovi v odpovědi, že on nemusí
šlapat někam nahoru jen aby viděl, že mraky jdou nad něj a že podobných scenérií si již užil dost.
Museli jsme jí slíbit, že se tam fakt dnes stavíme, a začali jsme láhev s vínem strkat venku do
brašen. To už vyšla před prodejnu i ona se svou zaměstnankyní a pustily se do zamykání obchodu.
Obě dvě udivilo, že jsme tam na kole. To jim jako připadá běžné, že by se řidič auta producíroval v
cyklohelmě a cyklooblečení?
Obě nasedly do aut, každá do svého mercedesu, čímž se vysvětlilo, proč na parkovišti stály
zaparkované tři. V jednom odjel ten načančaný pár a zbylé dva patří majitelce obchodu a její
zaměstnankyni. Protože obě zůstaly sedět v nastartovaných autech a sledovaly, kam jedeme, poctivě
jsme zamířili směrem k vinné věži, což je uklidnilo, a obě odjely k domovu. Toho jsme využili a
otočili jsme to. V panujícím nevlídném počasí se nám opravdu nechělo trmácet na vyhlídkovou věž,
vždyť bychom spatřili jen šedivou oblohu s cáry mraků.

Skandál! Nemají lososa!
Z kulturních pamětihodností nám zbývalo navštívit
ještě dva kostely. Luteránský nás neupoutal vůbec
ničím, kdežto pravoslavný nás nadchnul. K naší velké
lítosti nám vevnitř zakázali fotit, tak jsme si jej alespoň
zvěčnili zvenku, bohužel v silném dešti se mi nechtělo
vytahovat zrcadlovku a použila jsme na to jen
voděodolný kompakt.
Po splnění těchto záležitostí jsme dali povinnostem
vale a vydali se zpět do centra. Naším cílem bylo
spáchat velký nákup, jednak ingredience k dnešní
večeři, ideálně nějakou rybku, ale hlavně zajištění
dostatečného množství proviantu na další dny. Luboš
sice operoval tím, že dle mapy bude po cestě bude ještě
jedna osada s benzinkou, takže neviděl důvod se
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zásobit, já ale trvala na jistotě. Co když bude obchod zrušený či zavřený? /Jak ukázal životaběh,
měla jsem dobré tušení./ Protože Luboš venku hlídal kola, nakoupila jsem dle vlastního uvážení, tj.
dost sucharů, konzerv a těstovin na cca pět dnů plus železnou rezervu. Když jsme nákup rvali do
brašen, Luboš remcal, že je zbytečné se s tím z Ilomantsi tahat, když můžeme doplnit jídlo po cestě.
Nevšímala jsem si ho, protože jsem měla své starosti. Cítila jsem se totiž zhrzená díky velkému
podrazu. Nikde v obchodě nevedli syrového lososa! Nepomohla ani pomoc od ochotné prodavačky,
která sice nevládla angličtinou, ale díky mé základní znalosti finštiny, kdy lohi znamená losos, jsem
jí vysvětlila své touhy. Ačkoliv se mnou prošla všechny regály, nejblíže se rybičkám podobaly
karbanátky z ryb, které jsem po dlouhém rozmýšlení nakonec na dnešní večeři zakoupila. Sice to
nebude libové skopové, ale k vínu se budou rybí karbanátky hodit, akorát se to nesmí dozvědět
obsluha z obchůdku s vínem. Na zítřejší snídani jsem do košíku přihodila i balení uzeného lososa.

Základní chyba je, že na outdoorovém noži nemám vývrtku
Luboše už drobila zima, však taky celý den trávil v dešti jen v mikině
a tenké šusťákovce a byl mokrý do poslední nitky. Uháněli jsme tedy
do kempu, kde jsme se těšili do tepla chatky. Po cestě nás samozřejmě
ještě chytl silný, intenzivní liják, během nějž jsme míjeli partu dětí na
kolech. Oděny byly v tričkách s krátkým rukávem a kraťasech a dle
stupně jejich zmoklosti trávily takto pobyt venku už dost dlouho.
Tvářily se u toho spokojeně. Asi je tohle pro Karely teplé léto.
V chatce jsme jako první věc vybalili flašku s vínem a vrhli se na ni s
úmyslem se dopracovat k tekutině v ní uzavřené. K našemu zklamání
se na mém spolehlivém outdoorovém noži nenacházela vývrtka. Ta
nebyla ani součástí vybavení chatky a najednou se před námi vynořil
problém: máme alkohol, ale nemáme se k němu jak dostat. Luboš po
dlouhém bojování s lahví nakonec špunt zatlačil dovnitř pomocí
vařečky. Víno jsme si rozlili do hrnků a takto vypili. Chutnalo
báječně, ačkoliv jsme jej neměli dle doporučení servírované v
broušených sklenicích a mírně chlazené. Vlastně nám popíjené z
porcelánových hrnků při pokojové teplotě chutnalo ještě víc.
K večeři jsem připravila rybí karbanátky, usmažené v oleji v hrnci.
Naše kuchyňka totiž nedisponovala jedinou pánvičkou, tak jsem
musela improvizovat. No a protože vína bylo málo a vypilo se ještě
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před večeří, zavodňovali jsme se k jídlu čajem z dnešních termosek s dolitou hojnou příměsí
fernetu. Mohli jsme si to dovolit, díky relativně teplému počasí jsme tohoto alkoholu měli poněkud
nadbytek.

Revize trasy aneb Highway to Möhkö
V obchodě jsem kromě potravin nakoupila i komárolapku. Nevíte, co je to komárolapka? No přece
mucholapka na lapání komárů. Vybalili jsme ji a Luboš ji pověsil ke stropu. Bohužel jsme nabyli
dojmu, že nefunguje dle našich představ. Na vlhkém kroutícím se kusu visící umělé hmoty neseděl
ani jeden komár, zato nejvíce jich bylo přímo pod komárolapkou, kde jsem seděla já. Otravovali mě
k zbláznění. Luboš, sedící kousek vedle, je zabíjel na zdi a vytvářel tak novou dekoraci chatky –
krvavé fleky. Naštěstí zdi chatky netvořila malba či omítka, ale snadno omyvatelný povrch. Asi
mají s likvidací komárů touto cestou své zkušenosti.
Vrhli jsme se na studium mapy a řešili jsme zítřejší trasu s ohledem na deštivou předpověď.
Původní plán totiž byl vyrazit na východ k ruským hranicím až do národního parku Petkeljärvi, tam
strávit den pěším výletem a dále pokračovat podél hranic na sever. Nám se ovšem nelíbila
představa, jak po dvoudenním dešti, navíc při další špatné předpovědi, šlapeme po podmáčené
půdě, nehledě na to, že přístup k parku a následné pokračování přes osadu Möhkö, ležící těsně při
ruských hranicích, mělo vést po šotolině či nezpevněné cestě minimálně 30 km. S těžkým srdcem
jsme tedy tuto etapu vypustili, i tak si užijeme dost opuštěných cest a pustých oblastí, navíc zatím
jsme vždy vyhledávali ty horší a delší trasy, tak proč si to jednou nezkrátit a nezjednodušit? A to i
přesto, že v prospektu, který se mi dostal do rukou, byla silnice, dle mapy bez asfaltu, tutíž vedoucí
po jílu či štěrku, popisovaná jako „highway to Möhkö“. Soukromě jsme ji přejmenovali na
„highway to Hell“. Nazvat dálnicí něco, co má stěží štěrkový povrch, mohl jen vtipálek.

Jak jsem prováděla čichový test
Po jídle a schválené revizi trasy jsme si dali zaslouženou sprchu. Já jsem po jejím opuštění zjistila,
že aktivní Luboš pověsil všechno mé oblečení na sušák s prádlem, kde dosud schnuly včera vyprané
věci. No a protože z nepochopitelného důvodu smíchal špinavé a čisté a já si z pochopitelného
důvodu nepamatovala, v čem jsem dnes byla oděná, nezbylo mi než provést čichový test. Ten
probíhá tak, že se vezme do ruky oblečení ze sušáku, pořádně se k němu přičichne a pokud se
neupadne do bezvědomí, jedná se o vyprané oblečení. Takto jsem rozlišila čisté a špinavé a důrazně
Lubošovi zakázala být důsledný a uklízet.
Večer pak nastal obvyklý rituál, kdy jsem zatopila saunu a hýčkala tam své tělo. Sice dnes urazilo
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jen 25 km nalehko, ale v součtu se už ujetá vzdálenost blížila 450 km, takže jsem usoudila, že si
saunu mé svaly rozhodně zaslouží. Luboš se jí opět neúčastnil a dal přednost spánku. Já se k němu
přidala až poté, co mi časový spínač vypnul v sauně kamna.
Luboš se projevil jako zdatný lovec a zabíječ komárů. Evidentně vymlátil všechny jedince v naší
chatce. Pohled na torza zabitých komárů na zdi ve mně vyvolával obavy z následující noci. Snad
nás ti hajzlíci nechají vyspat.
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Den 13., čtvrtek 25.6
Jak nás v noci probudil jediný komár
Nakonec byla Lubošova večerní vraždící mise úspěšná. Spali jsme sladce celou noc bez jediného
zabziknutí, první a jediný komár nás vzbudil až v 7. hodin. Vzhledem k tomu, že jsme měli budík
natažený na 7,30, nás to ani nenaštvalo. Na zbývající půlhodinu nemělo smysl zalézat zpět do
pelíšku, tak jsme už rovnou vstali, komára zapleskli, umyli zakrvácenou zeď a pustili se do snídaně
a následně do balení.
Baštili jsme uzeného lososa, včera zakoupeného, a dumali jsme, jak jen dnes pojedeme oblečení.
Počasí nám venku předvádělo všemožnou kombinaci chvilkového mrholení, občasného
intenzivního slunečního svitu a neustálého pofukování. Nakonec jsme se rozhodli pro
šusťákovku /Luboš/ a nepromokavou bundu /já/ s tím, že se po cestě uvidí, zda se budeme
převlékat.
Protože jsme revidovali trasu a rozhodli se vypustit z plánů národní park Petkeljärvi a osadu
Möhkö, bylo více než jasné, že musíme zpět do Ilomantsi a odtud na sever. Protože jsme byli
relativně rychlí, co se dosavadní celkové ujeté vzdálenosti týče, rozhodla jsem, že navštívíme
nevýchodnější bod Finska Virmajärvi. Ten byl dostupný z osady Hattuvaara, kde jsme tím pádem
chtěli zůstat dva dny. Odebrala jsem se proto na recepci na wifi, kde jsem přes booking.com našla
hotel Taiga Maja, v němž jsem zarezerovala dvě noci. V rychlosti jsem zkontrolovala adresu Hattuvaara - souhlasí, a vrátila se zpět do chatky pokračovat v balení. Nemrkla jsem na mapu s
polohou hotelu, na to byl slabý signál.

Je to, jako bych zametala hráběmi
Zatímco jsem vevnitř pacifikovala náš bordel a uváděla chatku do přijatelného ekologického stavu,
Luboš venku balil svůj vozík. Sem tam se ozval výkřik: „Na, ty prase!“ následovaný plácnutím. To
zabíjel komáry, kteří jej otravovali.
Finální úklid chatky mimo jiné spočíval v zametení podlahy. Nenašli jsme nikde vevnitř smeták,
jediný dostupný se nacházel na terase a vypadal jako doma udělané pometlo z větviček. Když jsem
s touto metlou začala zametat podlahu v chatce, bylo to, jako bych zametala hráběma. Nakonec líp
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vyšlo shrabat všechno nahrubo botama na jednu hromadu a tu pak rukou nanést na noviny a vyhodit
ven.
Když jsme konečně byli sbalení, mohli jsme vyrazit za mírného deště. Napřed nás čekal brutální
kopec před napojením na hlavní silnici, který jsme raději vytlačili. Vyjet prostě s naloženými vozíky
nešel. Tam jsme se definitivně rozhodli pro kratší trasu, míjející národní park Petkeljärvi a osadu
Möhkö. Opravdu jsme neměli chuť trmácet se po šotolině v dešti. Trošku mě to mrzelo, ale museli
jsme se přizpůsobit okolnostem. Sice jsme si do poslední chvíle pohrávali s myšlenkou držet se
původní trasy, ale rozumně jsme usoudili, že šotolina ve stávajícím počasí by byla masakr.

Jak jsme nekoupili víno
Jeden zářez na pažbě nám ale chyběl, a tím byla vyhlídková věž v Ilomantsi. Dnešní sice deštivé,
zato méně oblačné počasí slibovalo, že bychom mohli i něco vidět. Napřed jsme se stavili v
prodejně Hermani, kde jsme se pokusili koupit vína a zaplatit jejich poslání na naši domácí adresu.
Marně, zásilkový obchod nemají a nebyli schopní nám to splnit. Jinak se teda děvčata snažila, to
zase jo, ochotou se mohla přetrhnout. Chtěla nám vína dokonce zabalit do bublinkové fólie a do
polstrovaných tvrdých krabic, ať si je pošleme sami. Ale odkud? To je máme někam vláčet, když
nevíme, kde je pošta? Nakonec jsme z toho požadavku ustoupili. Víno prostě nebude. A to jsme
chtěli flašku i pro máti a ségru na ochutnání. Návrh prodavaček, že si láhve přece můžeme koupit a
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odvézt skončil tak, že je Luboš drapl za ruce a vyvlekl z prodejny, aby jim ukázal naše kola a
vozíky. Až potom pochopily a moc se omlouvaly, že není v jejich silách nám námi vybrané vzorky
dopravit domů.
Velmi se ale obě zajímaly o to, jak se nám líbilo na vyhlídkové věži. Poctivě a popravdě jsme jim
přiznali, že jsme tam včera s ohledem na déšť nakonec nejeli, ale máme to v plánu nyní, kdy je o
něco přijatelnější počasí. Schválily nám to a popřály nám šťastnou cestu. No vida, ani to nebolelo. A
já se tak bála, že si schytáme, že jsme se včera na věž vykašlali.

Tak co, budeš pršet, nebo ne?
U vyhlídkové věže, zbudované na vrcholku místní vodárenské věže, jsme byli za pár minut.
Výtahem jsme se vyvezli do stylové restaurace v horním patře, kde lampy byly vytvořeny z lahví od
vína. Horší bylo, že kolem nás vtíravě voněla káva a koláčky. Tomu přece nemůžeme odolat!
Odnesli jsme si pochutiny k jednomu ze stolů a
honem jsme šli fotit z venkovní panoramatické
terasy. Honem proto, že jsme spatřili mrak, ze
kterého klesaly proudy vody. Stačili jsme
spáchat jen pár snímků a bylo to tady. Obloha
zčernala a spustil se silný déšť. Zasedli jsme
dovnitř a spořádali jsme svačinu, koukajíce
smutně na okolní neřidiče, kterak popíjejí vínko
ještě před polednem. Nemít kola, hned bychom
se k nim přidali.
Po konzumaci jsme vylezli ven před věž v
očekávání, že naše kola najdeme komplet mokrá.
K našemu šoku bylo všude kolem věže sucho.
Nechápavě jsme pohlédli na sebe a poté na
oblohu. Kdyby nebyla budova věže z venku
opršelá, asi bychom uvěřili, že máme halucinace.
To pršelo jen nad věží a všude okolo ne?
Projeli jsme Ilomantsi, z našeho pohledu velmi
útulnou usadu osazenou v lesích, kde jsme strávili příjemné dva dny, a vydali se severním směrem.
Ještě jsme nebyli ani kilák daleko, když začalo pršet. Intenzivní déšť trval asi deset minut a byl
vystřídán spalujícím sluncem, kdy jsme se rychle z bund vysvlékali. Takhle se to v průběhu 20 km
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opakovalo asi třikrát, takže to Luboš nevydržel s nervy a zařval zaklínadlo, které se mu osvědčilo v
roce 2013 v Norsku na Kystriksveien: „Tak co, budeš pršet, nebo ne?!“ Světe, div se, ono to
zafungovalo a z nebe už ani nekáplo.

První rovina po 450 kilometrech
Absenci deště bylo třeba využít smysluplně, a protože jsme se zrovna nacházeli u jezírka s
odpočivadlem, vyhlásili jsme první větší přestávku. Lavičky jsme využili pouze k opření kol,
protože posazení na ně nebylo možné z důvodu výskytu rybníčku na jejich povrchu. Jíst ve stoje
nám ale nevadilo, na to jsme zvyklí, ke štěstí nám většinou stačí pouze příležitost k bezpečnému
opření či položení kol. Zatím jsme totiž ještě neobjevili stojánek, který by udržel soupravu kolo +
vozík.
K jídlu jsme měli včera připravené rybí karbanátky, zbytek těch, co jsme nesežrali včera k vínku.
Chutnaly nám nyní i studené. Protože foukal vítr, nemělo smysl nějak přestávku natahovat. Vskočili
jsme na naše kola a šlápli do pedálů. To si tak šlapeme, šlapeme, šlapeme a říkáme si, co je divně.
Najednou nám to došlo. Rovina! První rovina po 450 kilometrech! Žádné šlapání do kopce a z
kopce po vlnovce, ale regulérní rovina. Stálo mi to za zastavení a poznamenání do deníku, což jsem
činila k Lubošově velké nelibosti. Zrovna totiž začalo pršet a já musela nechat Luboše držet obě
133

kola, zatímco jsem se hrabala v brašně a vytahovala deník a psala zápisek. Sice mi nevytknul půl
slova, ale z očí mu jasně koukalo, co si o mém grafomanství aktuálně myslí. Teda ono mu to z očí
nekoukalo, spíše teklo. Tekla mu z nich voda, jak mu pršelo skrz helmu.

Jak mě Luboš nenechal vystřelit z houfnice
Po dokončení zápisku jsme mohli pokračovat dál. Rovinu občas střídal nějaký ten kopeček, ale
mohu zodpovědně prohlásit, že rovina převažovala. Protože dokonce ustal déšť, mohli jsme bez
větší námahy pokračovat, a brzdily nás jen občasné upomínky na 2. světovou válku a války zimní a
pokračovací. Brzdilo nás to jednak díky focení, jednak kvůli studiu různých naučných cedulí. Na
jednom z takových míst byla volně vystavená i houfnice se zaslepenou hlavní. Vylezla jsem si
nahoru a pokusila se ze zbraně vystřelit, bohužel mě Luboš stáhl dolů a zhatil mé plány. Nenaštvala
jsem se na něj jen proto, že houfnice měla beztak zaslepenou hlaveň, takže by se mi vystřelit
nepovedlo.
Protože čas již pokročil, bylo kolem 19,30 a do Hattuvaary nám ještě tak desítka kilometrů zbývala,
rozhodli jsme se zde posvačit. Však jsme už měli hlad jako vlci, kteří se určitě nacházeli v okolních
lesích a čekali jen na to, zda se jim ta lákavá potrava jedoucí na kolech uloží ke spánku někde
přijatelně. Usazení na houfnici jsme baštili müsli, smyslně vystavení paprskům nízce položeného,
přesto však dostatečně teplého slunce prohřívajícího naše tělesné schránky. Oba jsme se už těšili do
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hotelu, kde si dáme véču a možná tam bude i sauna. Už jsem se tam viděla. Mé nadšení trochu
zchladil Luboš, kterému se nezdálo, že by se ve zdejším opuštěném kraji vyskytoval hotel se
saunou. Prý budeme rádi, když nalezneme alespoň ten hotel, případně vesnici. Jasnovidec.

Jak jsme nenašli hotel aneb kde budeme dnes spát?
Přesně ve 20,30 jsme minuli ošoupanou ceduli Hattuvaara. Ocitnutím se v obci rázem začalo pršet.
Nevadí, však už za chvíli budeme v teple. Projet celou osadu nám trvalo pár minut. Sem tam
baráček, již zavřené muzeum, chátrající obchod s rezivějící benzinkou, náves tvořená vzrostlým
trávníkem a starý kostelík. To bylo vše. Nikde nic, co by byť okrajově připomínalo hotel. Našich
rozpaků přecházejících v zoufalství si všimli dva traktoristé. Lámanou angličtinou hojně
prokládanou finštinou jsme se začali domlouvat.
„Copak hledáte?“
„Hotel.“
„Tady žádný není.“
„To není možné, vždyť jsme si jej rezerovali. Taiga Maja.“
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„Jo myslíte Taiga Maia? Tak ten je v úplně jiné osadě, asi 70 km odtud daleko.“
„Cože?!“
„No spletli jste se. Musíte jet ještě 70 km, tady nikde žádný hotel na přespání není.“
Ne, Luboš mě nezabil, neuškrtil ani jinak neinzultoval, dál se se mnou bavil a nepátral po důvodu,
proč jsme jinde a kde vznikla chyba. Bylo více než jasné, že nemá smysl pokračovat dále. Protože
nás v Ilomantsi varovali před spaním v lese kvůli divokým zvířatům, rozhodli jsme se náš stan
rozložit přímo uprostřed návsi, na pěkném trávníčku vedle kostela. Jen musíme nabrat vodu.

Vy jste na špatném místě? Ne, to Váš hotel je na špatném místě.
Bylo nutné zrušit rezervaci hotelu, abychom nemuseli platit storno poplatky. Luboš zavolal na
uvedené číslo, které jsem si z rezervace opsala, a rusky mluvící obsluze na druhé straně telefonu
vysvětlil, že k nim dnes nedojedeme, protože jsme 70 km daleko a jsme na kolech, což by
znamenalo, že ani do rána bychom tam nedorazili. Chvíli trvalo dohadování se, kde se nacházíme a
kde sídlí hotel. My jsme si stáli na svém, že jsme správně, v osadě Hattuvaara, kde dle webu má
hotel sídlit, ten je ale umístěn někde jinde. Kde? No přece taky v osadě Hattuvaara, ale ležící
daleko odsud. Jak jsem to kurník mohla vědět? Ani ve snu by mě v této pustině, kde je jedna osada
na 50 km, nenapadlo, že geolog či kdo to pojmenovává obce, nebude mít lepší nápad, než dát stejný
název dvěma osadám.
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Dialog mezi Lubošem a Ruskou na druhé straně drátu proběhl velmi rychle.
„Aha, takže vy jste na špatném místě?“
„Ne, to Váš hotel je na špatném místě!“
Když se s Lubošem jakž takž pochopili, bylo nám slíbeno, že nebudou vyžadovat žádný storno
poplatek. Já jsem v průběhu rozhovoru zírala do mapy a nechápala jsem. Ta druhá Hattuvaara byla
totiž značena jako naprosto zanedbatelná, malá víska, v podstatě ani nestojící za řeč, alespoň co se
týká velikosti písmen na mapě. Neměla totiž zakreslenou ani polohu tečkou či jiným piktogramem.

Nestarejte se, přijede hoteliér
Co s námi dál? Traktoristé stáli opodál a zcela nepokrytě se bavili nad naší mýlkou. Jako bych je
viděla, až tu historku budou dávat k dobru někde u alkoholu: „Představ si, Pepo, dnes jsem viděl
dva cyklisty a hledali tady hotel. Tady! No věřil bys tomu?“ Zaškaredila jsem se na ně, protože mě
do smíchu moc nebylo, ovšem zmýlila jsem se v nich. Ano, pobavili se na náš účet, to zase jo, ale
zároveň měli snahu nám pomoci a situaci vyřešit. Na naši otázku, zda si můžeme někde nabrat vodu
a postavit stan, nám odvětili, ať se o nic nestaráme, že přijede hoteliér. Jaký hoteliér? Zatímco jsme
se s Lubošem dohadovali, zda jsme jim správně rozuměli, oni komusi volali. Oba stále opakovali,
že máme počkat, až si pro nás přijede hoteliér. Mně už byla zima, měla jsme hlad, psychicky jsem
byla na dně, nebavilo mě tam jen tak stát a čekat, nic jiného nám ale nezbývalo. Najednou se tam
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opravdu zjevilo auto, řidič se s námi pozdravil a pokynul nám, ať jej následujeme. Nejistě jsme na
sebe koukli. Chlapíci nás vybídli, ať se vydáme za autem, prý je to ten náš hoteliér. Šmarjá, jak
daleko za ním budeme muset jet? Vždyť jsme na kolech. Naštěstí auto zastavilo asi po 50 metrech
před zemědělskou usedlostí. Chlapík vyskočil z auta, představil se jako Jouni a vzal nás do domu.
Prý nám poskytne celé dolní patro, jemu stačí jen horní. Nestihli jsme tu rychlou změnu našeho
místa na spaní ani pořádně vydýchat, když nám náš ubytovatel začal ukazovat naše prostory. Velký
obývák, dvě ložnice, dvě kuchyně, koupelna, dvě WC a samozřejmě sauna. Tohle všechno bude jen
a jen naše, on pouze přes naši chodbu bude chodit ze svého patra ven.
Došlo i na otázku finančního vyrovnání. Když psal sumu a začal psát dvojku, byla ve mně malá
dušička. 200 eur a víc? To nedáme. On se zastavil u jedné nuly a skončil. Uff, ten kámen, co nám ze
srdce spadl, musel být slyšet až v Helsinkách. Neměl vůbec žádný problém nás u sebe nechat dvě
noci, naopak byl nadšen, že jsme si pro přestávku vybrali právě jeho osadu.

Jak Luboš opět pohrdl saunou
Kola jsme si vtáhli do předsíňky a opřeli o zeď. Brašny jsme ani nevybalovali, jednak na to nezbyly
síly, jednak jsme neměli důvod. Stačilo nám jen prohrabat se k zubním kartáčkům, nic víc jsme nyní
k životu nepotřebovali. Ručníky jsme vozívali upevněné zvenku, určené k příležitostnému koupání
na trase, ke kterému letos nikdy nedošlo, byly tudíž snadno dostupné, a místo spaní ve spacáku nás
čekaly regulérní postele s peřinami a povlečením.
Já jsem šla honem zapnout saunu. To bude žúžo! Luboš si mezitím dal sprchu, vyčistil zuby a
zmizel. Když jsem šla pro něj, že sauna má už tu akorát teplotu, objevila jsem jej spícího v ložnici.
Takže dnes se opět budu rochnit v sauně sama. Škoda, ráda bych tam ty chvíle trávila se svým
manželem, ale zase na druhou stranu, pokud spí, tak nemůže řešit chybu v poloze hotelu.
Absolvovala jsem několik obligátních koleček sauny, tj. suché teplo vevnitř a rychlé zchlazení pod
proudem ledové vody ve sprše. Protože zde nebyl žádný časový spínač, asi po hodině jsem vypnula
kamna, dala si závěrečnou sprchu a odebrala se ke svému zákonitému manželovi, který tou dobou
už spal jako zařezaný. Slyšet ho musel i náš nový ubytovatel. Luboš totiž chrápal tak hlasitě, až
řinčely okenní tabule.
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Den 14., pátek 26.6.
Jak mě probudila sekačka v 8 ráno
Jelikož jsem šla spát po půlnoci, hodlala jsem vstávat až v době oběda. To si tak tvrdě spím, když
najednou vrrrrrrrrrrrrrrr. Otočím se na druhý bok, asi se mi něco zdálo. Vrrrrrrrrrrr! Do prdele práce!
To už jsem byla zcela probuzená a vzhůru. Kdo může v pátek brzo ráno sekat trávu?! Jak se později
ukázalo, náš ubytovatel Jouni kosil právě tu travičku na návsi u kostelíku, na které jsme večer
zvažovali postavit stan.
Posnídali jsme a spřádali jsme plány, co s námi. Já chtěla napřed skočit do muzea, které by mělo být
kousek od nás, a poté již na kolech vyrazit k nejvýchodnějšímu bodu Finska Virmajärvi. Po loňské
zkušenosti, kdy jsme nedokázali najít bod nejsevernější, jsme byli docela zvědaví, zda nyní budeme
o něco úspěšnější. Luboš, neznaje osadu Hattuvaara tolik co já, prosazoval vyrazit na kolech již do
muzea. To jsem mu rozmluvila s poukázáním, že nevidím důvod, proč těch 200 metrů nedokázat
překonat pomocí síly svých pěších nohou. Zíral na mě a nechápavě pípl, že se domníval, že vesnice
je větší. Větší?! Copak se mnou včera nedorazil a neviděl těch pár domků tvořících centrum?
Když jsme se šli umýt do koupelny, zjistili jsme, že tam někdo donesl tekuté mýdlo a ručníky. No
kdo asi. Jouni. Evidentně chtěl, abychom se u něj doma cítili jako doma, což se mu už beztak
povedlo, a navodil tak příjemnou atmosféru, kdy jsme vnímali, že jsme tam vítaní.

139

Tady mají domácího sobíčka!
Vyrazili jsme do víru velkoměsta, ehm mezi pár baráčků, usazených v hustém lese. Chtěli jsme
podchytit dnešní večeři, tj. dokoupit něco dobrého na papu, abychom neskončili u těstovin. Ovšem
vybydlený, trámy zatlučený obchod a podobně vypadající benzinka s rezivějícími kanystry na
pohonné prostředky nevytvářely dojem, že zde něco žije. Zažloutlému papíru s nápisem ve finštině
jsme nerozuměli, ale nevadí, stavíme se tady znova po prohlídce muzea.
Za obchodem skotačil v ohradě mírně opelichaný sobíček. Když jsme jej různými zvuky lákali k
sobě, dorazila v zabláceném offroadu Finka středního věku, vytáhla pytel s obilím a nasypala zvířeti
plný kbelík. Ten začal žrát, až se mu dělaly boule za ušima. Páni, tak oni tu mají domácího sobíčka!
Tak jako my chováme domácí zvířata, tak Finové mají sobíčky. Sympatická Finka se s námi
pozdravila, polaskala se se sobíčkem, a než jsme stihli zareagovat, nasedla do auta a zase odjela,
čímž nás poněkud vykolejila. Kdypak hodlá jako otevřít obchod? No, nevadí, napřed zajdeme do
muzea a pak si koupíme nějakou dobrůtku.
Naše snaha pohladit si sobíčka vyšla vniveč, naprosto nás ignoroval, a pokud nějak reagoval, tak
pouze jako bychom byli nějaký obtížný hmyz.

Kdy otevřete obchod?
Muzeum Taistelijan Talo, v překladu Bojovníkův dům, jsme našli poměrně rychle. Ono zorientovat
se v obci s asi dvaceti baráčky a jednou hlavní silnicí neznamenalo velkou práci pro naše mozkové
závity. Muzeum ještě otevřené nebylo, ale když nás uviděla jediná zaměstnankyně muzea, jen pro
140

nás jej otevřela o 15 minut dříve. Nikoho dalšího dovnitř nepustila, byť by o to byl zájem – stál tam
párek motorkářů a nějaký postarší pár z karavanu, všichni evidentně projíždějící Hattuvaarou,
nikoliv ubytovaní tam jako my. Ti si budou muset počkat na oficiální otevření muzea.
K našemu údivu v muzeu pracovala majitelka sobíčka a tudíž zavřeného obchodu. Hm, asi obchod
otevře, až jí skončí šichta tady v muzeu, ale přesto v nás hlodal červík nedůvěry. Ještěže máme díky
mé prozíravosti dokoupený proviant z Ilomantsi. Rozhodli jsme se přijít celé záležitosti na kloub.
„Vy jste majitelka obchodu?“
„Ano. A vy jste ti dva, co u sebe ubytoval Jouni?“
„Ano. Ten obchod je nyní zavřený?“
„Ano.“
„A kdy jej otevřete?“
„Nikdy.“
„Proč?“
„Nic tam není.“
Její odpověď nás zbavila slov. Tak ona obchod zavřela kvůli tomu, že v něm nemá žádné zboží. Co
kdyby si raději doplnila sklad?

Ať žijí tanky a děla
Zhlídli jsme si expozici muzea, a to jak vnitřní,
věnovanou především zimní a pokračovací
válce, tak vnější, kde se nacházela zejména děla
a houfnice. Kromě jiného jsme zkoukli asi
dvacetiminutový film, kde jsme si uvědomili
nesmírnou odvahu finských vojáků, kdy v
třeskutých mrazech zimy 1939/1940 bránili svou
vlast, napadenou velkým východním sousedem,
který se následně z role agresora transformoval
před světem do pozice bránícího se. Předem
prohraná válka, Finsko se s několikanásobně
menším počtem vojáků a výzbroje rozhodně
nemohlo měřit s Ruskem, přesto do toho šli
naplno, ačkoliv věděli, že jen oddalují
nevyhnutelné. U exponátů nás nejvíce zaujala
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přítomnost sauny. Ti Finové ji prostě musejí mít všude, a to dokonce na frontě. Samozřejmě na
frontě válečné, nikoliv na frontě do obchodu.
Prohlídka muzea nám zabrala něco přes hodinu. Odebrali jsme se proto do muzejní kavárny, kterou
obsluhovala naše známá majitelka obchodu a evidentně jediná pracovnice. Sedíce pod medvědí kůži
s lebkou přidělanou na stěně, objednali jsme si sendvič a koláč a řešili jsme, co si vzít s sebou na
sváču na dobytí nejvýchodnějšího bodu Finska. Můj zrak padl na pult, kde se v nabídce skvěly asi
tři obložené bagety. I vznesla jsem tedy dotaz, zda by byl velký problém nám takových baget udělat
šest a zabalit? Nebyl, jen každá stojí 2 €. OK, nejvýchodnější bod si takové opečovávání zaslouží.
Paní kavárnice nám posléze sama od sebe slevila na cenu 1,5 € za kus, když děláme tak velkou
hromadnou objednávku, a šla nám dozadu vše připravit. Vrátila se za pár minut s tím, že nám tam
navíc dovnitř dala i rajče a okurku z vlastních zásob. Kdyby tak chuděra tušila, že jsem její snahu
vůbec neocenila, protože rajče nejím a okurku moc nemusím, tudíž jsem to před konzumací z jídla
vyšprtala.
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Zimní válka a co následovalo
Diplomatické manévry v Evropě v 30. letech 20. století znamenaly, že Finsko, jež nemělo dostatek
zkušeností s politickým kličkováním při jednání mocností, bylo nuceno učinit několik obtížných
rozhodnutí. Ohrožení bezpečnosti ze strany Sovětského svazu vedlo k tomu, že některé frakce byly
pro rozvíjení těsnějších vztahů s nacistickým Německem, zatímco druzí upřednostňovali navazování
přátelských vztahů z Moskvou.
Dne 23.8.1939 podepsali Molotov a Ribbentrop, ministři zahraničí Sovětského svazu a Německa,
smlouvu o neútočení. Především se však dohodli na vymezení sfér vlivu v Evropě. Podle tajného
protokolu si měli mezi sebou rozdělit Polsko, Německo mělo mít volnou ruku v Litvě, Sovětský svaz
ve Finsku, Estonsku, Lotyšsku a Besarábii. Za necelé tři týdny se začala Rudá armáda přemísťovat
směrem k uvedeným oblastem. Sovětský svaz argumentoval, že jeho bezpečnost vyžaduje zabrání
části jihovýchodní Karélie a právo budovat základny na finské půdě. Když Finsko tyto požadavky
odmítlo, byla 30.11.1939 zahájena tzv. Zimní válka mezi Finskem a Sovětským svazem.
Toho roku byla obzvláště krutá zima, teploty dosahovaly minus 40°C, a vojáci umírali po tisících. I
přes obrovskou vojenskou převahu Rudé armády Finsko dlouho odolávalo, především díky svým
mobilním jednotkám na lyžích, jež vedly úspěšnou partyzánskou válku v malých skupinách. Stalin
byl nucen posílat na frontu další a další posily a nakonec bylo do bojů nasazeno celkem 600 tisíc
vojáků. Řada ruských jednotek byla zničena, o život přišlo kolem 130 tisíc sovětských vojáků. Po
105 dnech hořkých bojů v těch nejdrsnějších podmínkách, jaké si člověk dokáže představit, byla
finská vojska poražena. Podle mírové smlouvy podepsané v březnu 1940 v Moskvě muselo Finsko
postoupit Sovětskému svazu část Karélie, východní oblasti Salla a Kuusamo a některé přilehlé
ostrovy. Celkově ztratilo asi desetinu svého území. Přes novou hranici přešlo do Finska kolem 400
tisíc karelských uprchlíků.

Pokračovací a Laponská válka
V následujících měsících vyvíjel Sovětský svaz na Finsko nátlak, aby mu postoupilo další území.
Finsko, izolované od západních Spojenců, se obrátilo s žádostí o pomoc na Německo a umožnilo
transport německých vojáků z Norska přes své území. Když v červnu 1941 vypukl válečný konflikt
mezi Německem a Sovětským svazem, byla již německá vojska na finské půdě a mezi Finskem a
Rudou armádou se rozpoutala tzv. Pokračovací válka. Během následujících bojů začali Finové
znovu osídlovat Karélii. Když v létě roku 1944 zinscenovaly sovětské síly obrovský návrat, prezident
Risto Ryti, který předtím slíbil Ribbentropovi, že Finsko neuzavře s Ruskem mír bez souhlasu
Německa, rezignoval a na jeho místo nastoupil Mannerheim. Nový prezident vyjednal příměří s
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Rusy a nařídil evakuaci německých vojenských jednotek. Až do uzavření míru na jaře 1945 muselo
Finsko vést další hořkou válku, tzv. Laponskou, aby vyhnalo Němce z Laponska.
Finsko zůstalo nezávislé, ale za nemalou cenu: bylo nuceno vzdát se určitých území a zaplatit velké
válečné odškodnění Sovětskému svazu. Územní ztráty z let 1940 a 1944 byly v únoru 1947
ratifikovány Pařížskou smlouvou, podle níž připadla Sovětskému svazu Karelská šíje, spolu s
oblastmi východní Salla a Kuusamo a finskou „levou paží“ na poloostrově Kola. Mnoho Finů se
dodnes nedokáže se ztrátou těchto oblastí smířit. Nicméně odpor proti síle Rudé armády je něco, na
co jsou Finové dosud oprávněně hrdí.

Karelská šíje
Karelská šíje /finsky Karjalankannas/ je pruh země rozkládající se mezi Ladožským jezerem a
Finským zálivem. Jde o jednu z nejvýznamnějších částí Karélie. Nejdůležitějším městem tohoto
území je přístav Vyborg /finsky Viipuri/ ležící u západních hranic oblasti. V historii byla Karelská
šíje nárazníkovým pásmem mezi Švédskem a Ruskem, posléze se stala nedílnou součástí
autonomního Finského velkovévodství začleněného do Impéria ruských carů a po jeho
osamostatnění v roce 1917 byla součástí Finska.
Karelská šíje vždy představovala hlavní přístupovou cestu do nitra Finska /zejména pak tzv.
Viipurská brána/, a proto byla hlavním bojištěm během rusko-švédských válek, kdy ještě Finsko
náleželo Švédsku. Na Karelské šíji se odehrály nejtěžší a nejzuřivější boje Zimní války v letech
1939-1940, po které SSSR Karelskou šíji zabral jako válečnou kořist, Pokračovací války v letech
1941-1944, kdy byla nejprve osvobozena Finy, aby Sovětský svaz o tři roky později během letní
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ofenzívy dobyl její střední a východní část a posléze ji na základě podmínek příměří zabral celou.
Od roku 1944 je Karelská šíje součástí Ruska, přesněji Leningradské oblasti. Většina finských jmen
měst a vesnic byla nahrazena ruskými. Současné obyvatelstvo se skládá z přistěhovalců či jejich
potomků /především ruské národnosti/, neboť v letech 1939 a 1944 prakticky veškeré finské
obyvatelstvo Karelskou šíji opustilo a přestěhovalo se do Finska.

Tsasouna
V Hattuvaaře nám zbývala poslední atrakce a tou byla nejstarší pravoslavná kaple /tsasouna/ ve
Finsku. Tato kouzelná bílá dřevěná kaple, stojící u hlavní silnice, pochází z roku 1790 a jednalo se o
ten kostelík, vedle nějž jsme plánovali včera večer postavit stan. To bychom se asi se zlou potázali.
Vzali jsme za kliku, ale ouha, bylo zamčeno. Stáli jsme tam bezradně a koukali na sebe, když šel
kolem nějaký vesničan a
zavolal na nás něco ve
finštině, co jsme
vydedukovali, jako že tam
máme počkat. Ale na koho či
na co? Za chvíli bylo vše
jasné. Na motorce dokvačil
náš ubytovatel Jouni s
velkým klíčem na krku a
obřadně nám kapli odemkl.
Při vstupu dovnitř si sundal
pokrývku hlavy a pokřižoval
se. My jsme po jeho vzoru též zůstali prostovlasí.
Vevnitř jsme si prohlédli několik originálních ruských ikon a Jouni nám vysvětlil, že malá věžička
se používala během 2. světové války jako strážní věž. Kromě ikon jsme spatřili i spoustu fotografií,
dokumentující zdejší náboženské slavnosti za posledních 15 let. Jelikož byl Jouni skoro na každé
fotce, zeptali jsme se ho, jakou zde zastává funkci. Jakou? Naprosto jednoduchou. Je totiž něco jako
starosta obce.
Aha, takhle to tedy bylo. Když nás traktoristé včera večer spatřili, unavené, zbloudilé, naivně
hledající neexistují hotel, logicky povolali starostu obce, aby se o nás postaral. A on si zřejmě řekl,
co s těmi nešťastníky, musím se jich ujmout, přece je nepohodím vlkům či medvědům, a tak nás
vzal k sobě pod křídla. Tím se mnohé vysvětlilo.
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Jak funguje šeptanda
Jelikož bylo krátce po poledni, vyzvídal Jouni naše další plány. Po vysvětlení, že vyrážíme k
nejvýchodnějšímu bodu Virmajärvi, zasvítila mu očka radostí. Hned nám ze svého patra snesl
nějaké mapy a prospekty a vnutil nám je, mela něco o tom, jak si váží toho, že chceme dosáhnout
Virmajärvi a navíc na kole. Jen nás upozornil, že cesta je velmi špatná. Museli jsme mu slíbit, že
budeme opatrní a budeme na sebe dávat pozor. Skoro jsem měla chuť mu říct „Ano, tati“. Jouni
ovšem neskončil.
„Vy jste se dobývali do zrušeného obchodu a chtěli jste si nakoupit, že?“
„Ano.“
„Ten je zavřený už asi rok a půl. Všichni jezdí nakupovat jednou měsíčně do padesát kilometrů
vzdáleného Ilomantsi. Zdejší krámek nikdo nevyužíval, tak ho majitelka nemohla udržovat
funkční.“
„Aha.“
„Ale jsem rád, že jste si svačinu na výlet nakoupili v muzeu.“
Chvíle ticha, zírali jsme na něj vytřeštěnýma očima. Jak to probůh ví? Jak je možné, že o nás
všichni všechno vědí? Ta v muzeu věděla, že bydlíme u Jouniho, ačkoliv nás viděla poprvé v životě.
Vlastně podruhé, započítám-li letmé setkání, když krmila svého sobíčka. Jouni zase ví, že jsme se
snažili sehnat proviant a že jsme si bagety na cestu nechali vyrobit v kavárně v muzeu.

Na východ! Od ráje...
Vydali jsme se tedy na cestu. Velmi brzo jsme zjistili, že Jouni měl pravdu, tohle byla opravdu ta
nejhorší silnice, po které jsme zatím zde putovali, a to jsme měli už dost najeto na šotolinách.
Hrbolatá kamenitá cesta, tvořená šutry velkými jako pěst, výrazně kopcovitý terén s prudkými
zatáčkami, kde jsem si jízdu vůbec neužívala. Mířili jsme přímo na východ, směrem k ruským
hranicím, do bývalé hraniční zóny, která byla od r. 2010 uvolněna od přísných hraničních omezení,
takže sem byl umožněn vstup bez předchozího povinného povolení. Kolo nedrželo směr,
ustřelovalo a já se párkrát skoro vysekala, když se mi najednou stočila řídítka díky najetí na větší
kámen a nevybrání přímé linie. Navíc při šlapání do kopce jsem párkrát musela sesednout a bicykl
nahoru vytlačit, protože mě náhle zastavil velký kámen, který přední kolo nepřekonalo, a mně se už
nepovedlo znovu rozjet. Dost kopců dolů jsem též raději bicykl vedla, protože jsem se neodvážila
na něm sedět a pustit se, jelikož při velké rychlosti jsem se bála a při malé si přední kolo nedokázalo
poradit s velkými kameny. Občas nás minulo nějaké auto, též mířící k hranici, a to se kolem nás
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zvednul mrak prachu, který nám vnikl do očí, nosu, pusy, a obávám se, že i do jiných tělních otvorů,
které za normálních okolností mají pouze jednosměrný provoz.
Přesně po 4,5 km a cca jedné hodině jízdy jsem toho měla plné zuby. Tímto tempem tam
nedojedeme ani do půlnoci. Luboš byl optimista, prý když najdu optimální rychlost, kdy kolo už
bude schopné držet směr i na šutrech a zároveň se ještě nebudu bát, tak se mi pojede lépe.

Jak si nevyrazit zuby
Rozhodla jsem se Luboše poslechnout, a dovolila jsem tedy kolu, aby nasadilo větší rychlost. Záhy
se ukázalo, že měl pravdu, protože relativně rychlejší pohyb umožňoval poněkud plynulejší jízdu.
Jupí! Takto se k Virmajärvi dostaneme ještě dnes. Naplnilo mě to radostí, ovšem ne na dlouho.
Povrch cesty byl totiž tvořen nejenom velkými kameny, ale i menšími kamínky, velkými tak akorát,
aby dosáhly dostatečné kinetické energie, udělené přejezdem předního kola po jejich polovině.
Dostaly tak nečekaný a prudký impuls, vystřelující je jako projektily do prostoru. Sem tam mi
některý vrazil do brady, zanechav mi krvácející šrám, občas mi některý trefil do zubu či dásně.
Aúúúú. Pekelně to bolelo, protože moje sklovina je na takové kontakty citlivá. Možná by jako
prevence tohoto ostřelování pomohlo zavřít pusu, ale zkuste dýchat pouze nosem, když máte
chronickou rýmu. Aby toho nebylo málo, tak občas se nějaký kamínek, veliký přesně jako mezera v
dezénu mé pneumatiky, šprajcnul do nějaké té prohlubně v plášti, aby následně drhnul při průchodu
kola vidlicí. V takovém případě mi nezbylo než zastavit, sesednout z kola a kamínek vyšťourat buď
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rukou, nebo nějakým klacíkem. To vše se po chvíli opakovalo a já si připadala, jako bych projížděla
deštěm kulek, pardon, malých šutrů, střílejících na mě všemi směry. Ke všemu jsem měla dojem,
jako bych jela na saních – neovladatelné přední kolo se chovalo naprosto nepředvídatelně a jelo
úplně jinam, než byl můj úmysl.

Jak jsem si skoro prokousla tvář
Následujících několik kilometrů jsem už považovala za rutinu. Zvykla jsem si, že kolo jede dopředu
v rozsahu 45° doleva či doprava, a tomuto postupu jsem podřídila styl jízdy, kdy jsem se
pohybovala středem silnice tak, abych na oba směry měla dostatek rezervy na rozptyl, kterého
dosahovalo moje přední kolo. Jen to znamenalo sledovat provoz, tj. poslouchat, zda nejede nějaké
auto. To kolem nás projelo s frekvencí co dvě hodiny, tudíž se dalo jet prostředkem a když jsme
uslyšeli blížící se vozidlo, jednoduše jsme počkali u kraje, než kolem nás přejede. To už jsem se
zbavila obav z jízdy po kočičích hlavách, jak mi povrch cesty připadal, a občas jsem to i více
rozjela. Při jednom takovém rychlejším sjezdu jsem najela nečekaně na kámen, kolo udělalo „hop“
a moje dolní čelist udělala „cvak“. Bohužel v té chvíli, kdy mi dolní čelist klapla o horní, se mezi ně
dostala moje tvář. Téměř jsem si ji prokousla, a to mám, prosím, dost tupé zuby. Po chvíli se situace
zopakovala jen s tím rozdílem, že jsem se pokusila udělat nový otvor v kontralaterální tváři.
Naštěstí se mi to nepovedlo, i když jsem párkrát neměla daleko k tomu, mít úsměv od ucha k uchu.
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Proč mě musí zrovna teď kousat do spánku?!
Komáři. Já myslela, že přes den, kdy svítí sluníčko, odpočívají a sbírají síly na večer. Kdepak, oni
zjistili, že nespíme ve stanu, tudíž na nás nedosáhnou, a rozhodli se nás otravovat nyní přes den. Pro
jistotu si na to vybrali ten nejhorší úsek, kdy kolo nedrželo vůbec stopu, ustřelovalo v rozsahu 180°,
kdy jsem netušila, zda neskončím v příkopě vedle cesty či v okolních bažinách, a oni se rozhodli mě
kousat do spánku. Tuto oblast si vybrali jen proto, abych se díky obtížnosti terénu nemohla
poškrabat, protože každý takový pokus drápat si za jízdy svědivé štípance by skončil ztrátou
kontroly a ovladatelnosti kola. Navíc díky brýlím jsem se nemohla ani rychle plácnout, jak by se o
to mohl pokusit neobrýlený jedinec.
Ruce jsem měla vyklepané, jako kdybych činila stovku jarních kliků, zuby omlácené, jako bych se
dostavila jako ministr financí do hospody po zdražení piva, a celý výlet mě už nebavil. Měli jsme
najeto 17 km, přede mnou se tyčil prudký a táhlý kopec a já nesměle navrhla Lubošovi, že bych zde
na něj počkala, zatímco on dosáhne Virmajärvi. Nesouhlasil, buď to oba otáčíme, nebo jedeme dál,
ale v žádném případě mě zde nenechá samotnou, nehledě na to, že by mě za tu dobu komáři sežrali
zaživa. Zapřísahal mě, že ty zbývající dva kilometry už nějak zvládneme, tam si dáme sváču a bude
nám líp.
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Jak jsme dosáhli nejvýchodnějšího bodu Finska a zároveň
nejvýchodnějšího evropského záchodku
K mému údivu a nesmírné úlevě se povrch na ty poslední dva kilometry zlepšil natolik, že jsme se
pohybovali rychlostí blížící se rychlosti pomalejšího cyklisty. Zatím jsme vpřed postupovali spíše
rychlostí chůze.
V 16 hodin místního času jsme dosáhli nejvýchodnějšího bodu Finska a EU zároveň - Virmajärvi.
Nebyly zde žádné davy turistů, občerstvení ani pamětní razítko, zato se zde nacházela ta pro mě v tu
chvíli nejdůležitější věc na světě – záchodek. Má střeva se totiž poněkud naklepala na roletě,
připomínající jízdu po železničních pražcích a zatoužila zanechat zde nějakou památku. Takže jsem
s radostí uvítala existenci toalety, a to ne ledajaké, nýbrž rovnou té nejvýchodnější evropské! S
pocitem krále jsem tam tedy vykonala svou potřebu.
Řekněte, kdo se může honosit tím, že použil
nejvýchodnější evropský záchodek?
Poté nám již nic nebránilo odebrat se až ke břehu
Lahnajärvi, kde bylo zbudováno malé odpočívadlo. Tam
jsme se usadili a pojedli jsme bagety se šunkou a sýrem,
připravené pracovnicí muzea. Nevím jak u Luboše, ale u
mě se plný žaludek projevil výrazným zlepšením nálady a
celkového pohledu na svět a už jsem se zpáteční cesty
tolik neobávala. Nějak bylo, nějak bude, však když jsem
se dotřepala sem, půjde to i do Hattuvaary. Jediná vada na
kráse byl fakt, že jsme neseděli na tom úplně
nejsevernějším bodě, ten byl totiž ležel ještě 50 metrů od
nás, jelikož hranice procházela řekou Lahnajärvi – přímo
před námi se nacházel malý ostrůvek, z poloviny ruský, z poloviny finský, jak dokládaly hraniční
kameny. Pokud bychom tedy chtěli opravdu dosáhnout nejsevernějšího bodu, museli bychom k
němu plavat.

Jak se Lubošovi srovnala osma
Nemám ráda návrat po stejné trase, odkud jsem přijela, zde ale nebyla jiná možnost, jak se dostat
zpět. Poseděli jsme na odpočívadle asi hodinu a pryč nás vyhnala až lezavá zima, zálivem totiž dost
pofukovalo.
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Jak jsem se děsila zpáteční cesty po té děsné, hrubokamenné šotolině, tak to nebylo až tak strašné.
Občas mi kolo ustřelilo, občas se mi šrapnel ve formě kamínku pokusil vyrazit zub, asi dvakrát jsem
si opět skousla tvář, ale díky jídlu v žaludku jsem měla nadhled. Postupně navíc vykouklo sluníčko
a hřálo nás svými paprsky. Cestu zpět si Luboš dokonce začal pochvalovat. Prý tím natřásáním při
jízdě po šutrech se mu srovnala osma na zadním kole, která se zase začala hlásit o slovo.
S tím jeho bicyklem byl vůbec problém. Každý, fakt každý rok se mu něco přihodí, co musí řešit a
opravovat. Letos teda je v tom poprvé nevinně, protože závada vznikla vinou letecké přepravy.
Protože jsme se nyní pohybovali západním směrem, sluníčko nám utěšeně svítilo do obličeje.
Vychutnávali jsme si ten na nás nezvyklý příval tepla a světla, na který nejsme při našich
cyklovýletech zvyklí.
Těch 19 km z Virmajärvi jsme urazili poměrně rychle, asi za poloviční čas, jako nám trvala cesta
tam. Při návratu nám vyhládlo a už jsme se těšili na teplou véču, kterou měly tvořit těstoviny.

Jak na nás v našem ubytování čekal podraz
S částečně vrzajícími koly, následkem to jízdy po šotolině, jsme kolem 19,30 dorazili zpět na naše
ubytování. Jen co jsme otevřeli dveře, vylinula se na nás vůně pečeného kuřete. Podraz! V naší
troubě se griluje kuře, které rozhodně nepatří nám. Měli jsme takový hlad a takovou chuť na něj, že
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hrozilo, že se do sporáku vloupáme a kuře majiteli sežereme. Když jsme vlezli dál, ukázalo se, že
hrdým vlastníkem drůbeže je Jouniho jediný zaměstnanec Essa, hubený chlapík po padesátce.
Hned se nám začal omlouvat, že šel k nám, ale v budově, kde přespává, není televize a nemá tam
kuchyni. Prý vždy si chodíval vařit a koukat se na televizi sem k Jounimu. Vysvětlili jsme mu, že to
my zde jsme hosté, takže ať se chová jako doma. Může zde zůstat, nevadí nám. Co nám ale vadí, je
vůně jeho kuřete. Kdepak bychom k takovému kousku mohli přijít? Essa nás odkázal na Jouniho,
tak jsme za ním zašli. Nalezli jsme ho až vzadu v jedné z hospodářských budov, kde jsme mu
předložili naši prosbu. Koupíme od něj jakékoliv maso, rybu, kuře, prostě cokoliv, co se dá strčit do
trouby a následně sníst. Na pomoc s naší domluvou jsme si museli dovézt Essu, protože Jouni
nemohl pochopit, co tak najednou sháníme něco na teplou večeři. Když mu to Essa vysvětlil,
odvětil nám Jouni, ať počkáme u sebe. Objevil se asi za půl hodiny s balíkem kuřecích čtvrtek a
vzal si 11€, což byla přesná suma, uvedená na obale. Jen nám vrtalo hlavou, kde pro ně byl. Do
Ilomantsi to bylo necelých 50 km, to by tak rychle neotočil. Anebo jo? Kdyby na motorce valil dvě
stě, zvládl by to. A kdyby to kuře pocházelo z jeho mrazáku, tak by mu to přece netrvalo tak dlouho.
Flákla jsem do trouby kuře a vůbec jsem neřešila, že je zmražené, jelikož jsem hlady už skoro
neviděla. Zatímco se libá krmě sama pekla, přišel za námi Essa s igelitkou, jejíž obsah nám vysypal
na stůl. Koukali jsme na rajčata, cibuli, velký okurek a dvě vajíčka. Essa si odmítl vzít byť i jen cent
za ten poklad a ke všemu se omlouval, že víc zeleniny nemá, chystá se do města až za delší dobu.

Škoda, že máte tak špatné počasí
Neměli jsme příležitost koukat se do dvířek sporáku, jak se
kuře griluje. Dorazil totiž Jouni, aby nám slavnostně
předal diplom za dosažení Virmajärvi. Údajně nám ho
udělila vesnická rada a on ho vlastnoručně podepsal.
Potřásl nám pravicí a pozval nás k sobě do sauny, prý s
Essou dodělávají kouřovou saunu vzadu za polem. Ten se
k tomu nachomýtl také a začal nás litovat, že máme tak
špatné počasí při našem cykloputování po Karélii. Špatné?
Jak špatné? Vždyť je naprosto luxusní! Tolik slunných a
teplých dnů jsme ještě na Severu nezažili. Tohle je
naprosto nejlepší počasí, které jsme kdy na dovolené měli.
Vždyť jsme například zažili za sebou tři dny, kdy ani
nekáplo.
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Oba, Jouni i Essa už měli trošku upito, takže jsme se raději vymluvili, abychom s nimi do sauny
nemuseli. Svedli jsme to na únavu z dosažení Virmajärvi na kole po špatném terénu. Naštěstí to
akceptovali. Jouni nás zapřísahal, ať si alespoň pustíme svoji saunu a na chvilku tam vlezeme. Prý v
Hattuvaaře má saunu každý a někdo dokonce dvě, jako třeba on, Jouni. To jsme chápali, protože
tušíme, že tak nějak zdejší rodáci tráví dlouhé večery – pobytem v sauně a popíjením alkoholických
nápojů, případně obojím. Ale třeba jim křivdím, možná si někdy u flašky chlastu i něco přečtou.
Konečně jsme nyní zjistili, jak tady Jouni a Essa žijí. Usedlost je Jouniho, Essa je jeho pomocník a
oba jsou opuštění svými manželkami a přežívají zde coby staří mládenci. Však to taky podle toho
vypadalo. Co se týká domu, nemůžu říct půl slova – všechno bylo čisté a uklizené. Ovšem
zemědělské budovy chátraly a můj dojem byl, že ještě tak dvě tři zimy a rozpadnou se úplně.

Zavřete ty dveře, nalítají dovnitř komáři!
Pohled na naše kola byl tristní. Drobný štěrk se nacházel všude a bylo vidět vybroušená místa na
rámu a ve výpletu kol. Musíme to dostat pryč a též se pokusit trochu srovnat Lubošovu osmu. Teda
mně tohle mytí přišlo zbytečné, já bych kola nechala tak, jak jsou, ale Luboš na tom trval. Vydal se
proto vyhledat Jouniho, zda nemá tlakovou pumpu. Měl a společnými silami ostříkali obě naše kola.
Luboš se pak usadil na zápraží před naší budovou a kola ještě ručně čistil. Aby nemusel špinavýma
rukama furt sahat na kliku, nechal si dveře od budovy otevřené, jelikož si často musel dojít pro něco
dovnitř. Když to spatřil Jouni, začal hulákat: „Zavřete ty dveře, honem! Nalítají dovnitř komáři!“ To
sice ano, ale někdo by mu měl říct, že komár nemá velikost myši, pro kterou zavřené dveře činí
překážku. Komár je rozhodně menší a tudíž se protáhne i mnohem menším otvorem, než jsou
zrovna dveře.
Luboš občas potřeboval půjčit nějaké to nářadí, takže odbíhal dozadu, do technických budov za
polem, kde Essa a Jouni zrovna pracovali. Vracel se pokaždé veselejší a veselejší. Aby ne, když mu
pokaždé ti dva vnutili panáka vodky. Ještě jedno takové půjčení nářadí a nebude schopen kolo
opravit. Naštěstí už finišoval, dotáhl všechny špice na svém zadním kole s tím, že to snad pár
desítek kilometrů vydrží. Nástroje poslal vrátit raději přese mě, protože správně tušil, že já se
nechtěnému panáku vodky dokážu ubránit.

Jak se saunovala celá Hattuvaara
Roztopila jsem naši saunu a celá nedočkavá jsem se začala saunovat. Luboš se tentokrát naštěstí
přidal, ale dlouho v teple sauny nevydržel. Vypitá vodka udělala své, co se týká termoregulace, a on
tam vedrem nemohl vydržet, odporoučel se tedy spát. To já si hodlala saunu pořádně užít a
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vychutnat. K mému šoku ale při sprchování voda tekla jen čičůrkem a saunu jsem nebyla schopna
vyhřát na optimální provozní teplotu, navíc občas problikávala elektrika díky kolísání napětí. Pak
mi to došlo. Vždyť ona se nyní saunuje celá Hattuvaara! Co bych tedy nechtěla, když všichni
obyvatelé Hattuvaary naplno zapnuli své sauny. Byl totiž pátek večer, takže se to dalo očekávat.
Tuhle saunu jsem si moc neužila. Na můj vkus málo vyhřátá, voda ve sprše málo studená a tekoucí
pod slabým tlakem. Nevadí, i tak to bylo super a stálo to za to.
Před spaním jsem dala ještě zamočit balíček sušených hřibů. Měli jsme s sebou z domova dovezené
dva sáčky a jeden jsem dala na noc do vody s tím, že zítra ráno z nich vznikne uňo ňuňo
smaženička za použití darovaných vajíček od Essy. To bude mňamka.
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Den 15., sobota 27.6.
Jak jsem operovala aneb jsme jediní střízliví v celé Hattuvaaře
Byla to mňamka. Smaženice s houbami, kořením a konzervou rybiček, Luboš si do své poloviny
ještě nakrájel cibulku od Essy. Zbylé kuřecí kousky, které se včera večer nesnědly, jsem nachystala
na svačinu. Při pohledu do mapy totiž bylo více než jisté, že na teplé jídlo a kafe po cestě můžeme
zapomenout.
Chtěli jsme se pustit do naší snídaňky, když tu najednou někdo klepal na dveře. Essa. Přišel s
prosíkem. Potřeboval vytáhnout cizí těleso z oka a logicky usoudil, že jsme jediní střízliví lidé v
celé Hattuuvaaře a přilehlém okolí, nemluvňata v to nepočítaje. Ano, střízliví jsme byli, dokonce
jsem specializací doktor, ale copak můžu v těchto podmínkách provádět takový zásah? Essa mě ale
uprosil. Měl střep v oku a potřeboval ho dostat ven. Nejbližší lékař, schopný mu pomoci, byl až v
Joensuu, v Ilomantsi nikdo takový není. Do Joensuu se navíc nemá jak dostat, zkusil to na motorce,
ale nešlo to a odvézt ho nemá kdo, všichni jsou na mol, a to včetně Jouniho, který dospává včerejší
alkoholový exces. Nezbylo mi tedy než mu pomoci. Připravila jsem si štětičky na čištění uší, oční
mast s antibiotikem a pustila se do toho. Luboš mi svítil čelovkou a Essa trpělivě držel. S Lubošem
jsme společnými silami po delším boji vytáhli zaseklý střep, který vězel až hluboko v rohovce a
vyšprtnout se ho povedlo až Lubošovi. Okolní spojivka byla potrhaná a zarudlá. Nepěkný to pohled.

Jak jsme vyměnili oční mast za kleště
V průběhu operace jsme se Essy vyptávali, jak se mu to přihodilo. Přece jen, narvat si do oka
skleněný střep, to žádá umění. Vysvětlení bylo prosté a Essa nám bezelstně přiznal, že se ožral jak
prase v sauně s Jounim, a když šel k sobě domů, tak se najednou podlaha zvedla, udeřila ho do
obličeje a rozbila mu brýle. Střep z rozbitých skel se mu takto dostal do oka. Jak byl večer, či spíše
nad ránem, opilý, nevšiml si toho, protože poruchu vidění připisoval jiné, logicky vysvětlitelné
příčině, a předpokládal, že až se ráno probudí střízlivý, bude mít zrak zase v pořádku. Nestalo se
tak, proto se hluboce zamyslel, kdo asi tak v Hattuvaaře bude v sobotu v 8 ráno střízlivý. I vyvstali
mu na mysli dva cyklisté, ubytovaní u Jouniho. Bingo! Ti jsou zodpovědní a určitě nebudou opilí.
Jak je vidět, jeho úvahy ho správně navedly. My si vzpomněli, že jeho pokus odvézt se na motorce
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do Joensuu jsme ráno zahlídli z okna. Nejistým krokem vyšel ze dveří, nastartoval motorku, ujel
metr a zase ji vypnul. Chvíli na ní seděl, zíral před sebe a zopakoval celý cyklus s nastartováním,
popojetím o metr a vypnutím motoru.
Vysvětlila jsem mu, že jsem lékař, což jej potěšilo, protože si uvědomil, že mu střep z oka tahala
osoba nejpovolanější. Kdyby tak tušil, že mu ten zaseknutý kousek skla nakonec vyndal Luboš,
protože já se bála použít na to hrubou sílu. Ale nechtěli jsme mu kazit jeho nadšení. Vnutila jsem
mu oční mast s antibiotikem, aby ji s ohledem na díru v rohovce a potrhanou spojivku užíval sedm
dnů. Zdráhal se ji přijmout, prý je před námi ještě mnoho dnů na kole. V tomto jsem ale byla
neoblomná, mast si ponechá, potřebuje ji. Celý nadšený nám za ni donesl kleště a nějaké nářadí,
použitelné na kolo. Neměli jsme to srdce mu to odmítnout, tak jsme to přijali, ačkoliv jsme
podobného arzenálu měli několik kusů.

Nechcete tu zůstat jako doktor?
Když Essa zjistil, že jsem povoláním praktický lékař, hned mě požádal, ať tu zůstanu. Že se o mě
hattuvaarští postarají. Je tu nedostatek lékařů a pokud se rozhodnu tady pracovat, ruce mi radostí
všichni utrhají. Téměř mě na kolenou prosil. Na moje protesty, že neznám jazyk, jen mávl rukou. To
se nějak poddá. Poddá? Anglicky umím dost špatně a z finštiny znám jen důležitá slovíčka nutná na
cykloputování /voda-vesi, káva-kahvi, děkuji-kiitos apod./. S tímto slovním arsenálem nemám šanci
se jako praktický lékař uplatnit. Nevadí, pro Essu nic nebylo problém. Pokud by se v Hattuvaaře
objevil doktor, který by byl ochoten tam zůstat a pečovat o obyvatele, nic by nebylo překážkou.
Celkem jsem mu to i věřila, protože vezmeme-li v potaz, že nejbližší lékař je odtud vzdálen 110 km,
tak pro místní bude přijatelnější jakýkoliv doktor, než žádný, a zřejmě skousnou i evidentní
jazykovou bariréru. Když jsem namítala, že Essa nemůže mluvit za všechny obyvatele ani jako
představitel obce, byl ochoten mi k tomuto vyjádření probudit Jouniho, vyspávajícího někde
kocovinu. To jsme odmítli. Essa nás důrazně zapřísahal, ať tam zůstaneme, nebo se alespoň vrátíme.
Hattuvaara potřebuje lékaře a on byl rozhodnut jednoho takového jedince nenechat jen tak odjet,
zvlášť když se ke své odbornosti přiznal. Jeho emotivní monolog se nám povedlo ukončit až
zoufalou prosbou, že jsme ještě dnes nejedli a snídaně nám chládne na stole. Vlastně už asi zchládla
úplně.

Musíme vypadnout dřív, než nám Essa věnuje celý šatník
Když Essa neuspěl se svou agitací, tak se nám alespoň snažil revanšovat za věnovanou oční mast s
antibiotikem. Jelikož jsme peníze odmítli, začal nám nosit různé jídlo. Napřed donesl velký talíř, na
němž byly obločené chleby. Ty jsme si sbalili na svačinu. Pak donesl další okurek a rajčata, a ty
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jsme se už zdráhali převzít. Vždyť včera nám sám řekl, že do města za nákupem tak brzo nepojede.
To sice prý fakt ne, ale chce nám dopřát vitamíny na cestu. Postupně tak nosil různé dobroty, k tomu
sem tam přibalil i nějaké to nářadí, o němž se domníval, že bychom ho mohli eventuelně
potřebovat. Odmítla jsem pouze sekeru s demonstrací, že jeden pořádný exemplář vlastním a jako
ženská s ním vypadám dost sexy. Jeden kus mi ale fakt stačí.
Horší situace nastala, když mi Essa donesl reklamní tričko. Mělo nápis naprosto nepřeložitelný a
prý se jednalo o název důlní společnosti, v níž Essa pracoval, než nastoupil u Jouniho coby
pomocník a děvče pro všechno. Když mi to tričko dával, rozplakal se u toho, že je hrozně nešťastný
a závidí nám dvěma, že máme jeden druhého, máme se rádi a máme s kým trávit čas. On má jen
Jouniho, žena ho opustila i s devítiletým synem, a on, čerstvý padesátník, nemá u sebe milovanou
osobu, s níž by trávil čas. Přeje si nyní jediné. Abychom my, cestovatelé z České republiky,
poznávající kout jeho vlasti, měli nějakou vzpomínku na něj. Nemá prý nic jiného, než reklamní
tričko z posledního zaměstnání a to je nyní moje.
Cítili jsme s Lubošem, že je nejvyšší čas vypadnout. Essa začal být sentimentální a hrozilo, že nám
sem postupně donese a přenechá celý svůj šatník.

Zemí nikoho
Před odjezdem nás ještě Essa varoval před bouří. Té jsme se báli taky, ranní pohled na radar
ukazoval, že dnes pořádně zmokneme a že se na nás přižene i bouřka. Slíbili jsme Essovi, že
budeme opatrní a v případě nebezpečí se schováme. On se nás ještě ptal, zda má probudit Jouniho,
tou dobou ještě stále vyspávajícího kocovinu. Zamítli jsme to a nechali jsme mu vzkaz na dveřích s
poděkováním.
Vyrazili jsme tedy, naposledy zamávali Essovi, který zamáčkl slzičku, obrazně i ve skutečnosti, a
rázem jsme se ocitli v zemi nikoho. Takovou pustinu jsme při našem cykloputování ještě nezažili a
to jsme se nepohybovali ve zrovna osídlených oblastech. Nalevo les, napravo les, před námi les, za
námi les, nikde ani živáčka. Hattuvaara je prostě poslední výspa civilizace uprostřed divočiny,
pokud za civilizaci člověk počítá zavřenou benzinku, zrušený obchod, starý kostelík, muzeum a pět
baráčků.
Jak jsme tak spokojeně šlapali do pedálů, uslyšeli jsme za sebou neklamný zvuk hromu, a tudíž
přicházející bouřky. Otočili jsme se a bylo jasné, že je to tady. Obloha směrem nad Hattuvaarou
byla černá a šlehaly blesky. Počítáním mezi bleskem a hromem jsme odhadli epicentrum asi 3 km
za námi. Rychle jsme se tedy rozjeli s pokusem bouřce ujet a po několika kilometrech jsme viděli,
že máme vyhráno. Bouřkový mrak naštěstí nešel přímo na nás, ale bokem, takže nás jen lízl okraj
bouřky, kdy jsme jen vydatně zmokli.
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Tohle přece neměla být šotolina!
Větší vrásky na čele nám ale činil povrch vozovky. Podle mapy jsme se již neměli dostat na
šotolinu, přesto jsme po ní z Hattuvaary šlapali už mnoho kilometrů. Jakpakto? Tak my vypustíme
osadu Möhkö a národní park Petkeljärvi právě kvůli tomu, že k nim měla vést šotolina, abychom
nyní po tomto hnusném povrchu jeli. V mapě to přitom bylo značeno jako normální asfaltová
silnice s pevným povrchem, což nakonec uznal i Luboš, protože zpočáku dost prskal a nadával na
mé navigátorské schopnosti. Bližším zkoumáním vozovky jsme usoudili, že to kdysi, v dávných
pradávných dobách asfalt opravdu byl. Očividně ale silnici nikdo neopravoval a dle jejího stavu už
několik desítek let. Prostě byla vydána napospas zevním podmínkám, takže se každoročně na jejím
povrchu podepsala zima, led, vítr a slunce a způsobily tak výraznou erozi.
Shodli jsme se, že to je zatím ta nejhorší šotolina, po které jsme jeli, a že už na tomto povrchu
máme letos najeto několik set kilometrů. Nevím, čím to je, ale vždy se nám ta aktuální šotolina
zdála mnohem horší, než ty šotoliny minulé. Pokaždé tam figurovalo něco, díky čemuž jsme
považovali projeté šotoliny za lepší. Tato se nám jevila katastrofální jednak kvůli desítky centimetrů
širokým a hlubokým děrám plných vody, které bylo nutné objíždět, jednak, a to zejména, pro
přítomnost jemného štěrku, který fungoval jako brusný kámen na vše, s čím přišel do styku. Kola
po pár kilometrech vypadala jako obtažená šmigrlpapírem, či drátěným kartáčkem. Nedaly se
přehlédnout hrubké vrypy a linie, zejména na rámu a kolech. Luboš si o naše bicykly začal dělat
vážné starosti, nehledě na to, že se mu opět začala projevovat osma na zadním kole
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Jak mi štěrk a škvára skřípaly mezi zuby
Nebe se najednou zatáhlo a začalo pršet. Protože obloha byla jednolitě ocelově šedá, bylo nám
jasné, že tak brzo pršet nepřestane a že máme tedy vyhlídky na celodenní, intenzivní déšť. Protože
jsme s tím byli už od rána smířeni, nepřekvapilo nás to, spíše nás udivilo, že pršet začalo až tak
pozdě, takže jsme mohli jet beze srážek nějakých 10-15 km. Hned zostra nastoupil takový déšť, že
jsme rázem byli mokří do poslední nitky. Průtrž pokračovala ještě asi půl hodiny a způsobovala
našim tělesným schránkám výrazný pocit dyskomfortu, zejména chladu. Cítila jsem, jak mi voda
zpod helmy stéká zezadu na krk a pokračuje přes záda, paže se bouřily proti vodě, se kterou musely
v rukávech sdílet společný prostor, cykloplína natáhla vodu a seděla jsem tak v soukromém
rybníčku, o nohách ani nemluvě. Ty byly mokré tak, jako kdybych brodila hlubokou řeku.
Jestli jsme si dosud mysleli, že stran povrchu silnice už nemůže být hůře, tak jsme se hluboce
mýlili. Voda v kombinaci s jemným štěrkem vytvořila spolehlivou brusnou směs ještě více ničící
naše již tak dost poznamenaná kola. Tahle hmota se dostala rázem všude, dokonce i do mé pusy.
Cítila jsem, jak mi štěrk a škvára skřípou mezi zuby a odírají zubní sklovinu.
Ve chvíli nejintenzivnějších srážek se na nás usmálo štěstí. Spatřili jsme vpravo od cesty malý
turistický přístřešek, velký tak akorát na dvě stojící osoby s tím, že jsme museli zůstat vedle sebe
podélně. Při postavení tváří v tvář nám okamžitě pršelo na rameno. Ačkoliv jsme neměli hlad, tušili
jsme, že podobná příležitost se skrýt a jíst tak relativně v suchu se již nemusí podařit, spořádali jsme
tam tedy obložené chleby připravené Essou a provedli proces doobléknutí se. Natáhli jsme na sebe
mikiny pod bundy a došlo dokonce na nepromokavé rukavice a v mém případě i na kapuci.
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Tady nikdy neprší dvakrát na stejném místě
Zpod malé, úzké stříšky, která se tvářila jako odpočivadlo, nás vyhnala jednak zima, jednak komáři.
Ti nás totiž k našemu údivu dost otravovali a neskutečně žrali, což jsme nechápali. Přece za deště
nekoušou, nebo snad ano?
V lijáku jsme tedy pokračovali dále, co nám taky zbývalo jiného. Déšť občas ustal, takže jsme měli
možnost projíždět úseky, kde zatím nepršelo. Dalo se to poznat podle ostře ohraničených oblastí se
suchým povrchem. Samozřejmě tyto úseky dlouho suché nezůstaly, okamžitě se na ně a tím pádem i
na nás seshora valily proudy vody. Vytvořili jsme tak
teorii, že tady nikdy neprší dvakrát na stejném místě.
Jestli se někde nachází místo, kde zatím nepršelo, je to
jen proto, že se tam teprve déšť chystá, a spustí se právě
v okamžiku, kdy tam budeme projíždět my.
Luboš začal frflat, že mu z mokrých vlasů stéká
repelent z vlasů do oka. Zeptala jsem se ho tedy, proč si
na hlavu nenavlekl kapuci, stejně jako jsem učinila před
chvílí já. On tedy provedl tento úkon a moc si
pochvaloval zejména tepelný komfort, který mu tím
vznikl.
Po této krátké přestávce jsme hodlali pokračovat v naší
cestě, ovšem mně nešel zařadit nejmenší převod a
Lubošovi nebrzdilo kolo. Jemu teda pořádně kolo
nebrzdilo nikdy, naletěl totiž na kotoučovky, ale u mě
byl problém s kolem novinka. Nejsem naštěstí
cimprlich na detaily, takže jsem ten krajní převod jednoduše nepoužívala, a když se posléze
nepravidelně objevila nesnáz i s vedlejším převodem, už jsem to brala jako normu. Všechno na
mém kole vrzalo a skřípalo, zejména řetěz a přehazovačka.

Můj nejlepší den
Nefungovaly mi krajní převody, voda na mě padala seshora a z boku z nebes, zezdola z průjezdu
kalužemi, putovali jsme kopcovitým terénem po nezpevněném povrchu, který nám brousil kola a
mně obrušoval zubní sklovinu, přesto jsem cítila, že dnes mám svůj nejlepší den. Šlapalo se mi
úplně výborně a do kopců jsem řadila o stupeň těžší převod, než předchozí dny. Prostě cítila jsem se
jak ryba ve vodě, a to doslova. Zřejmě mé nadšení pramenilo z faktu, že jsme dnes zažívali počasí,
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jaké je pro naše výlety na Sever obvyklé. Každopádně bylo dobře, že alespoň jeden člen naší
smečky byl pozitivně laděn, jelikož Luboš nevypadal, že by si současné počasí nějak užíval. Měla
jsem strach nějak více své nadšení prezentovat veřejně, jelikož jsem měla oprávněné obavy, že mě
Luboš buď umlátí vlaječkou z kola, nebo mně nechá své kolo i vozík s tím, že on tady teda
rozhodně končí.
Ať se Lubošovi jelo dobře nebo ne, musel chtě nechtě šlápnout
do pedálů. V dáli se totiž opět o slovo hlásila bouřka. Jako před
několika hodinami, i ta současná se ozývala za námi, takže jsme
se pokusili jí opět ujet, což se nám znovu úspěšně zadařilo. Jen
jsme udiveně asi po hodině zírali směrem zpět, kdy bylo vidět, že
mraky jdou jiným směrem, než fouká vítr. Nechápavě jsme na
ten úkaz koukali – vítr foukal zleva a mraky šly přes oblohu
zprava. Každopádně ať si vítr foukal jak chtěl a mraky putovaly
jak chtěly, důležité bylo, že jsme opět ujeli bouřce. Lízla nás zase
jen okrajem bez toho, že by se blýskalo přímo nad námi, a jediný
projev bouřky spočíval v naprostém zmoknutí již tak dost
mokrých svršků. Myslím, že jsme právě dosáhli maxima v
množství vody, které je schopno oblečení cyklisty pojmout.

Ach maminko, proč jsem si já nešťastná nevzala neoprenové
rukavice
Po celodenním dešti moje nepromokavé rukavice byly durch mokré. Voda z nich odkapávala, že
bych z nich vyždímáním dostala tak alespoň půl litru kapaliny. Mokrý flísový vnitřek spíše studil,
než tepelně izoloval či hřál, a já začala litovat, proč jsem si trubka hloupá nevzala své vodácké
neoprenové rukavice. Nemohu posoudit, zda by na stávající deštivé počasí byly lepší, než
membránové, které jsem měla mokré, ale minimálně by komfortem byly výhodnější díky vlastnosti
neoprenu, kdy hřeje i mokrý. Nebo alespoň nestudí.
Nejhorší na mokrých rukavicích nebylo to, že jsem při jízdě trpěla zimou na ruce. Mnohem horší
bylo, když jsem je například kvůli potřebě musela sundat a poté opětovně narvat na ruce. Už jen
samotné oblíkání byla kapitola pro sebe, protože dostat mokré rukavice zpět na ruce se rovnalo
rébusu, jak nacpat meloun do klíčové dírky. Mnohem nepříjemnější vjem nastal poté, kdy se mé
prsty znovu dostaly do kontaktu s nacucanou látkou. Brrr, v ten moment se mi ježily všechny mokré
chlupy na těle.
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Postupem času jsme začínali být zralí na doping, tj. na frťana. Jelikož na kole nikdy nepijeme, ten
luxus si dopřáváme jen večer po nalezení tábořiště, smrskly se veškeré naše představy do šálku ne
teplého, ale vřelého čaje s hojnou příměsí fernetu v něm.

Hurá, okres Lieksa má asfalt
Najednou jsme se ocitli na asfaltu. Nevěřícně jsme na to zírali, ale bylo to tak. Okres Lieksa měl
asfalt, hurá, paráda, nádhera, super! Téměř jsme měli chuť silnici políbit. Samozřejmě povrch
vozovky nepřipomínal klasickou asfaltovou silnici v pravém slova smyslu, ale rozhodně se více
blížil termínu asfalt, než šotolina. I děr bylo méně, a pokud se vyskytovaly, byly menší a ne tak
hluboké. Každopádně jsme se s Lubošem shodli, že je lepší špatný asfalt, než žádný.
Jelikož trošku polevil déšť, zkontrovali jsem si škodu jak na kolech, tak na sobě. Kola měla
obroušené ráfky a Luboš nepěknou osmu a naše oblečení vypadalo, jako bychom se vyváleli v haldě
štěrku. Patrné to bylo zejména u mě, jelikož jsem přes dlouhé cyklistické kalhoty, zvané též čapáky,
měla přetažené podkolenky. No a jejich chlup na sebe logicky nachytal veškeré nečistoty, písek a
drobné kamínky. Pokusila jsem se to trochu setřást, ale marně, drželo to nalepené jak helvétská víra.
Tohle sundám dolů jen obráním pinzetou. Luboš na tom byl obdobně až na to, že měl odhalená
svalnatá lýtka, tudíž šutříky byly zachytány v jeho ochlupení. To musíme vytahat ještě dnes večer,
jinak se nevyspí, protože se mu začnou zapalovat lýtka, a to bych já rozhodně nerada.
Celkem jsme po šotolině, která se tvářila jako asfalt, urazili z Hattuvaary až sem 30 km.

Každá zastávka je vykoupena utrpením
Jen co jsme se rozjeli, začalo zase pršet a do večera se to už ani nemělo změnit. Po dalších dvou
hodinách jsme dostali hlad a nezbylo nám než spořádat pozdní oběd za hustého deště. Protože
obložené bagety od Essy jsme už snědli, vytáhli jsme si kuřecí čtvrtky, které zbyly ze včerejší
večeře. Že nám na jídlo pršelo je snad samozřejmé. Jelikož na nás nyní zůstala jen kuřecí prsa, která
jsou spíše sušší, vnímali jsme vodu na ně dopadající a maso zavlažující spíše jako pozitivní fakt,
než jako něco, kvůli čemu bychom měli být nazlobení. No a protože okolní vlhkost atakovala
100%, ani jsme se nepokusili vybalit suchary a pečené kuře jsme konzumovali bez přílohy.
Kostičky jsme pečlivě zabalili do sáčku a uložili do vozíku s tím, že až přijedeme někam do
civilizace, vyhodíme je do koše.
Každá taková zastávka, ať už na jídlo či na čurání, byla vykoupena utrpením. Kromě mohutné
vodní lázně, kterou jsme byli obšťastňováni už od rána, se na nás snesli všichni komáři přilehlého
okolí. Při každém zastavení nás otravovali, lezli nám do očí, nosu a uší a vnikali i pod kapuci. Ač
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jsme byli zásobováni vodou ze všech stran, ti malí prevíti kousali, jako kdyby zítra měla nastat
apokalypsa ve formě vyhynutí všech teplokrevných organismů. Repelent zabíral jen na chvíli a
pouze na ta místa, na něž byl nanesen, bylo tedy nutné se napatlat na všechna místa vydaná
napospas. Naštěstí díky dešti, zimě a větru jsme měli odhalený pouze obličej. I ten jsme si ale
museli potřít na každém čtverečním milimetru odhalené pokožky.

Úvaha na téma počasí
S ohledem na vodu, dopadající na nás ze všech světových stran, rozvinuli jsme s Lubošem krátkou
úvahu na téma počasí. Buď:
–

svítí slunce a je horko

–

nesvítí slunce a je horko

–

nesvítí slunce a je zima

–

nesvítí slunce, je zima a prší

Vždy ale žerou komáři.
Shodli jsme se s Lubošem, že zejména komáři jsou tím největším peklem, které nás na Severu
každoročně sužuje. Nebýt komárů, byl by tam pobyt naprosto pohodový a bezproblémový.
Postupně jsme se dostali do oblastí, kde se nacházel suchý asfalt. Znamenalo to pro nás výrazné
ochlazení, protože fyzikální jevy prostě neokecáš. Mrzla jsem díky odpařování vody z oblečení,
jelikož v okolí mírně poklesla vlhkost. No a s odpařováním jde ruku v ruce ochlazování. Jinými
slovy, za deště si cyklista vytvoří určité mikroklima, které po dešti vezme rychle za své. To už je
lepší, když pořád prší.

Kde dnes hlavu složíme?
Na tachometru se blížila obligátní padesátka a my začali řešit, kde dnes přespíme. Možnosti byly
dvě, stan nebo stan. Oba jsme s touto eventualitou byli smířeni. Prostě někde postavíme náš
přístřešek, přespíme a zítra zase budeme pokračovat. I při podrobném zkoumání mapy jsme žádné
ubytování neviděli. Vlastně na mapě nebyla zakreslená žádná usedlost kromě osady Hatunkylä,
vzdálené od Hattuvaary 65 km, tudíž ještě tak 15 km od nás. To bychom v případě nutnosti
samozřejmě dali. Zatím jsme tuhle možnost nechávali otevřenou. Když to bude potřeba, dotáhneme
to až tam. Předběžně jsme byli s Lubošem dohodnutí, že jen co se objeví první barák, nabereme tam
vodu.
Jako první a jediná připomínka civilizace od opuštění Hattuvaary se nám zjevil ukazatel, který se
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tvářil jak hostel. Hostel? No, nepohrdli bychom jím. Každopádně jsem u odbočky k hostelu počkala
s oběma koly a Luboš se vydal rekognoskovat terén. Mě zatím komáři kousali tak, že jsem raději
jak magor chodila v kruhu, než abych zůstala stát na místě. Kde je ten Luboš?! Vždyť mě sežerou
zaživa dříve než dorazí Luboš a ten zde nalezne pouze mé bezkrevné tělo, do poslední kapičky
vysáté komáry.
Naštěstí to Luboš stihl včas a vracel se ke mně bez kola. To mohlo znamenat jediné. Místo nabrání
vody zde zůstáváme, tedy cena za ubytování byla více než příznivá. Taky že ano, prý za osobu
poptávají 18 €, takže nebylo co řešit. Zůstáváme, i kdyby ubytování vypadalo jakkkoliv.
Rozhodování mezi venkovním deštěm a možností spát vevnitř v suchu tak zůstalo jednoznačně v
prospěch přespání v hostelu.

Jak se mi stoeurové bankovky nalepily na sebe
Protože krpál k hostelu byl více než řádný, nezvládala jsem k němu dotlačit své kolo i se
zapřaženým vozíkem. Naštěstí Luboš měl svůj tirák opřený o budovu, mohl tak můj bicykl dostat až
nahoru. Spolu jsme pak vlezli do recepce, kde nás vítal starší finský pár. Angličtinou moc nevládl,
naštěstí na naši potřebnou komunikaci stačily mně známá finská slovíčka a co jsem neobsáhla svou
znalostí finštiny, doplnili jsme kreslením piktogramů. Při placení vyšla najevo finská poctivost. Jak
jsme celý den jeli v dešti, nezbytně se to projevilo i na stavu mé peněženky. Prostě se mi dvě 100 €
bankovky slepily dohromady, já si toho při placení nevšimla, naštěstí paní byla poctivá a sama mi
posléze těch 100 € donesla.
Odebrali jsme se do budovy, v níž se nacházel náš pokoj a všudypřítomný chlad nás znehybnil.
Zima! Vždyť tady je zima. Naštěstí zde byly regulátory teploty, které jsme zapnuli na maximum, a v
kuchyni jsme si zbudovali provizorní sušák, stvořený z gumicuků. Napřed jsme ale museli obě
místnosti vyhřát. V místnosti, kde jsme spali, jsme rozvěšeli spacáky a na volnou postel jsem
nakladla fotobatoh a z něj vyňala zrcadlovku, komplet promáčenou. Snad tento výlet přežije bez
ztráty kytičky.
Jediné zklamání jsme při vybalování zažili při vytahování ručníků z nepromokavých obalů. Totiž
ručníky vozíme už několik let příručně s tím, že se třeba ten den někde na trase vykoupáme v jezeře.
Zatím na to nedošlo. Pro případ deště máme ručníky uloženy v nepromokavých pytlích Sea to
summit a nyní se ukázalo, že tyto sáčky promokají. Zřejmě únava materiálu, který za roky
namáhání prostě ukázal svou slabou stránku. Ručníky byly mokré tak, že by se daly ždímat. Co
daly, my je opravdu museli vyždímat, jinak by do rána nevyschly.
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Večer s fernetem
Dnešní celodenní jízda v dešti a větru a nynější pobyt ve studených místnostech hostelu si vybral
svou daň. Bylo nám zima. Oblekli jsme se do rezervního oblečení, na sebe natáhli ještě péřovky, ale
stále to nestačilo. Jediný lék na tuto situaci byl fernet. I vytáhli jsme tedy jeho zásoby a
konzumovali jej v horkém čaji. Dokud jsme si ohřívali čaj z nevypitých termosek, bylo vše OK.
Jakmile ovšem došlo na vaření z vody z vodovodu, nastal problém. Tekla z něj totiž pouze hnědá,
páchnoutí tekutina. Skočila jsem na recepci zeptat se, zda je voda z kohoutku pitná a dostalo se mi
samozřejmé odpovědi, že ano. Zároveň jsem obdržela pozvání do sauny, která se nacházela na
recepci. Vrátila jsem se přes otevřené prostranství zpět do naší budovy, kde jsme byli ubytovaní, ale
voda tekoucí z vodovodu se nám rozhodně pitná nezdála. Smrděla jako septik. Pro jistotu jsem ji na
vaření večeře raději nechala důkladně projít varem, než jsem do ní vmíchala těstoviny. Dnes mi
zrovna pod ruku přišla tomatová kolínka, do kterých jsem jako obvykle vykydla konzervu rybiček.
Zatímco jsme je konzumovali, důkladně u toho popíjejíce čaj s hojnou příměsí ferneta, v místnosti
stoupala teplota, což nám dodalo naději, že naše komplet mokré svršky zde vysušíme. Jelikož jsme
v hostelu evidentně byli jediní ubytovaní hosté, neobávali jsme se toho, že by někdo nějakou část z
našeho oblečení zavěšeného na gumicuku zcizil. Zatímco se zásoby fernetu tenčily, dařilo se nám
rozehřát naše tělesné schránky natolik, že jsme se rozhodli odebrat se do pelíšků. Sprchu i saunu
jsme na dnešní večer vypustili z plánů, protože obojí se nacházelo na recepci asi 100 metrů daleko,
navíc jsme neměli suché ručníky k otření našich těl po spáchání této z našeho pohledu zbytečné
hygieny.
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Den 16., neděle 28.6.
Jak nás ve dveřích vítal chlap s brokovnicí v ruce a hulákáním
„Czechoslovakia“
Včera večer jsme si fikaně objednali na dnešek snídani za 8 €. Ne, že bychom neměli už co jíst, ale
Luboš děsně toužil snídat něco typicky finského a já měla chuť na rybu. Domluva na čase
servírování zněla, že až se probudíme, tak prostě přijdeme na recepci a zatímco se budeme
zavodňovat čajem či kafem, oni nám dochystají jídlo.
Po osmé hodině jsme se tam tedy vydali a k našemu šoku nás ve dveřích recepce vítal správce s
brokovnicí v ruce a hulákal „Czechoslovakia, Czechoslovakia!“ Zpytovala jsem své svědomí. Ano,
včera večer jsme nedošli ani do sauny, dokonce ani do sprchy, takže jim muselo být jasné, že jsme
hygienu dost odflákli. Kvůli tomu nás ale přece nezastřelí! Nebo snad jo? Chlapík, vida naše
rozpaky, upadl do hurónského smíchu. Ulevilo se nám. Nezastřelí nás, nebo ne teď. Dotyčný se
přiřítil k nám rychlostí, kterou mu jeho artrotické klouby dovolovaly, a pyšně nám ukazoval cedulku
„Made in Czechoslovakia“. Rozsvítilo se nám. Tak proto nás vítal se zbraní v ruce, chtěl nám jen
ukázat, co českého vlastní. Půjčila jsem si brokovnici do ruky a hledala jsem štítek s místem
výroby. Bylo to tam. Zbrojovka Uherský Brod. Tuhle zbraň možná vyráběl můj táta. Chlapíkovy
omezené znalosti anglického jazyka mi ale znemožňovaly mu tuto informaci předat.
Správce nám pak postupně vyjmenoval seznam českých výrobků, které v průběhu let vlastnil či
vlasní: traktor Zetor, auto Fabia a zmíněná brokovnice. Je vidět, že se na dnešní ráno pečlivě
připravoval.

Jak vypadá typicky finská snídaně
Luboš si pěkně naběhl. Jelikož požadoval typicky finskou snídani, dostalo se mu pokrmu
„porridge“, který je u nás znám pod povšechným názvem kaše. Díval se na divnou, beztvarou
hmotu a rozhodně nevypadal nadšeně. „To bys měl sníst, abys je neurazil“, zakřenila jsem se na něj
poťouchle a tak tak jsem uhnula jeho noze, která se mě pod stolem pokusila nakopnout. Já si s chutí
zavdala uzeného lososa a zajídala jsem jej karelským pirohem. Luboš se ovšem zaskočit nenechal.
Něco té hnusné kašel pojedl, to aby se neřeklo, důkladně ušpinil lžíci, aby to vypadalo, že jedl dost,
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a fikaně kaši v misce rozblemtal a nanesl na její stěny. Výsledný dojem vytvářel efekt, že snědl více
než polovinu kaše.
Poté se Luboš s chutí pustil do normálního jídla – šunka, sýr, uzený losos, karelské pirohy,
marmeláda.
Když jsme dojedli, chtěli jsme se odebrat do naší
budovy se sbalit. Tak jednoduché to ale nebylo,
správcové nás nechtěli pustit. Byli děsně zvědaví a
taky se sami potřebovali svěřit se spoustou faktů, jako
například že chlapík před pár dny oslavil 80.
narozeniny. Povedlo se nám ubránit rychlé oslavě v
podobě alkoholu s poukázáním, že jsme na kolech.
Čemu jsme se ale neubránili bylo zhlédnutí rodinných
fotografií ve formě správcové s dětmi, správcové s
vnoučaty, správcové s dětmi a vnoučaty, správcové s
pravnoučaty, správcové s dětmi, vnoučaty a
pravnoučaty... Poté nám chlapík ukázal svou sbírku
zbraní, ze kterých nám přecházel zrak. Na závěr se
nám pochlubil fotkami různých zastřelených zvířat,
mezi nimiž dominovali vlci. Prý každou zimu sejme
na své zahradě minimálně jednoho vlka rovnou z
obýváku. Prostě mu tyhle šelmy chodí k baráku a on je
v klidu střílí z otevřeného okna. Zatrnulo v nás. Takže
ty zkazky o drzosti vlků jsou přece jenom pravda.

Naštěstí mi neuschly boty a ponožky
Konečně se nám povedlo vymanit se ukecaným správcům a v dešti jsme kráčeli do naší budovy.
Boty i ponožky jsem měla durch mokré, za noc nevyschnuly ani o píď. Díky vytrvalému dešti jsem
z toho měla radost, protože by mě štvalo mít je suché. Zůstaly by totiž suché jen na pár minut, než
by je venkovní déšť opět smáčel. Naštěstí si je rovnou obuju mokré a už to tak i zůstane.
Více mě ale zlobilo, že v cykloplíně, která na rozdíl od bot uschla, mám spoustu štěrku a škváry. Ve
vnitřní cykloplíně, na které jsem měla ještě dlouhé cyklistické kalhoty. Jak se prosím pěkně mohly
ty drobné kamínky dostat dovniř přes dvě vrstvy oblečení? Nedařilo se mi štěrk a škváru vybrat.
Takto si pěkně poškrábu své pozadí.
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Zatímco jsem v kuchyni připravovala čaj do termosek na dnešní jízdu, vlítla nám dovnitř malá
vlaštovka. Vyplašeně bouchala svým tělíčkem o okno ve snaze dostat se zase ven. Vzdala to asi po
půl hodině a byla natolik vyčerpaná, že se dala Lubošem chytit a vynést ven. Otevřenými dveřmi
sama vyletět nedokázala, trubka, a to jsme je jen pro ni nechali dokořán. Za odměnu za záchranu se
Lubošovi vykakala do rukou. Venku pak od svých rodičů, sedících na větvi, dostala co proto a
dlouho jí hlasitě spílali. Ona se jen schlíple krčila.
My měli ale jiný problém. Voda opravdu nejevila známky, že by se dala vypít bez převaření.
Evidentně jim někde protékal septik do pitné vody. Domluvili jsme se, že v první známce civilizace
čaj vylijeme a nabereme si vodu i za tu cenu, že ji budeme konzumovat studenou. Lepší ale
nachlazení než řídký případ s hustým běháním.

Jak si na nás komáři zbudovali transfuzní stanici
Vyjeli jsme do sílícího deště. Podle našich propočtů by osada Lieksa měla od nás být vzdálena
maximálně 50 km, tedy v dosahu dojezdu jednoho dne. Do večera tam dorazíme, ubytujeme se v
kempu, a zůstaneme tam dva dny. Jeden věnujeme prohlídce osady a návštěvě muzea a další den se
i našimi koly přepravíme trajektem do Koli, což je nádherný národní park na druhé straně jezera
Pielinen. Jak se ale ukázalo, není nám dáno nějak více plánovat a nejlépe se nám naše výlety daří
tehdy, kdy se rozhodujeme přímo na místě. Prostě ujeli jsme nějakých 10 km, když Luboš najednou
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hlásí problém a to přímo fatální. Není schopen pokračovat dále. Dostal tak brutální osmu na zadním
kole, že toto neprojde rámem a brousí ho. Pokud by na bicyklu jel, podřeže si rám, což se už
částečně stalo. Co nyní s námi dál? Tohle je konec výletu, s tím nemůže pokračovat. Budeme muset
nějak sehnat odvoz. Ale jak nahlásíme naši polohu? Jsme u třetí břízy za čtvrtým jezerem? Musíme
se dostat nějak do civilizace, kde už bude snazší naši situaci řešit. Kolo naštěstí opatrně tlačit šlo,
takže jsme se tedy pomalým tempem sunuli dopředu. Našeho zdlouhavého postupu využili komáři a
zbudovali si na nás transfuzní stanici. Okamžikem, kdy se Lubošovi pokazilo kolo, totiž ustal déšť a
začalo svítit slunce, takže jsme byli nucení odložit přebytečné svršky a zůstali jsme tak vydaní
komárům napospas. Následujících pět kilometrů bylo utrpení. Neustále jsme se oháněli, škrabali
poštípaná místa, následkem čehož nám občas spadlo kolo a i s vozíkem se převrátilo do škarpy.
Během tlačení jsme tak měli dost příležitostí k hovoru a vyměňování si nápadů. Vždy jsme ale
skončili u jediného možného řešení – dojít do nějaké vesnice a tam někoho poprosit, aby nás odvezl
do Lieksy a tam dle plánu zůstat v kempu a najít cykloopravnu. Snad budeme úspěšní, stejně jako
před dvěma týdny v Lappeenrantě. Rozdíl byl pouze v tom, že nynější porouchané kolo bylo
mnohem vážnějším problémem, než minule.
Zajímavé na celé situaci bylo to, že Lubošovi se kolo polámalo přesně na 600. klometru naší trasy.

Osudu neunikneš
Po asi 1,5 hodině úmorného tlačení jsme stanuli v malé vísce Hatunkylä. Pokud máme sehnat další
dopravu, tak jen zde. Buď splašíme někoho s vozíkem, nebo si zavoláme velké taxi z Lieksy s tím,
že alespoň budeme schopní přesně udat svou polohu. V tak malé osadě jsme ani nečekali nějaké
ubytování či restauraci, ale k našemu údivu jsme uprostřed shluku tří baráčků, s troškou fantazie
možných nazývat návsí, spatřili ukazatel postele a zkříženého příboru. Jupí, jsme zachráněni!
Dotlačili jsme tedy náš náklad těch zbývajících 300 metrů a zůstali jsme stát v úžasu. Zírali jsme
totiž na hotel Taiga Maja. Co ale dělá zde, v jakési Hatunkyle, když má být v Hattuvaaře? Rozhodli
jsme se té záhadě přijít na kloub. Kola jsme opřeli o plot a ani nezamykali. Lubošovo by stejně
nikdo neukradl, když bylo nepojízdné, a moje jsme umístili mezi plot a Lubošovo kolo. Vlezli jsme
dovnitř, ale nikoho jsme tam nenašli. Už jsme chtěli odejít, když se zjevila afektovaná majitelka se
silným ruským přízvukem. Pro snazší komunikaci jsme tedy zvolili ruštinu s tím, že já na ni
hovořila anglicky a ona mi odpovídala rusky, s Lubošem vedla hovor kompletně v ruštině. Než jsme
stihli vysvětlit, co tam pohledáváme, zeptala se nás, zda nejsme ti dva Čechoslováci, které měli
ubytovat dva dny zpátky. Myslím, že Česká republika by měla trochu zapracovat na své propagaci a
vysvětlit světu, že jako stát Čechů a Slováků neexistuje 23 let. Ani jsme se nepokusili tento drobný
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detail lidem více vysvětlovat.
Vytáhli jsme mapu a já na mobilu ukázala rezervaci v jejím hotelu. Na adrese bylo Hattuvaara, na
mapě Hatunkylä. My se řídili adresou, všichni ostatní mapou. Jenže my opravdu neměli na palubní
desce GPS s navigací, která by nás správně do hotelu navedla, což ona naštěstí uznala. Přislíbila
nápravu, že nechá do booking.com zadat upozornění, že fakticky hotel leží jinde, než je psána
adresa. A proč je na adrese Hattuvaara? Ta jiná, druhá Hattuvaara. Prostě proto, že Hatunkylä není
oficiální název obce, jedná se o součást mnohem menší, asi o dva kilometry severněji ležící
Hattuvaary. Čert aby se v tom vyznal.

Jak trávit čekání na odvoz aneb jak jsme jedli ucha
Vyjádřili jsme přání dát si tam něco malého k snědku a ideálně i kávu. Ona hned ochotně započala
přípravu kávy a snesla nám nějaké sladké koláčky, na které se vrhl pouze Luboš. Já jsem jen tiše
pípla, že pod pojmem „něco drobného ke kávě“ si představuji rybu a ona okamžitě svolala celý
personál hotelu, aby nadšeně prezentovala hosta, který za zákusek považuje rybu a nikoliv sladkost.
Byla z toho radostí bez sebe a zeptala se mě, zda může naservírovat typickou ruskou polévku ucha.
Může? Musí! Já ji nikdy nejedla a rozhodně ji ráda vyzkouším. Byla to naprostá lahoda a jedné
porci neodolal i Luboš, ačkoliv ten ji na svých služebních cestách již ochutnal. Při jídle jsme
vysvětlili, kde jsme se tam vzali, a ona zavolala svému manželovi. Prý s tím nemá problém a do
Lieksy, ležící asi 30 km odsud, nás odveze, jen co se vrátí z chytání ryb. Najednou jsme tak měli
více než dvě hodiny čas, které jsme potřebovali nějak zabít. Zvědavá majitelka nás důkladně
vyzpovídala a poté povyprávěla svůj příběh. Hotel Taiga Maja vznikl z budovy zrušené školy,
protože finskou vládu přijde levněji školáčky na své náklady dovážet do Lieksy, než udržovat zdejší
školu. Ona ji se svým manželem přestavěla na hotel, který se s bídou drží nad vodou, tak kromě
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ubytovací kapacity poskytují i turistické a průvodcovské služby. Ona pochází z Estonska, její
manžel Sergej z Ukrajiny. On v Hatunkyle bydlí celoročně, ona jen přes letní turistickou sezónu, po
zbytek roku přebývá i se svým desetiletým synem v Helsinkách. Vznesli jsme otázku ceny za odvoz
a za pohoštění. Z mého pohledu jsme dostali logickou odpověď – řekla si o 70 €, tedy o 10 € míň,
než by stála noc v jejich hotelu. Já jí dala rovných 80 € s tím, že takhle tedy o svůj výdělek
nepřijdou. Prostě osudu se nedá uniknout.

Jak jsem Lubošovi téměř roztrhla ucho rybářským háčkem
Estonka nás poslala čekat k břehu nádherného jezera Viisikkolampi, zatímco jsme bez dozoru
ponechali všechny své doklady, peníze i cennosti, jako třeba zrcadlovku. Luboš objevil v zátočině
molo s lavičkou a tam několik položených rybářských prutů značky „pytlačka“. Zatímco Luboš měl
nadhoz jako profík, já svým prvním zamáváním prutu namotala silonový vlasec na sloupek na
molu, druhým jsem nabrala jakýsi lopuch na břehu a třetím jsem švihla rybářským háčkem
Lubošovi kolem ušního boltce. Skončilo to jen shozením brýlí, ucho zůstalo netknuté. Poté mi
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Luboš rybářský prut sebral a striktně mně zakázal se jej jakkoliv dotýkat, nechápu proč.
Když mi bylo zabráněno v chytání ryb, natáhla jsem se na dřevěná prkna mola a na chvíli vytuhla,
zahřívána paprsky slunce zpod modré oblohy. Pryč byl silný ranní déšť, za kterého jsme vyráželi.
Po 17. hodině se zjevil Serjoža ve starém mercedesu a vyložil z kufru několik exempářů čerstvě
chycených ryb. Měl velké štěstí, že se mi v žaludku trávila polévka ucha, jinak bych mu jeden
kousek rozhodně zabavila. Luboš toužil po nějaké památce odsud, kvůli vzpomínkám na nucené
ukončení výletu. Krásně vyvedenou ceduli Taiga Maja mu nedovolili vzít, že ji používají pro hosty
kvůli setkání na letišti, tak je ukecal alespoň na pěkný kus polena, okousaného místními bobry.
Sergej poté vytáhl dřevěný vozík a začal ho přidělávat k autu. V nás nebudil moc důvěry, ale příliš
možností jsme na výběr zrovna neměli. Serjoža nám sdělil, že ten vozík si sám z prken stloukl a
slouží na převoz jeho psí smečky, kterou vlastní a jíž potřebuje hlavně v zimě i se saněmi popovézt
někam dál. OK, co je dobré pro tažné psy, bude dobré i pro nás. S tímto jsem se tedy uklidnila a
započali jsme do vozíku nakládat kola a vozíky a poté jsme vše zabezpečili popruhy a gumicuky.

Proč je důležité se učit ruštinu
Když byla naše zavazadla jakž takž fixovaná, mohli jsme konečně odjet. Ovšem ne tak jednoduše,
správcová estonského původu se s námi loučila, jako kdyby vyprovázela syny do světové války a
neměla je už nikdy spatřit. Mimo jiné mě po ruském původu zulíbala na líčka. Chjo, a já tak nemám
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ráda, když mi někdo leze do mé osobní zóny, která má rozhodně větší průměr, než u běžné
populace.
Serjoža se s námi tedy vydal do Lieksy, když jsme mu vysvětlili, že chceme zavést do místního
kempu a zítra nalézt opravnu bicyklů. Hned v úvodu nás zklamal, prý Liesa má jen opravdu skútrů,
ale chlapík tam pracující je prý velmi šikovný, určitě zvládne opravit i kolo, jen asi nebude mít
náhradní díly na ně. Luboš se posléze vyptával na život zde v Karélii, na to, jak se tam Sergej ocitl,
a ten mu ochotně odpovídal. Veškerá konverzace mezi nimi probíhala v ruštině a já byla poprvé v
životě vděčná, že jsem se musela tento nenáviděný jazyk povinně učit na škole. Díky jeho pasívním
znalostem jsem Sergejovi rozuměla tak 80 % a pochopila bych mnohem více, kdyby kurník
nemluvil tak rychle, jako kdyby byl placen za počet slov, která ze sebe vychrlí za minutu. Když
jsem se občas k chlapům připojila, mluvila jsem anglicky, protože tak daleko zase mé znalosti
ruštiny nesahaly. Sergejova manželka bez problémů zvládala na mě mluvit rusky, zatímco já jí
odpovídala anglicky, Serjoža ale této dvojjazyčné domluvy schopen nebyl. Když jsem se na něco
zeptala anglicky, odpověděl mi lámanou angličtinou. Na moje upozornění, že mi může odpovědět
rusky mi odvětil, že pokud se ho ptám anglicky, nedokáže reagovat rusky. Prostě chlap.
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Jak dlouho zde zůstanete?
Serjoža nás vysadil dle domluvy v kempu, nacházejícím se asi 3 km od Lieksy. Luboš příjezd
vnímal velmi negativně a když jsme zůstali i s koly a vozíky vysazení před recepcí, vyloženě se
styděl. Copak je to za cyklistu, který se nechá dovézt do kempu?
Sergej zatím pokecal s majitelem kempu, protože se oba evidentně dobře znali a byli kamarádi.
Stihl mu i sdělit náš problém s kolem, takže když jsme se šli do recepce ubytovat, spráce již věděl,
že Lubošovo kolo je nepojízdné a stejně jako Serjoža nám doporučil opravnu skútrů. Na recepci
jsem měla vyplnit přihlašovací poukaz, což se ukázalo jako neřešitelný oříšek. My totiž vůbec
nevěděli, jak dlouho zde v Liekse zůstaneme. Původní plán byl dvě noci, nyní jsme byli v situaci, že
díky nepojízdnému kolu zde možná zůstaneme až do odjezdu osobáku do Joensuu, odkud máme
zakoupený vlak do Helsinek den před odletem. Můžeme zde přespat nocí: 2, 3, 5 nebo taky 6.
Všechno ukáže čas. Když jsem tohle majiteli kempu sdělila, vysvělil mi, že nás prostě zkasíruje
později, a až budeme fakticky vědět, kolik nocí tam přespíme, ať si přijdeme vyplnit přihlašovací
formulář a zaplatit. S tím jsme souhlasili, jelikož se nám výrazně ulevilo. Vyvstala ale otázka: jakou
chatku? Kdybychom zde zůstávali jen dvě noci, vzali bychom si chatku se saunou, která stála
znatelně více. Pokud zde ale budeme trávit více dní, v nejhorším případě 6 nocí, pěkně by se nám to
prodražilo. S těžkým srdcem jsme tedy zvolili chatku bez sauny.
V recepci se nacházel i malý obchůdek, čehož jsme využili a zakoupili jsme velké balení párků a
hořčici. Ne, že bychom neměli co jíst, ale těstoviny nám už lezly krkem /a ušima/. Změna je
potřeba.
Zeptali jsme se i na možnost pronájmu pračky. Jelikož to problém nebyl, zaplatili jsme si ji a po
osprchování jsme odnesli do místnosti s erární pračkou tři plné igelitky špinavého prádla, které jsme
po hodině pracího procesu pověsili do přilehlé sušící místnosti. Snad nám nikdo nic nevezme.

Jak z nuceného pobytu udělat výhodu
Střechu nad hlavou jsme měli, takže jsme se vydali prozkoumat kemp. Sídlil u malebného jezera
Pielinen, na jehož druhém břehu, jen o něco jižněji, se vypínal masiv nejslavnějšího finského
národního parku Koli. Kemp sám působil velmi útulně, disponoval například pronajímatelnou
saunou, která v době mezi 8-10 hodinou ranní byla otevřená zdarma pro obyvatele kempu. V chatce
jsme měli jak plně vybavenou kuchyňku, tak WC a sprchu. Nebyl by tedy problém zde v případě
nutnosti přečkat těch zbývajících 6 či 7 dnů do odletu letadla do Prahy.
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Za náletu komárů, kteří velmi rychle zaznamenali příliv čerstvé teplé krve, jsme se vydali na místní
pláž, toho času bičovanou prudkým větrem. Luboš zaslintal. Už se viděl, jak se sem bude chodit
koupat, a protože na pláži stála i avizovaná sauna, vylezlo z něj, že pokud jeho kolo bude
neopravitelné, nic se neděje, však se zde najde dost činností, jak strávit čas, než nám pojede vlak na
jih.

Vybaveni stativem a zrcadlovkou jsme spáchali několik fotek slunce, které se jen tvářilo, že zapadá
nad opačnou stranou jezera, ve skutečnosti ale svými ostrými paprsky bodalo do oční sítnice. A
nejenom do ní, copak mohu jeho spalující energii vystavit i pixely svého foťáčku? Mohu, jestli chci
něco vyfotit. Takže jsem tedy opatrně spáchala několik fotek pronikavého polárního slunce, které
nemělo tolik slušnosti, aby zapadlo, nebo to alespoň předstíralo. Že jsme u toho byli atakováni
komáry snad ani nemusím připomínat, a některé exempláře tohoto hmyzu se pak s mou siluetou
ocitly i na jedné z fotek.

Jezero Pielinen
V samém srdci Severní Karélie leží Pielinen, čtvrté /někde uváděné šesté/ největší jezero ve Finsku,
které nabízí spoustu možností různorodého sportovního vyžití. U jeho břehů se nachází mnoho
přitažlivých míst. Finové s oblibou jezdí do národního parku Koli potěšit se nádherným výhledem a
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v zimě si zalyžovat, zatímco Lieksa a Nurmes nabízí aktivity v okolní divočině, například sjíždění
divoké řeky v nedaleké rekreační oblasti Runaa. Jezero obchází hlavní silnice s množstvím menších
cest a vodní hladinu mezi Lieksou a Koli brázdí lodě. Když se v zimě na jezeře vytvoří pevný led,
přímo vybízí ke vzrušující jízdě na sněžném skútru nebo na běžkách.
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Den 17., pondělí 29.6.
Jak se pozná, že jste v komáří oblasti příliš dlouho
V noci mě probudilo divné pleskání, asi jako když kus masa spadne na linoeum. V periferii svého
zorného pole jsem zaznamenala pohyb ruky na Lubošově posteli. Abych zjistila, co se děje, musela
jsem si nasadit brýle. Luboš si ve spánku zabíjel komáry, kteří mu přistáli na obličeji, a ani se u toho
neprobudil. Prostě si reflexně dal facku. S torzy zabitých
komárů a flekancem krve na tváři vypadal úžasně. Snad si
ráno uvědomí, že to páchal ve spánku, a nebude si myslet,
že jsem ho takto inzultovala já. Slastně jsem znovu usnula
s pocitem, že dnes máme volný den. Žádná jízda natěžko
v dešti, žádné hledání místa na spaní, jen musíme pořešit
opravu Lubošova kola, která když se nezadaří, nic se
nestane, prostě zde v Liekse zůstaneme až do konce týdne.
Už jsem skoro usínala, když mě najednou znovu probudilo
hlasité „Plesk!“ To Luboš se opět ve spánku ohnal po
komárovi a zase úspěšně. Jak to ten chlápek jen dělá? Já
se buď vždy ráno probudila dokousaná s nateklými víčky,
nebo mě v noci probudili komáři svým vysokým
pisklavým zvukem, kdežto Luboš se natolik adaptoval, že
si komáry zabíjí průběžně ve spánku, aniž by se sebemíň
probral. Holt je vidět, že sem Luboš zapadl lépe než já,
alespoň co se komárů týče. Naštěstí se mi povedlo znovu
tvrdě usnout a už mě nebudilo ani Lubošovo chrápání, ani jeho pleskání.

To bych se na to vykašlala, abych vstávala kvůli sauně brzo ráno
Z mého sladkého spaní jsem opět procitla díky zvukům vyluzovaným Lubošem. Tentokrát se sháněl
po plavkách a ručníku s tím, že jde do kempové sauny a jestli půjdu s ním. Po zjištění, že je teprve
půl deváté, jsem mu odpověděla, že na to se můžu vykašlat, abych tak brzo vstávala kvůli sauně, a
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otočila jsem se na druhý bok, abych pokračovala v zaslouženém, byť několikrát přerušovaném
spánku. Podařilo se mi opět vytuhnout a probudil mě až Luboš pár minut po desáté, zářící
nadšením. Prý není nic lepšího, než ranní sauna. Dovolila jsem si nesouhlasit, není nic lepšího, než
ranní vyspávání.
Luboš nevypadal ani překvapeně, že mě nalezl polospící a teprve se probírající ze spánku. Než jsem
se stihla vykutat ze spacáku, připravil snídani, takže jsem vstávala rovnou k hotovému. Tak to má
být.
Zatímco Luboš vařil párky a čaj, vyptávala jsem se ho na kempovou saunu. Prý tam byl sám, tudíž
si to opravdu užil. Odemyká se v 8 a zavírá v 10. Mimo tento interval je možné si ji soukromě
pronajmout, což jsme v plánu neměli, já se dostatečně vysaunovala v dosavadních chatkách a Luboš
hodlal chodit dle možností každé ráno.

No nespadl do hořčice, blbec jeden?
Ke snídani jsme měli včera zakoupené párky s výbornou turkuskou hořčicí. Turkuskou ve smyslu,
že monopol na výrobu hořčice má finské město Turku /něco jako znojemské okurky, plzeňské pivo,
olomoucké tvarůžky.../. Hladově jsme se pustili do pokrmu, jenž ničím nepřipomínal těstoviny,
které už jsme nemohli ani vidět, ani cítit. Sice bychom si více vychutnali tyto párky opečené na
ohni někde v lese, ale člověk nemůže mít všechno. Žádostivě jsme se do uzeninářského výrobku
zakousli a vůbec nám nevadila absence chleba. Na recepci jej totiž neměli a náš byl už dávno
snězen. Takto jsme tedy zajídali párek párkem, kdy jsme ten druhý exemplář prohlásili za přílohu.
Baštili jsme v naprostém tichu a dělaly se nám boule za ušima, když Luboš najednou zařval: „No
nespadl do hořčice, blbec jeden?“ Jak tak zkušeně trefil komára v letu, ten spadl do hořčice a tam
dodýchal. Luboš ho s odporem vytáhnul, aniž by snížil frekvenci podávání párku do úst druhou
rukou.
Další komár byl tak blbý, že se utopil v čaji. „Spadl Ti komár do čaje“ hlásila jsem Lubošovi. Než
stihl odpovědět, protože měl zrovna plnou pusu, došlo mi, že on svůj hrnek třímá v ruce a tudíž
pokud komár spadl do pohárku ležícího na stole, nejedná se o jeho hrnek. Aha, takže to je můj
pohárek, tudíž můj čaj!

Hic na padnutí
I udeřilo na Lieksu nelidské vedro. Hic na padnutí, pražící slunce, nehybný vzduch. I dýchání nás
unavovalo. V tom strašného horku jsme se ploužili po žhnoucím asfaltu do 3 km vzdálené Lieksy a
Luboš statečně tlačil kolo. V polovině cesty jsme měli dopitý litr vody, takže jsme uvítali existenci
178

benzinky, kde jsme si koupili dvě dvoulitrové flašky Coly. Jednu jsme vyzunkli na ex před
šokovaným prodavačem, druhou jsme si vzali do ruky a popíjeli cestou. Pot se z nás okamžitě
odpařoval, aniž by stihl ochladit rozehřátou kůži.
Podle popisu majitele kempu jsme snadno nalezli naproti vlakovému nádraží opravnu skútrů. Dle
předpokladu neměl chlapík problém od nás přijmout kolo. Předběžnou cenu stanovil na 30 €, což se
nám zdálo moc, ale pokud jsme chtěli ještě ve Finsku jezdit na kole, museli jsme to skousnout. Kolo
jsme mu tedy odevzdali, aniž bychom obdrželi nějaké potvrzení o jeho převzetí, a na náš přímý
dotaz se tomu podivil. Prý nikdy nikomu nevystavil žadný papír, že si do opravy vzal skútr či jiný
dopravní prostředek. Tady se to prý nedělá, tady každý každému věří. Téměř jsme se za svou
nedůvěru zastyděli.
Horší bylo, že tu cenu stanovil odhadem, může se vyšplhat i výše a klidně nemusí být oprava vůbec
zrealizovatelná. Luboš měl opravdu vážný problém se zadním kolem, který mu znemožňoval
pokračovat v cestě. Nebylo vůbec jasné, zda to bude řešitelné v podmínkách bez specializované
cykloopravny s náhradními díly.

S koly se do Koli nedostanete, a bez nich též ne
Sympatický chlapík potřeboval vědět, jak moc spěchá oprava. Dnes je pondělí, co takhle středa
dopoledne? Sdělili jsme mu náš plán, tj. prohlídnout si Lieksu, navštívit muzeum a další den se i s
koly přepravit do Koli, což je úchvatný národní park na opačné straně jezera Pielinen, a odtud
natěžko pokračovat do Joensuu, odkud máme na sobotu koupený vlak do Helsinek.
„S koly či bez nich se letos do Koli nedostanete.“
„Cože?“ téměř jsme oněměli.
„Rozbil se trajekt.“
„Jak se rozbil trajekt?!“
„No normálně. Toto léto už žádný trajekt nepojede.“
„Kdy se rozbil?“
„Minulý víkend.“
Začalo nám svítat. Minulý víkend byl totiž Johannus, což je
po Vánocích druhý nejdůležitější svátek ve Finsku a v
podstatě se jedná o alkoholický svátek. Nabízelo se tedy
jisté vysvětlení, jak se mohl rozbít trajekt zrovna v tento
termín.
Tím se nám ovšem nabouraly plány. Jak říkám, pro nás není
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dobré příliš plánovat.
Pokud nejezdí loď přes jezero, nemáme se jak dostat do Koli a odtud pokračovat do Joensuu. Po
břehu podél jezera by to znamenalo zajížďku 190 km, což je pro nás v současných podmínkách
nerealizovatelné, navíc s kolem, o kterém jsme nevěděli, zda půjde zprovoznit, či ne. A to nemluvím
o tom, že stále by nám zbývalo dalších více než 100 km do Joensuu.

A vy jako fakt nemáte auto?!
Malinko zdeptaní jsme se vydali do centra. To se vyznačovalo křížením dvou silnic, takže bylo
snadno identifikovatelné. Tam jsme zašli do kanceláře Karelia Expert, kde jsme přednesli naši
žádost.
„Chtěli bychom se dostat do Koli.“
„Trajekt je rozbitý, musíte tam autem.“
„My ale nemáme auto.“
„Vy nemáte auto?!“
„Ne.“
Chvíle ticha, dívka nevěřícně zírá.
„A jak jste se sem dostali?!“
„Na kolech.“
„Odkud jste?“
„Z České republiky.“
„To jste jako dojeli na kolech z České republiky?!“
„Ne, z ČR jsme doletěli, na kolech jedeme z Lappeenranty, nějakých 600 km. Nyní bychom se ale
fakt rádi dostali do Koli.“
„Letos se do Koli nedostanete, rozbil se trajekt.“
„Ano, to chápeme, to ale není jiná možnost, jak se tam dostat? Objet to na kolech opravdu není v
našich silách.“

Představ si, Máňo, mám tu dva cyklisty bez auta
Když ochotná dívčina konečně pochopila naši situaci, jala se žhavit telefon. Několikrát volala na
různá místa a před námi se rozběhl rozhovor ve finštině, u nějž jsme měli dojem, že byť známe jen
základní slovíčka, přesto rozumíme každé slovo.
„Máňo, poslouchej, hledám někoho s lodí, kdo by převezl z naší strany jezera dva turisty na druhou
stranu. Chtějí do Koli. Proč nejedou autem? Žádné nemají, představ si, jsou to cyklisté z České
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republiky. Ne, až z České republiky sem na kolech nepřijeli. Ale fakt potřebují převézt lodí, na
kolech by to neobjeli. Teda objeli, ale trvalo by to týden. Proč to neudělají? Prý mají polámané kolo
a taky jim letí za pár dnů letadlo domů.“
Nakonec sehnala chlapíka z Vuonislahti, což je osada asi 30 km jižně od Lieksy. Domluvili jsme
vše na zítra s tím, že převoz jsme uzpůsobili času jediného vlaku, který ráno jede ze severu a večer
se zase vrací z jihu. Rovnou jsme vše zaplatili, ať máme tuto záležitost z krku.
Před odchodem jsme se ještě snažili dopídit přesných informací proč a jak se rozbil parník. Prý
kapitán nezvládl přistání na molu a rozmlátil obojí. Nikomu se nic nestalo. Hm, takže fakt asi byl
jak doga. Trajekt, který převáží na druhou stranu jezera kromě pasažérů i auta, je neopravitelný a
tuto sezónu už prostě nepojede. Na otázku, jak se tedy lidi dostanou na druhou stranu, mi s
upřímným výrazem odpověděla, že přece autem.

Jak jsme objevili tu nejúžasnější pekárnu ve Finsku
Zmožení vedrem a náročným vyřizováním jsme se v 14,30 vypotáceli z kanceláře Karelia Expert,
kde jsme strávili více než hodinu. Pot se z nás lil čúrkem a kromě intenzivní žízně nám i vyhládlo.
Rychlé a posléze ani pomalé hledání neobjevilo nic, co by se jakkoliv blížilo představě libovolného
jídla bez toho, že se u toho musel konzumovat alkohol. Různé místní postavičky prozrazovaly
dostatek barů a hospod, ale restauraci aby člověk pohledal. Nakonec Luboš náhodou objevil
zastrčenou kavárnu, z níž se vyklubala ta úplně nejúžasnější pekárna ve Finsku. Nabízela
nepřeberné množství pečiva a různých koláčků včetně mnoha druhů pirohů a teplé kafe. Vybrali
jsme si každý tři kousky slaných variant a moc jsme si pochutnali. Strávili jsme tam více než hodinu
v příjemném prostředí a užívali si to. Nikomu z obsluhy nevadilo, že jsme si zabrali celý stůl pro
sebe a rozložili na něm mapy. Podle prospektu, který mi věnovali v Karelia Expert, by v Liekse měl
být Alko obchod. Co takhle koupit osvědčený moruškový likér? Sice máme dostatek ferneta, ale
přece jenom je lepší podpořit místní ekonomiku. S tímto jsme tedy skočili přes ulici do K-marketu,
v jehož prostorách se nacházel i zmiňovaný Alko obchod. No a jelikož nejen alkoholem živ je
člověk, nakoupili jsme v supermarketu i základní potraviny, jako třeba rybku síh, uzeného lososa,
čerstvé pečivo a hlavně ingredience na zítřejší svačinu, tj. salám, sýr, pomazánku. No a dnešní
pěkný večer nám slibovala flaška se sytě oranžovým obsahem – moruškový likér Lakka.

Zatím nejhorší komáří invaze letošního Finska
Hladoví a natěšení na večeři z rybiček jsme se dovlekli ty tři kilometry do kempu za město. Jen co
jsme vlezli do naší chatky, zažili jsme tu nejhorší invazi letošního Finska. Snesl se na nás roj
komárů, kterým jsme byli komplet pokrytí a jednotliví jedinci bodali takovou rychlostí, že nám
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během pár vteřin vycucli tak půl litru krve. Není divu, celý den vevnitř v chatce hladověli, takže se
na nás vrhli jako Cikáni, pardon Romové, na sociální dávky. Luboš to nevydržel, popadl svůj ručník
a karimatku a že se půjde vykoupat na pláž. Zbaběle prchnul, zanechav mě osudu a milionu
hladových komárů. Jelikož jsem žena činu, odebrala jsem se na recepci, kde jsem si vzala ty
nejsilnější repelenty, které měli v nabídce, a chatku jsem jimi důkladně vystříkala. Při zavřených
oknech samozřejmě. Cílem byla úplná likvidace komárů. Termín „vzala“ repelent vystihuje situaci
lépe než „koupila“. Chlapíkovi jsem sdělila číslo chatky, ať nám to připíše na účet, že mu to pak na
konci všechno zaplatíme najednou.
Abych ten sajrajt nemusela dýchat, zaběhla jsem zpět na recepci, jelikož jedině tam byl dostupný
wifi signál. Koupila jsem pro nás zpáteční vlakové lístky na zítra z Lieksy do Vuonislahti, ráno
odjezd z Lieksy 7,26 ráno, večer příjezd 19,19. Luboš tím sice přijde o ranní saunu zdarma, ale to
snad přežije, stejně jako já musím přežít nechutné brzké vstávání v pět ráno.
Zatímco jsem vyřizovala maily, sdělila jsem příjemnému majiteli kempu, že pravděpodobně
zůstaneme do středy, jelikož zítra jedeme do Koli a kolo bude opraveno až ve středu. On se podivil,
jak jedeme do Koli, když je trajekt rozbitý. Tady se prostě ví všechno. Vypadá to, že jsme první
turisté, kteří se po rozmlácení trajektu budou schopni dostat z této strany jezera do Koli.
Vyzvedla jsem promrzlého Luboše na pláži, kde byl zcela osamocen, ubezpečila ho o nepřítomnosti
komárů v naší chatce, a šli jsme do hajan.
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Den 18., úterý 30.6.
Jak jsem měla chuť rozdupat budík
Budík na 5 ráno nemusím ani do práce, natožpak na dovolené. Tak jako doma v tuto nechutně
brzkou hodinu, i zde jsem měla chuť budík rozdupat. Zabránil mi v tom jediný fakt: nechtělo se mi
opouštět vyhřátý pelíšek. To Luboš byl naopak nepochopitelně akční, ostatně jako vždy. Zlehka
vylezl ze spacáku a začal připravovat snídani, aby až se jeho zákonitá manželka zmátoří a rozhodne
vstát, mohla rovnou začíst jíst. Uspořil mi tak spoustu času, takže když jsem v 5,45 konečně
odkopla spacák, mohla jsem přímo snídat nachystanou krmi. V rychlosti jsme tedy pojedli, spáchali
základní hygienu, sbalili termosku s čajem a mohli jsme v 6,20 vyrazit pěšky do 3 km vzdálené
Lieksy na vlak.
Jak se ukázalo, podcenili jsme pitný režim. Včerejší konzumace moruškového likéru zapříčinila, že
jsme nyní více než polovinu čaje vyzunkli ještě než jsme došli na nádraží. Co jen budeme dělat?
Luboš hýřil optimismem, že ve Vuonislahti bude otevřený obchod a tam potřebný proviant
dokoupíme. Snažila jsem se brzdit jeho nadšení, které hraničilo s neskutečnou naivitou.
Na vlakové stanici jsme byli s dostatečným předstihem, abych zvládla skočit do centra zkusit něco
koupit na benzince. Bála jsem se ale, že by mi mezitím vlak mohl ujet, takže jsem se rozhodla
důvěřovat Lubošově instinktu. V tak časnou a mrazivou hodinu bylo nádraží zavřené. Vlastně si
myslím, že není otevřené nikdy, lístky se totiž kupují dopředu přes internet nebo ve vlaku. Stáli
jsme tak s ostatními cestujícímu venku před budovou a klepali kosu. Teda zima byla nám dvěma,
zbytek posedával na lavičkách a schodech a tvářil se, že je vlastně docela teplo.

Jak nás očekával kapitán
Vlak dorazil do Lieksy přesně dle jízdního řádu v 7,26, což mi vnuklo myšlenku, že bychom mohli
před odletem risknout dopravu v jeden den rovnou až do Helsinek. Kdyby se totiž nepovedlo
opravit kolo, museli bychom v Liekse zůstat až do pátku, přepravit se vlakem do Joensuu, tam
přespat v kempu a ráno pak pokračovat vlakem, na nějž máme koupené lístky ještě z domova, až do
Helsinek. Když by ale tento jediný ranní vlak z Lieksy jel v sobotu též na čas, měli bychom na
přestup v Joensuu luxusní půl hodiny. Stálo by to za zváženou, nepřišli bychom tak o jeden den.
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Všichni cestující se museli nacpat do jediného vagónu, který dorazil. Jedna jeho část se tvářila jako
úložný prostor na kola, kam by se s bídou vešlo jedno a půl bicyklu. Snad když si dopředu koupíme
lístky i pro kola, což je ve Finsku povinnost, zařadí někdo kompetentní vůz navíc, protože jinak
bychom byli v „pérdeli, pane hrábě“. V této jednosměrné díře, zvané též konečník, jsme se ale ocitli
už nyní, jekoliž cedule ve vlaku hlásala povinnost si v automatu lístek buď koupit, nebo vytisknout
dopředu koupený dle QR kódu, jinak je jízdenka, byť zaplacená, neplatná. Mašina na zdi vagónu se
ale tvářila naprosto nekompatibilně s mým mobilem a trochu mě uklidnilo, že jsem v tom nebyla
sama. Zůstala jsem tedy v pohodě.
Až do konce jízdy, což bylo dvacet minut, nepřišel průvodčí, takže jsme na první zastávce
vystoupili do sychravého lesa. Cedule hlásala Vuonislahti a vítal nás tam chlapík v červené bundě.
Byli jsme tam jediní pasažéři opustivší vlak, takže se bez rozpaků hnal k nám. Vyklubal se z něj náš
kapitán, který nás svým člunem odveze na druhou stranu jezera do Koli.
Luboš mu ještě v rychlosti vysvětlil naši potřebu sehnat si minerálku, tak nás kapitán odvedl do
blízké kavárny, toho času ještě zavřené. Zabušil na zamčené dveře, vysvětlil, co potřebujeme, a
sympatická, anglicky nemluvící postarší Finska, či spíše Karelka, nám prodala dvoulitrovku
neslazené vody. Super!

Je tedy těžký život?
Čekala nás 50 ti minutová plavba na druhou stranu jezera Pielinen do přístavu pod národním
parkem Koli. Jelikož se obloha tvářila, že než tam dorazíme, rozhodně nezůstaneme suší, oblekli
jsme si kromě nepromokavých bund i rukavice a natáhli si kapuce. Kapitán nám rozdal plovací
vesty, které jsou ve Finsku povinné, a vyzval nás k nastoupení. Já udělala krok do lodi, ta se
mezitím vzdálila od mola, takže jsem si mohla vyzkoušet, nakolik jsem schopná nohy natáhnout od
sebe, aniž bych do vzniklé mezery mezi molem a lodí spadla a skončila ve studených vodách.
Kapitán loď přitáhl blíže k dřevěnému molu a vyzval mě k nasednutí na druhý pokus s tím, že se
mám držet prken na břehu, zatímco kladu nohu do lodi. Luboš s ním zatím zapředl rozhovor, to asi
z důvodu, aby odlákal jeho pozornost a aby se mě kapitán nerozhodl umlátit pádlem dřív, než mu
převrátím loď.
„Je tady těžký život?“
„Jde to. Občas dojíždím do práce vlakem do Joensuu, tím stejným, kterým jste dorazili Vy. Je to 108
km, což je hodina a půl jízdy, jezdívá nás takto víc. Vracím se pak vlakem večer, zřejmě tím
stejným, kterým Vy pojedete zpět do Lieksy. Víc spojů tady nejezdí. Občas pracuji z domova, jsem
architekt, občas rybařím.“
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„A co v zimě?“
„V zimě? No to je nejlepší období! Mrzne, plno sněhu, minus 20°C...“
Pan architekt se zasnil a mně se díky jeho nepřítomnému pohledu povedlo nasednout do člunu, aniž
bych jej zvrhla. Pouze jsem mírně rozvibrovala loď a způsobila menší vlnobití, což se dalo svést na
silný vítr.

Jak jsme se dobývali do zavřené kavárny aneb potřebuji akutně
jedno kafe!
Kapitán nás vysadil v opuštěném, větrem bičovaném přístavu, věnoval nám nějaké papírové mapy
národního parku Koli, a ověřil si čas vyzvednutí. Ještě nás upozornil, že pro nás přijede někdo jiný,
on v tu dobu má jakési školení, nebo něco tomu hodně podobnému. Rozloučili jsme se s ním a já
dostala chuť na kafe. Kafe!!!! Já chci, co chci, já potřebuji kávu! Luboš zase potřeboval na velkou,
čímž se naše tužby sjednotily. Musíme najít kavárnu, a to hned.
Rovnou na přístavišti se nacházela budova vypadající slibně, že by mohla splnit naše potřeby, pouze
se tvářila nedobytně. Taky ano, nebylo ani 9 hodin a otevírat měla až v 10. Povedlo se nám posuňky
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přes prosklené dveře upoutat pozornost někoho vevnitř. Otevřela nám nechápavá dívčina s dotazem,
jak jsme se tam ocitli, když je trajekt rozbitý. Odpověděli jsme jí, že jsme si pronajali člun, a
urgentně a životanutně potřebujeme kafe! Pochopila a pustila nás dovnitř s omluvou, že příprava
kávy chvíli potrvá. Nám nezáleželo na nějaké té minutě, navíc záchodky byly otevřené, takže se tam
Luboš ihned vydal. Zatímco se odlehčoval asi tak o půl kila, obsluha tou dobou ještě zavřené
kavárny speciálně pro nás uvařila termosku čerstvé kávy a nabídla nám skořicové pečivo pulla.
Bylo nám blbé odmítnout, tak jsme si každý vzali po koláčku a zapíjeli to kávou, které jsme si dali
repete.
Po splnění našich pudových potřeb /kofein a vyměšování/ jsme se vydali na strmý výstup na vrchol
Koli. Přece jenom začínáme z nulové hladiny a končíme v 347 metrech, takže převýšení někde
nasbírat musíme. Aby to tolik nebolelo a protože jsme měli času habaděj, zvolili jsme si delší trasu.

Přece se nezabiju na šutrech
Protože nás čas až tak netlačil, vybrali jsme si okružní trasu, na které jsme měli příležitost zhlédnout
jednak tabule naučné stezky, jednak vystavené obrazy nám nepochopitelného výtvarného směru.
Těch téměř 400 výškových metrů nás čekalo tak jako tak, ale místo na dvou kilometrech jsme je
dosáhli po čtyřech kilometrech. Drobný zádrhel se objevil v tom, že vrcholy Koli jsou vlastně tři.
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Ukko /Starý muž/, Akka /Stará žena/ a Paha /Zlý/ Koli. S posledním jmenovaným jsem zejména já
měla problém. Vrchol totiž byl dosažitelný pouze strmým výstupem po velkém, hladkém a kluzkém
kameni. Přece se, kurva, nezabiju na zasraných šutrech! Jinak se totiž nahoru dostat nedalo, takže
jsem se nominovala za fotografa výpravy, což mi šlo lehce, když zrcadlovku jsem dostala k 42.
narozeninám, a vyslala jsem Luboše, ať po klouzavých kamenech vyšplhá nahoru sám, že jej
vyfotografuji. Nechal se oblafnout a opravdu poctivě dolezl až tam, kam mu závrať dovolila.
Zvěčnila jsem jej tedy a blahořečila faktu, že stativ zůstal v chatce. No to by mě tedy ohrálo, šplhat
někam po ohoblovaných kamenech jen kvůli společné fotce. Přítomnost stativu by totiž znamenala,
že tato sofistikovaná selfie tyč by i s fotoaparátem zůstala dole, zatímco já bych musela nahoru za
Lubošem.

Na jednotlivých vrcholech nás zaskočilo množství lidí zde se vyskytujících. Asi začaly prázdniny.
Naštěstí se nám vždy poštěstilo nalézt nějaké opuštěné zákoutí, kde jsme byli jen a jen sami. Na
jednom z takových zašitých místeček jsme se vystřídali s finským mladým párem a jejich dvěma
dětmi novorozeneckého a batolecího věku. Nabídli se nám, že nás vyfotí naším foťákem, což činím
děsně nerada. Nemám strach, že mi jej někdo vezme. Ono utéct s 2 kg zátěží navíc není zas až tak
jednoduché. Vždy mi ale každý vyzvaný fotící začne točit objektivem i přes upozornění, ať to
nedělá! Nejinak tomu bylo i nyní a dotyčná Finka mi na mé upozornění rozmrzele sdělila, že
zaostřuje. Zaostřuje? Jakpak asi? Zoomuje!! Nechala jsem to tak, přece ji neshodím z útesu.
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Národní park Koli
Nádherná řada ostrovů, jimiž je poseto jezero Pielinen, je jakýmsi krajinným protějškem finské
národní hymny. Národní park Koli je sice poměrně malý, ale z jeho 347 metrů vysokého vrchu se
naskýtá výhled na jednu z nejkrásnějších scenérií jezerní oblasti, jež inspirovala mnoho známých
umělců z období finského národního romantismu.
Národní park Koli, přístupný lodí z Lieksy, je považován za hlavní turistickou atrakci ve Finsku a
nabízí úžasný panoramatický výhled na jezero. Finský kulturní podtext tomuto krásnému kopci
porostlému borovicemi a břízami dodává důležitost, kterou si rozhodně zaslouží. Přirovnala bych to
k hrdosti Slováků na Tatry. Nejde jen o to, že Tatry jsou nejvyšším pohořím v zemi, jde prostě o
něco, co je historicky, kulturně a jinak pevně spjato se slovenstvím.
Oblast Koli byla prohlášena národním parkem roku 1991 po vášnivých diskuzích mezi vlastníky
půdy a ochránci životního prostředí. Vlastníci nakonec souhlasili s prodejem své půdy a ekologové
upustili od svého požadavku, aby byl obrovský hotel Koli, stojící na kopci, zbourán. Téměř
panenskou přírodou vede přibližně 90 km značených turistických stezek. Hlavní hřebenovka,
vedoucí přes park, měří 60 km a kromě této dálkové trasy jsou v parku značené ještě dva menší
okruhy, tedy s možností návratu na stejné místo, jeden 30 km, druhý 40 km.
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Geologie
Národní park Koli, tvořený tvrdým křemencovým hřbetem, se tyčí na jihozápadním břehu jezera
Pielinen při severním okraji Finské jezerní plošiny. Charakteristické jsou vyvýšeniny porostlé
bujnými smrkovými lesy na svazích a smíšenými lesy na většině ostatního území. Na bezlesých
křemencových skalách jsou patrné rýhy a skalní ohlazy – doklad o zbrušování skal skandinávským
ledovcem v dobách ledových. Z nejvyššího bodu hřbetu – Ukko-Koli s výškou 347 metrů – je
nádherný pohled na jezero Pielinen a jeho ostrovy, jsou vidět typické příklady eskerů vyčnívajících
z hladiny jezera a tvořících protáhlé ostrovy. Vrch se zvedá 254 metrů nad hladinu jezera, a tím
tvoří jeden z největších výškových rozdílů ve Finsku.
Esker je geomorfologická forma vzniklá činností ledovce. Vzniká ukládáním sedimentů
podledovcových řek při jejich ústí nebo výplní podledovcových tunelů. Eskery mají tvar vlnících se
úzkých hřbetů, připomínajících železniční násep.

Jak jsme konečně koupili pohledy
Po dosažení jednotlivých vrcholů jsme se vydali dál po hřebenovce. Tu jsme ale brzo ukončili v
exponovaném úseku. S naším obutím, odpovídajícím cykloputování, jsme neměli šanci dostat se
někam dál, kde turisté chodí v pohorkách. I tak jsme ale viděli více, než ti, co se sem dovezou
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autem, navíc jsme poctivou desítku kilometrů zde v Koli nachodili. Tento pocit nás hřál a kromě
toho jsme věděli, že my máme najeto na kolech 600 km natěžko.
Na parkovišti jsme se potkali s dvojicí Čechů, kteří tam přijeli autem v rámci akce „Z Prahy až na
Nordkapp a zpět za týden letem světem“. Už jsme vyrostli z rozmlouvání podobných podniků. Na
to si musí přijít každý sám, že tímto stylem „z rychlíku“ krajinu nepozná, maximálně se může
pochlubit „byl jsem tam a tam“.
K našemu údivu z parkoviště nahoru k hotelu nevedl výtah, nýbrž lanovka, a to naprosto zdarma.
Stála před ní ohromná fronta, což nás odradilo a raději jsme si trasu pod lanovkou vyšlápli po
schodech. Sice jsme se u toho mírně zadýchali, ale výstup nebyl tak náročný, aby ho nesvedl
prakticky kdokoliv, snad kromě hůře mobilních osob. Proto jsme nechápali, že lidé raději budou půl
hodiny čekat, než se na ně dostane řada, aby popojeli pár desítek výškových metrů, místo aby hnuli
zadkem. A jak jsme tak vypozorovali, jejich jediný výkon byla cesta od horní stanice lanovky k
hotelu Koli.
S Lubošem jsme si alespoň prošli výstavu věnovanou historii, přírodě a geologii parku. Konečně
jsme zakoupili pohledy a to ne ledajaké, nýbrž podlouhlé s pěkným motivem výhledu na jezerní
scenérii z vrcholu Koli. Dosud jsme projížděli oblastmi, kde jsme si o koupi pohledů mohli nechat
leda tak zdát, což nás mrzelo. Byli jsme totiž zvyklí rodině posílat z každé dovolené tři pohledy ze
zajímavých, námi navštívených míst.
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Světáci aneb jak Luboš usnul v hotelu
Bylo teprve 15 hodin a my měli zpáteční bárku domluvenou na 17 hodin. Sestup by nám měl zabrat
maximálně hodinu, měli jsme tedy čistou hodinu na relax a občerstvení. Část sváči jsme zdlábli na
jednom z vrcholů Koli, ale zbytek jsme si chtěli nechat do vlaku, cesta do Lieksy ještě bude dlouhá.
Zašli jsme si tedy do restaurace v hotelu Koli s tím, že se tam najíme a já napíšu pohledy. Většina
nabízených jídel byla mimo naše finanční možnosti, naštěstí jsme v chladícím pultu objevili bagety
za přijatelnou cenu /v rámci finských intencí samozřejmě/, navíc s lososkem, takže jsme si každý
vzali po jednom kusu a vrhli jsme se k termosce s kávou, kterou jsme jim kompletně vyprázdnili.
Klobouk dolů před obsluhou v tomto hogo fogo hotelu a evidentně mnohahvězdičkové restauraci.
Ani pohledem, ani gestem či mimikou nedali najevo, že tito dva ošuntělí turisté se jim roztahují
hodinu v restauraci a dávají si nášup kafe, přičemž zaplatili tak desetinu toho, co běžný návštěvník
konzumující tam drahé teplé jídlo. Neřekli ani fň tehdy, kdy jsme si vytáhli vlastní minerálku z
batohu, protože se nám nechtělo utrácet nekřesťanské /či dle převažující víry nepravoslavné, či
neluteránské/ peníze za tu samou minerálku.
Jelikož jsme nebyli na kole, mohli jsme konzumovat alkohol. Na tyhle případy jsme byli vybaveni,
proto jsem vytáhla včera zakoupenou, nedopitou flašku moruškového likéru a dali jsem si velkého
loka na oslavu úspěšného výstupu. S ohledem na zdejší prohibici jsme raději láhev schovali pod
stůl, odkud jsme ji pokoutně vytahovali a občas si cucli. Když jsem se po chvíli zvedla, že se půjdu
vyčurat, povedlo se mi flašku shodit nohou. Ještě štěstí, že jsme ji měli zašroubovanou.
Když jsem se vrátila z toalety, našla jsem Luboše spícího na stole, s hlavou položenou na
zkřížených rukou. Spal tvrdým spánkem unaveného turisty a já neměla srdce ani důvod ho budit.
Horší bylo, že se uvelebil na prospektech, které jsem si chtěla číst.
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Je to jen kousek od Helsinek
Šla jsem si tedy nabrat nové výtisky propagačních materiálů k rozšíření duševních obzorů. Mimo
jiné se v nich psalo o ohromné oblíbenosti národního parku Koli v zimě, jelikož to je nejbližší zimní
středisko od Helsinek a díky tomu, že leží jen kousek od hlavního města, lyžují tam o víkendech
všichni Helsinčani. Byla jsem v šoku. Koli je od Helsinek vzdálen rovných 491 km. Prostě termín
„hned za rohem“ má jiný význam u nás a jiný ve Finsku, kde jsou běžné vzdálenosti poněkud větší,
než ve střední Evropě. Ve Finsku a potažmo i v Rusku, kde se vzdálenosti měří na dny, je opravdu
pětistovka kilometrů jen kousek.
Luboš se vzbudil úderem 16. hodiny, takže jsme se nezdržovali a zahájili sestup. Tentokrát jsme šli
nejkratší cestou po opačné straně údolí, než jsme vystupovali. Trasa vedla po sjezdovce, kde se nad
námi začaly stahovat černé mraky a v dáli hřmělo. Přidali jsme do kroku, abychom to stihli do
bezpečí dříve, než nás zastihne bouřka. Dešti jsme ale neunikli a scházení po sjezdovce za drobného
mrholení byl opravdu zážitek, který bych si nemusela znovu zopakovat. Museli jsme totiž překonat
klesání o téměř 400 výškových metrů, protože přístaviště se logicky nachází v úrovni moře.
Stihli jsme to tak tak. Zatímco nám na sestupu pršelo se snesitelnou hustotou, s naším příchodem na
přístaviště se rozpoutal pravý saigon. Šílená, prudká a intenzivní průtrž doprovázená poryvy větru
ohýbajícího stromy. Zapadli jsme rychle do kavárny, která nyní byla regulérně otevřená. Obsluha si
nás pamatovala a srdečně se s námi přivítala. Bylo nám ale blbé čekat tam jen tak, aniž bychom si
něco objednali. Do domluveného odjezdu lodi zbývalo více než 20 minut a tvrdnout a čekat venku v
dešti se nám fakt nechtělo. A kafe jsme už nemohli ani vidět. Nakonec se Luboš obětoval, koupil si
jeden skořicový koláček a já si vzala půl litrovku Coly.
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Jak to vypadá, když domácí znají počasí
Úderem 17. hodiny zčernalo nebe nad přístavem a spustila se vodní clona, dopadající seshora.
Statečně jsme nakráčeli na molo, kde se v dřevěné bárce choulil náš převozník. Nebyl to ten stejný
chlapík co ráno, přesto měl tento správné instrukce nás ve stanovený čas vyzvednout a převézt zpět
do Vuonislahti. Sice vládl hůře angličtinou, ale s pomocí posuňků a piktogramů jsem se pochopili.
Chtěl vědět, jak velkou časovou rezervu máme na vlak. Když jsme mu sdělili, že dostatečnou,
poslal nás ještě na půl hodiny zpět do kavárny, že v této bouři zatím nevyplujeme. Usadili jsme se
tedy zpátky k našemu stolu za pobaveného úsměvu obsluhy. Kapitán zůstal na lodi, zmítané vlnami,
a nechal na sebe dopadat jednu spršku vody za druhou.
V 17,30 jsme se znovu nejistě vybrali na molo. Pršelo a foukalo stále stejně, takže jsme neviděli
reálně naše odplutí. Ne tak náš kapitán. Ten zářil optimismem, rozdal nám záchranné vesty a
pláštěnky, o nichž jsme se domnívali, že v případě cvaknutí se by nás spíše stáhly ke dnu, a vyrazili
jsme. Pohled na oblohu v nás vyvolával děs. Bouřkový mrak, rozkládající se přímo nad námi. Náš
kapitán zůstal v naprostém klidu a zcela profesionálně naši loď vedl tak, že nás vždy lízal jen okraj
bouře, takže blesky a hromy šlehaly nalevo od nás, my jsme zůstali mimo jejich dosah. Sice na nás
pršelo a stříkala na nás voda ze všech směrů, to nás ale na životě neohrožovalo. Museli jsme jet asi
o polovinu delší trasou, jelikož pouze zajížďka zabezpečovala vyhnutí se bouři. Prostě se ukázalo,
jak dobře místní znají nejenom své okolí, ale i počasí a dovedou číst z oblohy. Kapitán přesně věděl,
kdy vyplout, jak manévrat s lodí a kudy jet tak, aby nás bezpečně dovezl do Vuonislahti, aniž by nás
sebemíň vystavil nebezpečí bouřky. Sice jsme zmokli, ale na to jsme zvyklí a tomuto se vyhnout
opravdu nedalo, to bychom museli na návrat vyrazit až zítra.

Řekněte nám číslo lístku a my si najdeme, kde čekáte
Protože do odjezdu vlaku nám zbývala více než půl hodina a do Vuonislahti s námi dorazila i
deštivá fronta, nechtělo se nám na vlak čekat někde venku na zamčeném nádraží. Věděli jsme totiž,
že zastávka je bez kryté haly. S přehledem jsme tedy zamířili do kavárny, kde jsme si ráno koupili
minerálku. Ovšem zrada! Kavárna byla zavřená, a to už více než hodinu. Zatímco jsme zoufale
svírali zamčenou kliku, dveře najednou povolily a v nich stál náš kapitán. Ten z rána, který nás vezl
do Koli. Srdečně se s námi pozdravil a zval nás dál, hned pochopil, že chceme jen přečkat čas, než
nám pojede vlak. Dokonce se omlouval, že nemůžeme dovnitř do místnosti, kavárna nyní sloužila
pro jednání uzavřené společnosti. Jelikož na chodbě bylo teplo, sucho, světlo a dostupné toalety, s
velkými díky jsme se tam posadili. Protože nám vyhládlo, vytáhli jsme si naši sváču, nedopitou
termosku s čajem, zbytek moruškového likéru a bylo nám dobře.
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Kolem 18,45 jsme se vydali na nádraží, což byl honosný název pro zatravněnou plochu s jednou
lavičkou a ukazatelem Vuonislahti. Naštěstí už alespoň přestalo pršet, což se ale neprojevilo na
zvýšení teploty. Udeřilo 19,19, ale vlak byl v nedohlednu. Dali jsme mu akademickou čtvrhodinku,
ale stále nic. Že bychom ho zmeškali? Co když vyjel dříve? Luboš pro jistotu zavolal na informace
finských drah.
„Dobrý den, jsme ve Vuonislahti, čekáme na vlak do Lieksy a chceme vědět, kdy asi tak dojede.“
„Kdeže jste?“
„Ve Vuonislahti.“
„V Lahti?“
„Ne, ve Vuonislahti.“
„Víte co, nadikujte nám číslo lístku a my si Vás podle něj raději najdeme, z Vašich slov jsme to
nepochopili.“

Jen co docházíme od chatky, nastává liják jak prase
Luboš tedy nadiktoval číslo lístku a oni bez problémů identifikovali, kde jsme a kam cestujeme.
Oznámili nám, že vlak bude mít půl hodiny zpoždění. Nyní nás to netrápilo, no tak dojedem do
Lieksy o půl hodiny později, o nic nejde. Co ale v sobotu, kdy potřebujeme stihnout vlak do
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Helsinek a na přestup máme právě půl hodiny?
Na nádraží v Liekse jsme nevěřícně zírali na asi 20 cm vrstvu vody, nacházející se na parkovišti
před vlakovou stanicí. Lidé se k autům brodili nad kotníky ve vodě. To tedy musel být slejvák, jen
co je pravda.
Už docela utahaní po dnešních 10 km v národním parku Koli jsme se vydali do našeho kempu. Ty
tři kilometry z nádraží nám zabraly rovnou hodinu a došli jsme opět tak tak, co se týká deště. Jen co
se za námi zabouchly dveře chatky, začal liják hraničící s přívalovým deštěm, způsobujícím
povodně. Samozřejmě na nás v chatce čekala vyhladovělá smečka komárů, která podle využila
faktu, že v tom silném lijáku jim nezdrhneme do recepce. Hajzlové zasraní!
Naštěstí se jednalo sice o intenzivní, zato krátký liják, takže jsme poctivě vystříkali repelentem
interiér chatky, sebrali mobily a tablety a vydali se na recepci vyřídit maily. Po cestě jsme rychle
řešili, co říct správci ohledně délky našeho pobytu. Všechno se totiž odvíjelo od toho, zda opravář
skútrů bude schopen zprovoznit Lubošovo kolo a zda se vydáme po naší straně jezera Pielinen do
Joensuu tak, abychom tam dojeli do pátku večera. Čekalo by nás více než 100 km, což bychom ve
dvou dnech dali, ovšem s tím rizikem, že se může něco přihodit na cestě a budeme v háji. Luboš se
pídil po informacích, zda dokážeme smysluplně strávit čas do pátku zde v Liekse a já ho
ubezpečovala, že jsem schopna najít různé alternativy na zajímavé výlety tak, abychom se v sobotu
brzo ráno vydali směrem na jih po železničních kolejích.

Jak jste se jenom dostali do Koli?!
Usadili jsme se na recepci, kde jsme majiteli kempu sdělili, že stále nevíme, jak dlouho zde
zůstáváme. Ten byl hluboce nad věcí. Prostě až si budeme jistí termínem, tak mu to máme přijít říct
a vyrovnat pobyt.
Jelikož nám bylo blbé sedět v recepci jen tak, dali jsme si kafe /Luboš/ a čaj /já/. K tomu nás hrozně
honila mlsná, takže si Luboš objednal jakýsi koláček a já slané chipsy. Chuť na sůl jsem měla
strašnou. Už v noci se mi zdálo, že stojím v obchodě, kde se nabízejí slané rohlíky, a já si jeden
kupuju a slastně z něj slízávám sůl.
Zvědavý správce se nás vyptával, kde jsme dnes byli, a litoval nás stran počasí. Prý v Liekse celý
den pršelo. To jsme mu věřili, jelikož po příjezdu vlakem nás upoutalo místní parkoviště, zcela se
nacházející pod vodou. Kdo tam měl zaparkované auto, byl schopen se k němu dostat bez ztráty
kytičky pouze ve vysokých gumácích.
„My jsme dnes byli v Koli a měli jsme nádherné, slunné počasí. Pršelo nám až při návratu.“
„Vy jste byli v Koli?! A jak jste se tam proboha jenom dokázali dostat?!“
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„Pronajali jsme si loď z Vuonislahti.“
„Vy jste si pronajali loď z Vuonislahti? Já myslel, že z naší strany jezera se tam letos nedá dostat
poté, co rozbili trajekt. To jste patrně první a na dlouhou dobu jediní, kdo se tam odtud dopravil. To
si musím zapamatovat a říct ostatním hostům.“
Hřálo nás vědomí, že jsme v očích správce byli něco jako nadlidé. Prostě někdo, kdo nemá auto, a
přesto se dokázal dostat do národního parku Koli, ležícího na opačné straně jezera. Dosud jsme
netušili, že to opravdu může být oříšek.
Vrátili jsme se do chatky, kde mezitím pochcípali komáři, dopili jsme zbytek moruškového likéru a
načali novou PETku s fernetem. Přece se s tím nebudeme vláčet domů.
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Den 19., středa 1.7.
Jak se pozná, že do Finska přišla studená fronta
Ráno jsme nemuseli vstávat, takže se Luboš opět spontánně probudil v 8,30 a skočil si na hodinu do
sauny. Já se tentokrát hecnula a než se vrátil, nachystala jsem snídani. Ono teda nedalo moc práce
vytáhnout z ledničky uzeného lososa, k tomu naklást rohlíky a uvařit čaj. Spolu jsme posnídali a
vydali se do místního muzea, které se nacházelo na půl cesty mezi kempem a Lieksou. K našemu
údivu nás venku přivítal chlad, jemuž naše tělesné schránky již odvykly. Z úst nám při vydechování
stoupala pára a na trávě ležela jinovatka. Pohled na kolemjdoucí nám ukázal, jak se jednoduše zjistí,
že do Finska přišla studená fronta: nevěděli
jsme, kolik je stupňů, ale že je zima se dalo
poznat z faktu, že všichni místní vytáhli
péřovky. Začalo nás mrzet, že naše péřovky
dlí v chatce v kempu. Nevadí, nějak to
zvládneme i bez nich. Kdoví, třeba se
nakonec oteplí.
V muzeu zcela logicky naše první kroky
vedly do malé kavárny, přiléhající k hlavní
budově. Tam jsme si dali kafe s nášupem a
byli jsme připraveni na vše, ale zejména na
prohlídku zdejšího muzea. Byli jsme docela
zvědaví na tohle největší muzeum v Severní
Karélii a druhý největší skanzen ve Finsku.
Napřed jsme si prošli vnitřní expozici,
tvořenou fotografiemi a exponáty
vztahujícími se k dějinám Karélie a lidové
kultury. Nejdéle jsme zírali na úžasnou vychytávku, kterou byl kovový kýlní pás. To by mě ta kýla
raději přešla, než nosit na sobě toto. Luboš sice navrhoval vysvětlení, že se jedná o pás cudnosti, ale
nepřišla jsem na to, jak by si to asi anatomicky představoval.
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Bezpečnost práce po karelsku aneb Jahelka by mě radost
Následovala prohlídka externí části muzea. Do té sibérie se nám ven vůbec nechtělo, ale přišlo by
nám líto se na to vykašlat jen kvůli zimě, takže jsme se oblekli do veškerého dostupného oblečení a
vyšli jsme na travnatou plochu. Vítr se do mě opřel takovou silou, že jsem měla pocit, že svým
tělem udělám nový vstup do hlavní budovy. Aby se tak nestalo, chytila jsem se dveří, které jsem
téměř vyvrátila z pantů. Naštěstí se v rozlehlém areálu nacházelo 96 karelských domů a objektů,
rozdělených do několika sekcí podle století a účelu, ke kterému sloužily /například farmy, mlýny,
hasičské zbrojnice, lesnické chaty, krám malého obchodníka se zbožím všeho druhu.../. V
jednotlivých budovách jsme se sice nezahřáli, ale alespoň tam nefoukalo. Zatímco Luboše nejvíce
zaujaly vystavené lodní motory, já zůstala jako uhranutá ztvárněním lesnického průmyslu, který
býval a stále je pro tuto oblast klíčový, včetně dřevařského tábora, vorů a techniky používané pro
těžbu a dopravu dřeva, mezi nimiž dominoval ohromný ponton. Nedalo si nevšimnout toho, že
zatímco dřevorubci a podobní pracovníci neměli WC, tak vždy mívali saunu. To jsem tak trochu
chápala. Vyčurat se můžu pod stromem, ale saunu bych raději v budově.
Jako třešnička na dortu se nám jevil evidentně okrajový panel, kde byly názornými obrázky
vyvedeny základní upozornění při bezpečnosti práce. Jahelka by měl radost. Vyskytovaly se tam
kresby ve stylu „nestůj na straně, na kterou si kácíš strom“ či „sekáš-li sekyrou poražený strom,
neměj na něm položenou nohu“, případně „neřež pilou v místech, kde máš na kládě položené
prsty“.
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Jak si Luboš barbarsky nalil moruškový likér do čaje
Po 15. hodině jsme se docela intelektuálně vyčerpaní vydali s napjatým očekáváním do centra
Lieksy. Otázka zněla: bude mít Luboš opravené kolo či nikoliv? A pokud bude provozuschopné, co
s námi dále? Je středa, pokud vyrazíme natěžko do Joensuu, tak nejdříve až zítra ráno s tím, že tam
musíme být do pátku večera. Vzdálenost nám vycházela něco přes 100 km, což bychom ve dvou
dnech jízdy na optimálních podmínek zvládli bez problémů, ale... Co když se něco semele na trase?
Co když je to o dalších 30 km více? To se snadno může stát. Bylo by to riziko a tlačil by nás čas,
což my neradi.
V opravně skútrů kolo bylo nachystáno a stálo 42 €. Tu cenu jsem musela rozdýchávat, ale jelikož
chlapík už svou práci udělal, bez okolků jsme mu zaplatili.
Vyzvednutím kola se Lubošova nálada zvedla o 100 %. Nadšením skákal jak srnka a optimismus by
mohl vyvážet.
Protože nám přemírou kultury vyhládlo, zašli jsme si opět do osvědčené pekárny na výborné
karelské pirohy a druhou kávu toho dne. Tam mě osvítil úžasný nápad. Vždyť Alkoobchod hned
naproti přes ulici je ještě otevřený! Vlítla jsem tam a koupila další flašku výtečného moruškového
likéru. Jelikož kávy jsme se cítili tak nějak přepiti, dali jsme si posléze raději čaj. Luboš coby
naprostý barbar likér otevřel a nalil do čaje. Měl jediné štěstí. Nalil do obou šálků, mého i svého.
Venku totiž panovala teplota o 20°C nižší, než předchozí dny, a ochlazení jsme citelně vnímali tím
spíše, že na rozdíl od místních jsme nechali naše péřovky zahálet.

Marné hledání suvenýrů aneb je libo rybářský prut?
Když už jsme tedy měli jak plné žaludky, tak náplň na dnešní večer /flašku moruškového likéru/,
rozhodli jsme se koupit nějaké ty suvenýry pro rodinu. Ovšem zde jsme narazili. Sice jsem měla v
ruce různé prospekty s mapou Lieksy, ale všechny námi navštívené obchody, v brožurách avizované
coby prodejny suvenýrů, nenabízely nic se tomuto zboží podobající, nepočítám-li rybářské pruty.
Těch se dala koupit s odpuštěním plná prdel, od malých „pytlaček“ až po vysoce sofistikované
výrobky. Prostě suvenýr, tedy něco připomínajícího zdejší krajinu, zde nekoupíte, ale rybářský prut
či náčiní na chytání ryb seženete kdekoliv a v jakékoliv formě. Mám pocit, že i na žraloka či
velrybu se dalo něco objevit.
Suvenýry či něco na památku jsme tedy nesehnali. Neobjevili jsme ani prodejnu, kde bych si mohla
koupit tričko jako každý rok. Co si jen dovezu pro sebe? Abychom se nějak odškodnili, skočila
jsem do supermarketu koupit zvýkačky se salmiakki a taky jsme vrátili prázdné flašky. Zde ve
Finsku se totiž PET lahve zálohují a jejich průběžné vracení nám výrazně zlepšovalo rozpočet. Co
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vím z čtení různých cestopisů, tak běžně čeští studenti vybírali koše z vlaků, aby pohledali petky a
ty vraceli za slušný peníz. My jsme tak hluboce neklesli, vraceli jsme vždy pouze svoje lahve z
vypitých mirerálek. Že si na ně dělali zálusk různí bezdomovci, je věc jiná.

Už nějakou dobu tuším, že patrně nejsme normální
Kromě silné závislosti na salmiakki jsme rázem objevili novou příchuť žvýkaček, která okamžitě
ovládla naše chuťové buňky. V K-marketu totiž nabízeli nám do té doby neznámé žvýkačky s
obsahem tervy. No a terva, u nás známá spíše pod názvem smola, je dehtová zapáchající kapalina
vznikající při pálení dřeva. Když jsem tyto žvýkačky s jiskrou v oku kupovala, prodavačka se mi je
zdráhala prodat, jelikož mě správně identifikovala jako cizince. Vysvětlila mi, že žvýkačky s
příchutí tervy jsou natolik specifické, že se běžně cizincům ani nenabízejí a nejsou k sehnání
například na letišti, kde se salmiakkových vyskytují kvanta. Ubezpečila jsem ji, že mi může
žvýkačky s tervou bez obav prodat. Mé stravovací preference byly jasné už z pohledu do košíku, na
jehož dně spočívalo pět velkých balení salmiakkových žvýkaček.
S Lubošem jsme si hned za pokladnou žvýkací gumy s tervou otevřeli a rázem jsme se do nich
zamilovali. To byla paráda! Honem jsem utíkala znovu do obchodu, kde jsem u poklady vyděsila
onu sympatickou Finku, že s hnusem jdu žvýkačky vrátit, takže ona chystala řeč ve smyslu, že mě
předem varovala. Vyšokovala jsem ji tím, že jsem ze stojanu chňapla tři balíčky tervových žvýkaček
a hrnula se k ní to zaplatit. Zírala na mě s úžasem.
Na třech kilometrech k branám kempu jsme vyžvýkali jedno celé balení. Co nejdřív si musíme
zabezpečit dostatečnou zásobu. Jen mi při tom vrtalo hlavou, zda jsme normální, když ujíždíme na
něčem, co by běžný cizinec do huby nevzal. Svůj myšlenkový pochod jsem uzavřela stoicky. Už
nějakou dobu totiž tuším, že patrně fakt nejsme normální, a nyní jsem se o tom přesvědčila
stoprocentně.

Terva
„Když nepomůže sauna, terva a vodka, kouká z toho smrt.“ říká finské lidové úsloví. Dobře to
ukazuje, jaký význam pro Finy měly, a stále mají, tyto tři fenomény.
Terva /smola, dehtová zapáchající kapalina vznikající při pálení dřeva/ byla významným exportním
zbožím již v 16. století. Rozvoj výroby tohoto impregnačního materiálu ve Finsku nastal v 17.
století, kdy země byla součástí Švédska. V té době se evropská výroba tervy /smoly/ přesunula z
Pruska do Švédska. Pálení tervy bylo obtížné a časově náročné. Kmen borovice se musel nejprve tři
roky připravovat, než se z něj čtvrtý rok dala terva vypálit. Ve velkých smolných jamách se pak
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pálila v červnu před začátkem senoseče. Pro vývoz se balila do sudů o objemu 125 litrů. Tervou se
dříve impregnovaly lodě a lana proti vlhku, jeden z největších odběratelů byla Anglie. Lyže se také
jednou za rok napouštěly tervou, aby dobře klouzaly. Širokou škálu použití dokládá skutečnost, že
terva se ve finské kuchyni používá i v současnosti k dochucování jídel a nápojů. Dodnes všichni
znají její vůni. Navozuje atmosféru plujících lodí a letních večerů na březích jezer. Terva byla
podávána i jako léčebný prostředek.

Podej mi fernet, zapomněl jsem vyčistit zuby
Po návratu do kempu padlo důležité rozhodnutí. Zůstáváme zde až do soboty. Zítra a pozítří si
uděláme nějaký pěkný výlet nalehko na kolech. Nemá smysl něco hrotit a snažit se ráno vyrazit
natěžko s nuceným časovým oknem, kdy do Joensuu během dvou dnů dorazit musíme, jinak nám
ujede vlak do Helsinek a odtud navazující letadlo domů. Zašli jsme tedy na recepci, správci jsme
sdělili, že zůstáváme do soboty, a vyrovnali jsme finančně náš pobyt v chatce. Protože v místnosti
přiléhající k recepci byl i wifi signál, koupili jsme si na sobotu ráno lístky na vlak pro nás i kola z
Lieksy do Joensuu s tím, že na přestup v Joensuu budeme mít jen půl hodiny. Ale bylo by nám líto
odjet vlakem do Joensuu už v pátek, protože bychom tak přišli o jeden celý den. Rozhodli jsme se
spoléhat na finské dráhy. Protože jsem na recepci dorazila vybavena mapami, vymyslela jsem
odvážný plán. Dost mě v tom podpořil i moruškový likér. Zítra dáme nalehko 75 km. Tím stejným
vlakem, kterým jsme se přiblížili do Koli, se popovezeme do Uimaharju, což by měla být nejjižnější
dostupná osada na jezere Pielinem. Odtud budeme pokračovat po východní straně jezera zpět do
Lieksy. To přece zvládneme. A kdyby ne, tak kola dotlačíme. Jiná možnost nebyla, spoléhat na
železniční trať nešlo, když tam jede jen vlak ráno jedním směrem a druhý vlak večer opačným
směrem. Rovnou jsem koupila lístky přes internet.
V chatce jsme se odebrali k zaslouženému spánku, když najednou Luboš, zakutaný až po bradu ve
spacáku, začal hysterčit, že si nevyčistil zuby. Odmítl vylézt z postele, naopak mě vyzval k podání
flašky s fernetem ještě z domova. Takto si tedy stabilizoval ústní bakteriální mikroflóru a byl
konečně ochoten jít spát.
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Den 20., čtvrtek 2.7.
Jak hlásili příjezd vlaku až poté, co na zastávce nastavil
Dnešek byl opět ve znamení nechutného vstávání v pět ráno. Jak já tohle nenávidím! Nebylo ale
zbytí, jestli jsme chtěli na výlet, a to jsme chtěli a moc. Nasnídali jsme se a vyrazili na nádraží. Tam
jsme se ocitli dokonce s půlhodinovým předstihem, takže jsme čekali v zimě na schodech. Postupně
se trousili lidé a my začali mít oprávněný strach, jak se i s koly naložíme do vlaku. Vejdeme se tam
vůbec všichni? A přijede vlak včas?
Najednou jsme slyšeli přijíždět vlak, což nás zmátlo, protože nic centrálním rozhlasem
neohlašovali. Vlak přijel, zastavil a teprve poté se z ampliónu ozvalo, že vlak z Nurmes do Joensuu
přijede na 1. kolej. Ještěže Lieksa má jedinou kolej a jeden vlak ráno jedoucí jedním směrem a
druhý vlak jedoucí večer opačným směrem.
Nástup do vlaku proběhl relativně v pohodě, protože nám
přiběhl na pomoc včerejší kapitán, který nás před dvěma
dny ráno vezl do Koli. Spatřil nás z vlaku a pomohl nám
vytáhnout kola dovnitř. Umístili jsme se v malém koutku
k tomu určenému, kde jsme si opravdu nedovedli
představit, jak to provést, kdyby ještě přistoupil někdo s
kočárkem. A jak se naložíme v sobotu, kdy budeme mít i
dva vozíky? Minimálně zajímavé to rozhodně bude.
Luboš hýřil optimismem, prý když je nutné lístek pro kolo
kupovat minimálně den dopředu, určitě tomu finské dráhy
uzpůsobí zařazení vagónů. Ha, ha, ha.
Jeli jsme jen dvě zastávky, tak jsme si ani nesedali. Náš
kapitán zůstal stát s námi v uličce a vyzvídal naše plány.
Sám cestoval do práce do Joensuu, ostatně jako většina lidí ve vlaku. Borci. Dojíždět 108 km
vlakem 1,5 hodiny ráno a 1,5 hodiny večer, to je dle mě čirý masochismus. Vlastně většina
cestujících ve vlaku v době našeho nástupu již seděla, tudíž jedou z ještě větší vzdálenosti, než leží
Liksa.
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Jak jsem se musela obětovat a dát si kafe
Ve vlaku na zdi visela mašinka s nápisy kromě ve finštině i v několika světových jazycích
upozorňujících, že lístek koupený přes internet je neplatný, pokud není buď předem vytištěn, nebo
vyzvednut právě v tomto automatu. Jak to již bývá, jako turisté nemající tam zázemí, neměli jsme
přístup k PC a tiskárně, pokusili jsme se tedy dle pokynů jízdenku z přístroje dostat. Marné byly
všechny pokusy včetně snahy o naskenování bar kódu, ostatně jako předevčírem. Jestli přijde
průvodčí, tak to bude ještě dost zajímavé. Jediné lístky, kupované v předstihu z domova, jsou na
sobotu z Joensuu do Helsinek, tudíž vytištěné. Jen jsou poněkud promáčené.
Výstup proběhl lehce díky opětovné pomoci kapitána. Zastávka Uimaharju působila ještě
opuštěněji, než předevčírem ve Vuonislahti. Jedna kolej, stromy, ukazatel, zavřená, omšelá a
rozpadající se budova nádraží. Nejhorší na tom byla absence záchodků, protože u Luboše se náhle
projevila nutnost se odlehčit. Koukla jsem tedy do mapy a zavelela jsem k jízdě ve směru, který dle
mě sliboval civilizaci, tudíž možnost benzinky. Luboš mě zapřísahal, že jestli naviguji špatně,
nastane katastrofa. Jelikož jsem holka šikovná, vjeli jsme do osady, kde na křižovatce Luboš dostal
krizi a chtěl jít zvonit na jakýkoliv barák. Můj ostříží zrak ale spatřil za zatáčkou pekárnu. Pekárna
= WC! Luboš byl zachráněn! Honem tam zahnul, já vlála za ním, jelikož jsem mu nestačila. Práskl s
kolem na chodník, vlítnul dovnitř a utíkal na toaletu. Já opřela obě kola o sloup a vešla jsem dovnitř
rozhodně pomalejším krokem než on. Zírající obsluze jsem vysvětlila, že ten, kdo se zamkl na WC,
je můj manžel a že bychom si u nich rádi dali snídani. Objednala jsem dvě kávy a koláčky podobné
štrúdlu, protože pirohy zde nevedli, jelikož se z pekárny vyklubala cukrárna. Když se usmívající
Luboš vrátil, seděla jsem u stolku, pila kafe a baštila štrůdl. Tak jsem se obětovala, aby Luboš mohl
v klidu a zaslouženě použít zdejší toaletu. Luboš se s chutí pustil jak do kávy, tak do koláčku. Není
divu, snídali jsme před nějakými třemi hodinami a za tu dobu nám již logicky vytrávilo.

Co mají společného filcky a mniši
Sympatický personál nám nabízel nášup kávy, ale my jsme neměli chuť, na kafe bylo na nás ještě
brzo. Tahle ranní káva byla fakt neplánovaná. Obsluha nám zdůrazňovala, že repete kávy se neplatí,
je zcela zdarma. Ano, to jsme věděli, přesto jsme si k jejich velké lítosti nedali. Nemělo smysl jim
vysvětlovat, že nebýt Lubošovy akutní potřeby, nechali bychom zastávku na svačinu a kávu na
pozdější dobu.
Vyrazili jsme tedy a záhy jsme se dostali na jižní okraj jezera Pielinen. Čekalo nás nějakých 75 km
po jeho východním břehu nazpět do Lieksy. Nešlapali jsme ani hodinu, když nás upoutal ukotvený
člun a symbol kouřícího hrnku. Co jiného než kavárna na molu? Nyní konečně nastal ten správný
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čas na pozdní snídani, ta neplánovaná zastávka v Uimaharju byla jen taková ochutnávka. Určitě se
do nás další kafe vejde. Vevnitř jsme si tedy objednali kávu a obsluha nedala jinak, než že si k ní
musíme koupit koláček. Ne že by nám bez toho kafe neprodala, jen nás přesvědčovala, ať
vyzkoušíme zdejší specialitu. Koukali jsme na kulatý výrobek připomínající hodně tmavý koblih s
velkou dírou uprostřed. Zvědavě jsme si tedy každý vzali po jednou kousku a odebrali se usadit se
ven, abychom mohli koukat ve větru a chladu na jezero. Již s prvním kousnutím jsme pochopili, že
jsme získali dalšího preferenčního favorita do žebříčku oblíbených karelských pokrmů. Vzdor
vzhledu, že se jedná o sladký pokrm, skutečnost byla jiná. Jednalo se o hutné, skořicové těsto, jen
vzdáleně připomínající koblih. Mňam. Já si před konzumací ještě svrchu setřásla přebytečný cukr,
kterým byl koláček posypaný. Vrátili jsme se dovniř, abychom se dopídili názvu té úchvatnosti. Pro
jistotu jsme si to nechali napsat. Jmenovalo se to „munkki“, což ve finštině znamená mnich. No a
když se název munkki přečte v češtině jako muňky, tak se význam posune kapánek jinam. Kdo by
neznal filcky? Této sladkosti jsme tedy opravdu familárně začali říkat muňky a raději jsme Finům
neříkali, co jiného to ještě může znamenat.

Vyměním zmrzlinu za koláček
Poseděli jsme tam ještě nějakou dobu a se zájmem sledovali okolní šrumec. S relativně velkou
frekvencí se stávalo, že ke kavárně dorazilo auto, dotyčný vešel dovnitř, aniž by vypínal motor, a
vyšel ven s plnou igelitkou muněk, aby posléze pokračoval směrem, odkud přijel. Ukazovalo to na
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velkou oblíbenost jak tohoto druhu sladkosti, tak této kavárny utopené v lesích. Nejbližší civilizace
totiž byla tak 10-15 km vzdálená směrem jižním a na sever určitě ještě více. Puzeni zvědavostí jsme
se vydali znovu dovnitř a poptali jsme se na muňky více. Jak se ukázalo, zdejší výrobek se mírně
liší od běžně prodávaného tím, že sympatická Finka za pultem na něj má svůj recept a úspěšné
know-how. Výsledný produkt je více skořicový, než původní receptura, a její zboží je tak
vyhlášené, že se za ní sjíždějí zájemci z širokého okolí. Ano, to jsme mohli na základě vlastního
pozorování potvrdit.
Kromě běžného nákupu a platby penězi zde fungoval i výměnný obchod. U kavárny zastavil
obrovský kamión vezoucí zmrzlinu a prodavačka s chlapíky směnila velký pytel muněk za krabici s
ledňáky a zmrzlinou. Kolik jenom těch koláčků ještě v kavárně má?! Vždyť to není možné, neumím
odhadnout, kolik toho již prodala, ale mám dojem, že počet kusů musel jít ke stovce. Jenom
osobních aut, která se tam stavila, bylo minimálně deset, a nikdo z řidičů si nenesl pár kousků
muněk, každý vždy naditý sáček. No a zdejší TIRáci obdrželi velký, fakt velký pytel.
Příjemně osvěžení jsme šlápli do pedálů a od jezera jsme se vzdálili do mírně kopcovitého terénu,
vedoucího zdejšími lesy. Jak jsme i dle mapy předpokládali, povrch vozovky činila šotolina, ale ne
tak brutální, jako třeba ta směřující k nejvýchodnějšímu bodu Finska Virmajärvi či ta na sever od
Hattuvary, kterou jsme jeli v hustém lijáku. Navíc jsme byli nalehko, což nám obtížnost snižovalo
minimálně o stupeň. Prostě klídek a pohodička tu na písku, tu na jemnozrném štěrku, tu na
hrubozrném štěrku, tu na větších šutrech. Nic, co by nešlo zdolat na horákovi se širokými
pneumatikami.

Kolik kilometrů ještě bude tento povrch?!
Po asi 20 minutách jsme se zastavili, abychom si vyfotili úžasné rozcestí – křižovatku dvou
šotolinových cest v lese, důležitě osazenou normálními ukazateli. U nás by to nebylo značeno ani
jako lesní cesta. Zatímco jsme tam páchali fotodokumentaci, dojela k nám totálně zdeptaná a
vyflusná dvojice cyklistů. Vybafli na nás jedinou otázku:
„Kolik ještě?“
„Kolik ještě čeho?“
„No kilometrů přece!“
„Kolik kilometrů kam?“
„Nikam. Kolik kilometrů ještě bude tahle strašná šotolina?!“
„Jo aha. No asi tak dvacet.“
„Dvacet?!“
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„Jo, dvacet.“
„A ten povrch vypadá pořád stejně?“
„Jestli myslíte kameny a štěrk, tak jo.“
To už jsem myslela, že naprosto zdecimovaná dvojice omdlí. Minimálně ženská neměla k odpadnutí
daleko, přitom měla o něco vhodnější kolo na zdejší povrch, než její partner – ona jela na trekovém
kole, on se plácal na silničce. Jak z nich vylezlo, nevezli si ani náhradní duši, ani pumpičku a
lepení. Pokud píchnou, budou muset dotlačit. Popřáli jsme jim šťastnou cestu do cíle bez defektů.

Je to, jako bych jela po kolejích
Po rozloučení s dvojicí nešťastných cyklistů jsme trochu pochopili jejich zoufalství a naprostou
beznaděj. Následujících asi 15 km byla totální prasárna, cestu, o níž se ani s největší nadsázkou
nedal použít termín silnice, tvořila roleta připomínající vlnitý plech, jen s větší amplitudou. Jízda po
vozovce vypadala, jako bych jela po kolejích. Jediným plusem byl fakt, že nás budovatel této
komunikace ušetřil kopečků, celá trasa vedla po rovině a vrcholům se vyhýbala. Ještě že tak, sjezdy
a výjezdy by byly opravdu výživné. Zde poprvé jsme nelitovali, že se Lubošovi polámalo kolo.
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Vláčet se zde natěžko i s vozíky by rozhodně způsobilo prasknutí něčeno na našich kolech, oskách,
rámech a podobných cestovních doplňcích. Touto trasou, jen v opačném směru bychom se totiž
pohybovali v případě, že by Luboš měl kolo funkční za situace, když by byl rozbitý trajekt. Za
předpokladu funkčního převozu bychom pokračovali jižním směrem po opačné, protilehlé straně
jezera Pielinen.
Kladli jsme si otázku, co je horší, zda jet ten terén za sucha, jako nyní, nebo za mokra, jako před
několika dny. Totiž jde o to, že suchý písek a štěrk brousí kolo jako bruska, a pro změnu vlhký písek
a štěrk brousí kolo jako bruska. To jsme si mohli rovnou vzít šmirglpapír či drátěnku a drhnout kolo
až do sedření až na kost.
Ruce jsem po takové jízdě měla úplně vyklepané a zuby docvakané, jak mi spontánně klapala horní
čelist o dolní. Luboš mě s hrůzou v očích dojel a zeptal se nejistým hláskem: „Náhradní duše máme
v chatce, že?“ Ano, měl naprostou pravdu, sadu s nářadím a opravnou sadou jsme si na jednodenní
výlet fakt s sebou nebrali. V brašně jsem ale vezla dva spreje na stříknutí do pneumatiky, čímž by se
zacelil otvor v duši. Hlavně by se ale dušová pneumatika proměnila na bezdušovou a měl by tak být
umožněn bezpečný návrat do civilizace. Luboš mě za mou předvídavost políbil a já mu nechtěla
brát iluze, že jsem žádné spreje cíleně nepřibalila, ale vozím je tam furt a jen jsem dnes byla líná je
vytáhnout coby zbytečnou zátěž, jelikož jsem naprosto a úplně zapomněla, že je mám v brašně na
nosiči.
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Žena silná tělem i duchem
Šotolina pod námi se konečně proměnila v asfalt. Jupí! Zároveň jsme se vrátili zpět k břehu jezera
Pielinen. Protože jsme spatřili pěkný plácek s kameny, neváhali jsme se za utrpělou dřinu
zaslouženě odměnit a vyhlásili jsme obědovou přestávku. Protože nejbližší civilizaci na desítky
kilometrů daleko tvořila osamělá chalupa, vytáhli jsme jídlo z vlastních zásob. Pro takový účel jsme
měli v krabičce nachystané malé rybky muikku neboli síh. Jedná se o zdejší nejrozšířenější rybku,
patřící mezi lososovité. Prostě takový malinkatý bratránek mnohem většího lososa. Pochutnali jsme
si na jeho smažené verzi, mňam. Vzhledem k délce několika centrimetrů se konzumuje celý i s
hlavou a vnitřnostmi a jednalo se o takovou výbornou jedno či dvojhubku, kterou jsme
konzumovali bez přílohy. Já ty rybky snědla celé včetně hlavy a očí, Luboš tyhle části odkusoval.
Protože bylo teprve 13 hodin a my byli v asi polovině trasy, rozhodla jsem se pro nepatrnou, asi
desetikilometrovou zajížďku. V malé a naprosto bezvýznamné vísce Paateri se totiž narodila a žila
finská nejvýznamnější řezbářka, která běžně vytvářela svá díla z těžkých stromů a údajně byla
schopna zvednout 100 kg pařez. Silná to žena, jak nám s úctou tvrdil kapitán, který nás odvezl lodí
do nároního parku Koli. To teda byla borec, nebo spíš borkyně. Já klidně dokážu na vlastním hřbetě
unést 16-18 kg na delších trecích, vláčet za kolem 50 kg naložený vozík a ujet s touto bagáží denně
50 km natěžko, ale tohle je teda mazec. To snad přesahuje možnosti lidské schránky. A ona si jen
tak klidně v relativně vyšším věku 61 let postavila ze dřeva své vrcholné dílo - velký, vyřezávaný
kostel, a to zcela sama, maximálně s pomocí manžela, který jí občas pomohl z lesa dopravit větší
kus dřeva. Asi prostě občas potřebovala manipulovat s pařezem o váze 200 kg.
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Vy neznáte Sedm bratří?
Eva Ryynänen, jak se ona lepá děva jmenovala, se od dětství zajímala o řezbářství a své první dílo
vytvořila v necelých 17 letech. Jednalo se o ztvárnění údajně legendárního finského příběhu Sedm
bratří. Tož to bychom byli blbí, kdybychom se ve vesnici nestavili. Stálo nás to ale trmácení po
úzkých, naštěstí asfaltových silnicích, kde nic nebylo značeno ukazateli. Naštěstí jsem nás díky
důslednému studiu mapy dokázala dovézt až k osadě Paateri, kde ležel rodný dům řezbářky s jejím
hrobem, dřevěná kavárna, též její výrobek, a již zmiňovaný kostel. Zřejmě se Finové rozhodli, že
kdo chce, tak si přece Paateri dokáže najít, a kdo nechce, nemá tam co dělat, tak k čemu to osadit
rozcestníky.
Zaparkovali jsme kola na rozlehlém, opuštěném parkovišti, poctivě je zamkli k sobě, a vydali se do
kavárny, jejíž dveře tvořily dvě dřevěné konvičky na čaj či kávu. Kafeee! Vlezli jsme dovnitř, že se
občerstvíme, obsluha nás ale navigovala ven, ať jdeme napřed do kostela. Asi měli strach, že jej
vynecháme. Prohlídka začala nejprve v rodném muzeu řezbářky, kdy nám průvodkyně a kavárnice
v jedné osobě řekla pár informací o osobě řezbářky. Když zmínila její první dílo, vytvořené ještě v
adolescenci, čekala od nás nějakou reakci. My na ni ale zírali a netušili jsme, o čem je řeč.
„Vy neznáte Sedm bratří?!“ zeptala se nás tónem, který v nás vyvolal výčitky srovnatelné s výčitky
z neznalosti existence Finského státu či z faktu, že jeho hlavním městem jsou Helsinky. Mírně
zjihla, když zjistila, že jsme cizinci, což ostatně mohla poznat z toho, že se s ní bavíme anglicky a
nikoliv finsky. Docela mě šokovalo, že existuje nějaký údaj o Finsku, o němž jsem dosud neměla
ani tušení.
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Jak jsme usnuli v kavárně
Po zhlédnutí rodného domu Evy Ryynänen, v němž jsme se museli vyzout, jsme pokračovali
prohlídkou úchvatného a stále užívaného kostela Paateri, tedy stejnojmenného názvu, jako je zdejší
osada. Tam jsme zůstali oněmělí úžasem. Tohle zbudovala jedna žena s občasnou výpomocí
manžela? Celý tento ohromný, přecizně zbudovaný chrám uprostřed lesa? Trámy zdobily ze dřeva
vyřezávané květiny a zvířata, nádherný oltář byl zbudovaný z pařezu, který kdysi patřil největší
jedli ve Finsku.
Intelektuální stránka výletu nás naprosto vyčerpala. Potřebovali jsme kafe a to hned a kromě něj i
něco do žaludku. Vydali jsme se tedy konečně do kavárny, kterou jsme se snažili atakovat již před
více než hodinou. Obsluhovala nás naše průvodkyně po domě Evy Ryynänen a kostela, takže nám
vrtalo hlavou, zda po dobu naší prohlídky byla kavárna zavřená. Přihrával tomu fakt, že jsme tam
byli jediní zákazníci. Objednali jsme si kávu a pizzu, protože
jiný výběr sortiment kavárna nenabízela. Jen co jsme se
najedli, dolehla na nás únava a vytuhli jsme tam, uložení
klasicky na stolu s hlavou položenou na pokrčené ruce.
Probudilo nás asi po 20 minutách hihňání nějakých
pubescentů, kteří si nás zcela veřejně fotili. No to se jim to
směje, když sem dojeli autem. Protřeli jsme si očka a vydali
se pro nášup kávy, kterou nám obsluha ochotně poskytla. Že
jsme sem dorazili vlastními silami dokládaly cyklistické
helmy, položené na stole. Doufali jsme, že je to jasné celému
osazenstvu kavárny, která se po dobu našeho krátkého spánku
zcela zaplnila. Evidentně ano, protože se nás asi třetina hostů
přišla zeptat, odkud jsme a co děláme ve Finsku. Jelikož nám
spánkem vyhládlo, dali jsme si každý ještě po jenom malém koláčku a po 16. hodině jsme se
rozhodli vyrazit. Zbývalo nám ještě nějakých 30 km do Lieksy.

Proč muži neumějí poslouchat a ženy číst v mapách aneb to nás
neumíš navigovat jinak, než přes kopec?
Na parkovišti před kavárnou docela foukalo, tak jsme se oděli do větrovek. Jen co jsme začali
zdolávat první kopec, udělal se takový hic, že jsem se honem musela zastavit a zbavit se bundy
dříve, než dojde k totálnímu přehřátí mého organismu a následně k jeho kolapsu. Jen co jsem to
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provedla a začali jsme stoupat, spustil se z oblohy déšť. To bylo na picnutí se. Naštěstí přeháňka
skončila poměrně brzo a nedošlo k výraznému promoknutí našeho oblečení. Panující okolní horko
na nás rychle vysušilo všechno, co zmoklo, takže jsme pokračovali plynule vpřed. Krajina totiž
nenabízela žádné výhledy či fotogenické cíle, takže jsme nasadili pro nás nezvyklé stabilní tempo
10 kilometrů za hodinu. Po dvou hodinách nepřetržité, nepřerušované jízdy jsem vyhlásila mikční
pauzu a při té příležitosti jsem se zadívala do mapy. Dlouze a důkladně. Vytvořila jsem nápad
zkrátit si cestu do našeho kempu Timitra, aniž bychom museli zajíždět do Lieksy. Znamenalo by to
úsporu alespoň 5 km. Jasně, není to vzdálenost, která by stála za zmínění, zvlášť při náloži 75 km,
které dnes ujedeme. Proč ale zbytečně jet po cyklostezce podél rychlostní komunikace až do Lieksy
a odtud se vracet po známé trase z centra do kempu, když to můžeme střihnout sice po neznačených
cestách, zato zkratkou? Protože se jednalo o průjezd vesnicemi, či spíše předměstími Lieksy,
neočekávala jsem šotolinový povrch, na který jsme již byli poněkud hákliví a alergičtí. Chopila
jsem se tedy navigace a vedla jsem nás po místních komunikacích bez zaváhání, ačkoliv se na
žádném rozcestí či křižovatce nenacházely ukazatele. Dirigovala jsem nás tak zkratkou skrz
osamocené baráčky, které se honosily titulem „předměstí Lieksy“. Od Luboše jsem se ale nedočkala
žádných díků a jen a jen frflal.
„To nás neumíš navést po vrstevnici kolem kopce, ale vybereš si přejezd přes vrchol jediného kopce
v okolí?!“
Nevděčník, místo aby ocenil zkrácení trasy o pět kilometrů, remcá si tady nad dle jeho mínění
zbytečným trmácením se do kopce. Následný sjezd patřil mezi ty výživnější ani ne kvůli sklonu či
terénu, ale z prostého faktu, že Luboš mi nevěřil, že tuším, kde jsme a kam jedeme.
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Jak jsme hlídali kemp
Poslední asi dva kilometry do kempu byly prodchnuty sporem „Jsi si fakt jistá, že víš, kde leží
kemp?“ Já to sice vůbec netušila, ale dle mapy jsem o tom měla naprosto pevnou představu. Ne tak
Luboš, ten zapnul mód „mám spolehlivý orientační smysl“, který já tedy naprosto postrádám, a
tvrdil, že jedeme úplně blbě a kemp jsme dávno minuli, aniž bychom to zjistili.
Najedou jsme se ocitli ve známých místech. Jupíí! Vyhnuli jsme se tak vážné manželské krizi a do
kempu jsme dorazili v 18 hodin, tak akorát na lehkou večeři spočívající v dojezení dnes vezených
zásob jídla, jehož valnou většinu tvořila rybka síh. GPS navigace u brány kempu ukázala 76 km.
Poté jsme jako obvykle vystříkali chatku repelentem a po dobu jeho působení vyrazili na recepci
chytit signál wi-fi. Tam nás recepční překvapil otázkou, jak dlouho tam hodláme zůstat. Zaražení
jsme mu odvětili, že jestli chce předčasně místnost přiléhající recepci zavřít, tak není problém,
vyklidíme prostory. Opak byl pravdou. Protože většina hostů se ubytovala jen na jednu noc a
nezískal k nim osobní vztah, s námi to bylo jiné díky delšímu pobytu v kempu a téměř každovečerní
návštěvě recepce. Proto nás požádal o velkou prosbu. Potřeboval si něco vyřídit a chtěl svěřit
někomu zodpovědnému provoz kempu. My jsme se mu hodili do krámu, takže nám předal
pokladnu, klíčky od chatek a jal se věnovat své o generaci mladší přítelkyni či náhodné známosti.
Nebyli jsem schopní její zařazení ve vztahu k němu nějak blíže rozlišit.
Na téměř dvě hodiny jsme se stali správci kempu, aniž bychom tuto funkci stihli nějak odmítnout.
Prostě jsme o to byli požádáni, majitel kempu na nás zamrkal a ruku v ruce s mladičkou
blondýnkou odkráčel v dál. Obsluhovali jsme tak kavárnu, vydávali bagety a koláčky, vařili kafe,
prodávali repelenty a suvenýry. Naštěstí se nikdo nepřišel ubytovat, protože vyplnit ubytovací
formulář bylo nad naše síly před několika dny, takže nevím, jak bychom byli schopní v této otázce
poradit novým příchozím. Když se správce kempu vrátil, štěstí z něj zářilo široko daleko. Ignoroval
naše důrazné přání o zkontrolování stavu pokladny, poděkoval nám a vrazil nám dva kusy repelentu
jako satisfakci, což jsme kvitovali, protože jsme se opět dostali na spotřebu jedna až dvě lahvičky
denně.
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Den 21.7., pátek 3.7.
Ranní sauna mně bude doma chybět
Jako obvykle v dny, které nejsou ve znamení brzkého ranního vstávání na vlak, i dnes se Luboš
probudil cíleně po osmé hodině, aby stihl bezplatnou ranní saunu. Nyní se již ani nepokusil nalákat
do ní i moji osobu. Natolik mě za rovných 20 let manželství zná velmi dobře, takže ví, že s takovým
požadavkem v tak brzkou ranní hodinu by u mě rozhodně neuspěl.
Vrátil se po desáté hodině se slzami na krajíčku.
„Co se stalo?“ rázem jsem byla probraná. Ublížil mu snad někdo? Opařil se v sauně, či jinak zranil?
Udělalo se mu v ní nevolno?
„Ranní sauna mně bude doma chybět, co si jen bez ní počnu?“
Plně jsme ho chápala, já zase citelně vnímala absenci večerní sauny. Co kdybychom si takovou
saunu pořídili do bytu na balkón? Jen malinkatou, pro jednu sedící osobu. Takovou saunu velikosti
kadibudky.
Snídali jsme uzeného lososa zajídaného čerstvým chlebem a spřádali jsme plány, jak si postavit
saunu v českém paneláku. Na stole jsem u toho měla rozloženou mapu a paralelně jsme řešili, kam
se vydáme dnes. Protože jsme včera bez problémů zvládli 75 km, rozhodli jsme se, že i dnes je v
našich silách urazit stejnou vzdálenost. Co takhle peřeje v oblasti Ruunaa? Samozřejmě ne na raftu
či jiné lodi, ale podívat se k nim na kolech pěkně svrchu. Luboš můj nápad jednomyslně schválil.
Již včera jsem se osvědčila jako výborný navigátor. Proto abychom nyní nemuseli přes centrum
Lieksy, svěřil se mi Luboš zcela do rukou. Nejenom že jsme nezajížděli zbytečně do osady, ale
vyhnuli jsme se i hlavnímu tahu a na okraji Lieksy jsme objevili nám do té doby neznámou
pobočku obchodního řetězce K market.

Kopce, horko a komáři
Jelikož byl strašný hic už od rána, rozžhavený aslfalt sálal a bylo naprosto nedýchatelno, vlítla jsem
do obchodu kvůli zabezpečení pitného režimu. Koupila jsem 2 litry Coly light a 2 x 2 litry Sprite
light, kromě toho jsem do košíku hodila i pirohy na sváču a nezbytné žvýkačky Salmiakki.
Minimálně litr Sprite jsme vypili na ex ještě před obchodem a zbytek strčili do brašny kola k velké
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nelibosti místního bezdomovce, který si evidentně dělal zálusk na naši PETku. Ne kvůli ekologii,
ale kvůli její vratnosti.
Prvních 7 km vedla cyklostezka souběžně podél frekventované komunikace vedoucí do osady
Pankakoski. Tam jsme se naštěstí odpojili na vedlejší opuštěnou komunikaci, která naprosto
neomylně zamířila do kopců. To asi abychom nevyšli ze cviku. Každý sjezd dolů nám vrtalo
hlavou, že tohle budeme nazpátek šlapat nahoru, takže jsme si jízdu z kopce ani nevychutnali.
Zkazilo nám to vědomí, že co nyní sjíždíme, budeme nazpátek tvrdě vyšlapávat, jelikož se budeme
vracet stejnou cestou, okružní trasa zde není možná. Situaci nám zpříjemňovali komáři, kteří se
rozhodli, že na nás nenechají ani kousek kůže nepobodané, do toho nás spalovalo ostré polární
slunce.
První přestávku jsme učinili na mostě, klenoucímu se přes malebnou říčku. Zastavila jsem, opřela
kolo a zasněně koukala do tekoucí vody.
„Kam zíráš?“ zaujalo moje počínání Luboše, který si toho všiml až poté, co posvačil jeden ze
zakoupených pirožků.
„Přemýšlím, jestli by se tahle řekla dala sjet na naší kánoi“ opáčila jsem. Na to konto jsme zaujatě
pozorovali tok řeky spolu a nic neříkali.
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Jak Luboš kopáním kolo opravoval aneb jedeme na Mahty-Lahty
Naše koukání na řeku zaujalo řidiče auta s ruskou SPZkou, který nebyl schopen přijít na to, co nás
tolik zaujalo. Chvíli se díval tam, kam směřoval náš pohled, ale pak jen pokrčil rameny, nasedl do
auta a odjel.
Luboš zjistil, že má opět problém s kolem. Znovu se projevila závada, provázejícího ho od začátku
našeho cykloputávání Karélií, a tou byla osma zadního kola. Jenže jak to zde v terénu opravit, když
s sebou nemáme nezbytné nářadí se sekyrou v čele? Jednoduše. Luboš přesně mířenými,
jednotkovými impulzy osmu rovnal. Jinými slovy do zadního kola kopal. Když si osmu jakž takž
srovnal, mohli jsme pokračovat. Každopádně se ukázalo, že je dobře, že jezdíme jen nalehko.
Kdybychom se vydali natěžko do Joensuu, problém by se projevil mnohem dříve.
V hicu a kopcovitém terénu jsme takto pokračovali asi 10 km, když tu nám najednou cestu zkřížila
neklamná známka civilizace. Kavárna! No, té se nedá odolat. Sice jsme se o to pokusili, ale asi o sto
metrů dále jsme se přece jenom na silnici otočili a ke kavárně Sillankorva vrátili. Kola jsme opřeli o
plot a ani jsme je nezamykali. Vevnitř jsme se usadili a prohlíželi si útulný dřevěný interiér.
Objednali jsme si kávu a muňky. Zatímco jsme jedli, listovali jsme si prospekty. Prakticky všechno
to byly nabídky různých cestovek ke sjíždění peřejí. Potěšilo nás to, jsme dobře. Peřeje navštívíme
na kolech.
Po osvěžení ve formě přílivu kofeinu a cukru do našich žil a poté žaludků jsme pokračovali. Ze
silnice rázem vymizel asfalt a terén zkopcovatěl. Jediný ukazatel, který jsme sem tam potkávali,
směřoval k osadě Matkalahti. Její název si Luboš nebyl schopen zapamatovat, takže ji pokřtil na
Mahty-Lahty. Sranda byla, že při nejlepší vůli jsem nebyla schopná tu vesnici nalézt na mapě,
povedlo se mi to až doma na internetu, o tak bezvýznamnou vísku se tedy jednalo.
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Jak jsme nenašli peřeje Ruunaa aneb asi jsme na to neměli ten
správný dopravní prostředek
Peřeje Ruunaa jsme nenašli. Že už nemáme kam pokračovat jsme pochopili v okamžiku, kdy jsme
minuli značku s varováním, že za 200 metrů končí silnice a hrozí pád auta do vod jezera Polvijärvi.
Zpočátku jsme té značce nevěřili, ale poté, kdy jsme měli co dělat, abychom ubrzdili kola na molu,
jsme se dovtípili. Ano, zde ústí šotolinová cesta. Není zde nic, jen jezero. Ale kde jsou ty peřeje?!
Zírali jsme na klidnou vodní plochu, kterou nezčeřil ani vánek. Jsme jinde, než jsme chtěli být. To
ale nevadilo Lubošovi, aby se zde nevykoupal. Když už se sem trmácel, je potřeba této příležitosti
využít. Sice jsme s sebou neměli ručník, ale díky panujícímu vedru oschnul pod paprsky slunce
přímo na molu.
Protože nás netlačil čas ani hrozba, že po cestě zatmíme, rozhodli jsme se ještě o učinění jednoho
pokusu o nalezení peřejí. Přece není možné, aby zde nebyly, vždyť jsme už hodnou chvíli slyšeli.
Nejintenzivnější to bylo při přejíždění jednoho z kopců na trase.
Zatímco se Luboš nechával sušit teplým sluncem, studovala jsem mapu. Už jsem tak nějak tušila,
kam jsme se dotrmáceli po šotolině, takže jsem navrhla ještě jeden pokus o dosažení peřejí. Asi 10
km odsud by se měl nacházet v národním parku kemp Neitikoski Retkeilykeskus. Prostě hodina či
dvě navíc. Celková zajížďka bude sice činit nějakých 15-20 km, ale když už jsme tady, bylo by
škoda to jen tak zabalit. Když už nic jiného, tak čas pokročil k vhodnosti další sváči nebo alespoň
kávičky.
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Jedině ve Finsku je možné, aby asfaltová silnice byla vedlejší a
šotolinová hlavní cesta
Vyšlapali jsme si velký, šotolinou pokrytý kopec do národního parku Neitikoski. Uvítal nás
chladný, neosobní kemp s pěknou polohou v lese. Bohužel nikde v širokém okolí se nenacházelo
nic, co by se peřejím blížilo. Nevadí, udělali jsme vše proto, abychom je nalezli. Protože už více
nebylo kde hledat, rozhodli jsme se naplnit naše žaludky. Neochotná kavárnice nám odmítla dát
zdarma nášup kávy, jedině za plnou cenu, což jsme odmítli. Ani ne kvůli tomu, že to zatím bylo
nejdražší kafe /2€/, ale spíše z principu. Navíc to bylo hnusné kafe, brr. Nebyli jsme ochotní ji
nechat vydělat prodejem nějakého jídla, byť nějaké koláčky a pirohy nabízela. Její studený psí
čumák nás od toho odradil. To si raději sníme své zásoby někde později.
Znechucení přístupem obsluhy jsme po 17. hodině opouštěli tento nevlídný kemp. Oč srdečnější
nám přišel například správce kempu v Liekse, kde jsme přebývali už několik dnů.
Nyní nás čekal už jen návrat po stejné trase, odkud jsme sem přijeli, což nemáme rádi, neměli jsme
ale nějak moc možností na výběr. Hned při sjezdu z kempu jsme se ocitli na úžasné křižovatce,
která může existovat jen ve Finsku, a tou bylo křížení asfaltové silnice s šotolinovou. Asfaltová totiž
byla označena jako vedlejší a šotolinová hlavní. Jinými slovy, nenechte se mýlit povrchem vozovky,
to, že je někde asfalt, neznamená, že máte přednost.
Pokračovali jsme dále a další zastávku jsme vyhlásili až po dalších asi 20 kilometrech u toho mostu,
kde jsme před několika hodinami dumali, zda by se zdejší řeka dala sjet na naší kánoi. Tam jsme
dopili zbytky Sprite a Coly a dojedli poslední pirohy. Žízně jsme se ale obávat nemuseli, stále jsme
disponovali čtyřmi litry čaje v termoskách, uvařenými ještě v kempu.
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Jak jsme potřebovali vrátit prázdné flašky
Dopití posledních zbytků minerálek dnes zakoupených nás donutil k rychlé úvaze.
„Kdy zavírá ten K-market, kde jsme dnes dělali nákup?“ chtěl vědět Luboš.
„Ve 21 hodin“ takových údajů si všímám coby důležitých a uvolním jim jednu paměťovou stopu.
„Kolik kilometrů nám ještě zbývá?“
„Asi tak 15-20, více ne.“
„Kolik je teď hodin?“
„Asi 19 plus minus hodina.“ Bližší určení času by znamenalo věnovat úsilí mobilu, tj. jeho zapnutí
a tak.
„Dáme to?“
„Jo, s přehledem.“
Takže jsme šlápli do pedálů. Abychom to neměli tak jednoduché, z modré oblohy nám sem tam
spadla kapka, někdy i s větší frekvencí, která by se v našich končinách dala označit jako „intenzivní
déšť“. Jelikož bylo teplo, ani jsme nevytahovali nepromokavé bundy, nehledě na to, že bychom se
ve zdejším kopcovitém terénu v nich uvařili. Situaci nám zhoršoval výrazný protivítr. Kde se vzal?
A proč když fouká vítr, tak vždy v protisměru?!
Snaha dosáhnout otevřeného kšeftu kvůli vrácení prázdných PETek, které bychom jinak vyhodili,
protože zítra brzo ráno nám jede vlak, nám ale nemohla zabránit fotit západy slunce. To je totiž
výhoda, když s sebou nemáte zdroj informací o čase. Prostě jsme neřešili, zda obchod stihneme či
ne, jelikož jsme nebyli informováni o tom, kolik je aktuálně přesně hodin.
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Poslední zápis v deníku
Obchod jsme nalezli otevřený. Ocitli jsme se u něj dokonce v dostatečném předstihu, a to půl
hodiny před zavřením. Díky tomu jsem v klidu nakoupila, jednak pití na zítřejší jízdu vlakem,
jednak svačinu. Většina pirohů totiž těsně před zavíračkou byla zlevněna na nějakou třetinu původní
ceny, takže jsem nás dostatečně zásobila. Za prázdné PET lahve jsme obdrželi 1,2€, což byla pěkná,
kulatá sumička vysvětlující, proč se místní bezdomovec tvářil ráno tak nešťastně, že jsme zčásti
nedopitou lahev nevyhodili a raději vláčeli s sebou.
Do kempu jsme přijeli po 21. hodině, tedy v době již zavřené recepce. Protože zítra budeme kemp
opouštět po 6. hodině, tedy před otevřením recepce, neměli jsme prostor se se správcem rozloučit.
Škoda, ale nijak jinak jsme to nemohli vyřešit. Klíčky od chaty totiž ráno hodíme do boxu k tomu
určenému. Sice jsme učinili pokus se s majitelem kempu ještě setkat, ale recepce se tvářila zavřeně
a nedobytně a on byl bůhvíkde. Smůla.
V chatce jsme opět vyzabíjeli hladové komáry a uložili se ke spánku s tím, že zítra vstáváme v 4,30,
abychom se stihli sbalit a včas vyrazit na vlak, který nás dopraví do Joensuu, odkud nám bude za
půl hodiny navazovat vlak do Helsinek, na nějž máme zakoupené lístky ještě z domova, jelikož je
povinně místenkový pro cyklisty. Co nastane, pokud nestihneme přestup, jsme zatím neřešili.
Já ještě před spaním dopisovala deník, až jsem se najednou ocitla na poslední stránce. Nevadí, však
zítra nás už čeká jen dlouhá cesta domů, to už snad půjde i bez prováděných poznámek. Prostě to
nějak dopadne. Poslední zápis v mém deníku tedy končí optimistickým smajlíkem.
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Den 22., sobota 4.7.
Jak jsme se skoro nedostali do Helsinek
Budíček mi zahrčel u ucha přesně v 4,30 a způsobil mi tak menší infarkt. Jelikož jsem nejevila
žádné známky ochoty opustit spacák, naopak jsem měla opět chuť budík rozšlapat, tak Luboš vstal
a začal chystat snídani. Měla jsem zvonění nastavené po deseti minutách, takže v 5 hodin jsem se
konečně zmátořila i já. Rychle jsme posnídali, pobalili se do vozíků, chatku uklidili a posléze
zamkli. Klíček jsme vhodili před recepci do schránky s piktogramem klíče a symbolicky jsme
zamávali skrz dveře zavřené recepce, abychom se alespoň takto virtuálně rozloučili se správcem
kempu.
Na nádraží v Liekse jsme se opět ocitli s dostatečným předstihem a začínala se nás zmocňovat
panika. Postupně se trousili dopravychtiví cestující včetně starší ženy na invalidním vozíku s
asistentem a maminy s kočárkem. Jestli nezařadí další vůz, nevlezeme se dovnitř. Nezařadili. Přijel
opět malý motoráček nacpaný lidmi. S pocitem zmaru jsme se smiřovali s faktem, že Lieksu
neopustíme, nestihneme navazující vlak do Helsinek a uletí nám letadlo. V duchu jsem honem
připravovala náhradní plán, nic mě ale nenapadalo ani po usilovném trápení mozkových závitů.
Nacházíme se téměř 600 km od Helsinek a jestli chceme zítra odletět, tak se do hlavního města
nedostaneme jinak než taxíkem. To se ale nedoplatíme. Zatímco se mi tohle všechno honilo hlavou,
nastoupilo těch asi 50 cestujících a průvodčí si k sobě pozvala paní na invalidním vozíku, maminu s
kočárkem a nás. Že by svítání na lepší časy? Přece by na nás nekývala rukou a neusmívala se u
toho, kdyby nás chtěla poslat do místa, kterým potrava opouští naše tělo.

Sním, či bdím aneb takhle vypadá cyklistické nebe
Zatímco jsme tlačili kola po nástupišti ke dveřím té části vlaku, kde se nacházel koutek pro kola,
mamina s kočárkem se nás vyptávala, kam cestujeme. Když jsme řekli, že až na konečnou do
Joensuu, sama se nabídla, že nastoupí do vlaku jako poslední a zůstane v úzké chodbičce, protože
jela jen někam do poloviny trasy a vlak bude opouštět dříve než my. Asistent doprovázející paní na
vozíku jí za pomoci průvodčí pomohl do vlaku a poté odešel. Jeho práce asi skončila a paní si pak
převezme jinde jiný asistent. My jsme zatím s Lubošem odpojili vozíky a chtěli jsme začít nakládat.
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Průvodčí nám v tom důrazně zabránila. Než jsme mohli začít protestovat, sama aktivně začala
zvedat Lubošův vozík, že ho naloží do vlaku. Jelikož se jí to nepovedlo, převzal si Luboš vozík z
jejích rukou a odnesl to nahoru, kde už jsem čekala já a šoupla vozík co nejdále do koutku, aby se
tam všechny krámy vešly. To už byl vedle mě i Luboš.
„Kde jsou naše kola?“
„Ještě na nástupišti. Právě je nakládá průvodčí a nechtěla s tím pomoct, že to udělá sama.“
Opravdu, průvodčí nám sama naložila naše kola a poté pomohla nahoru vynést i kočárek. Než jsme
se tomu stihli začít divit, průvodčí šla k našim kolům a začala je poutat k rámu. Mezitím se
invalidní paní omlouvala, že její vozík je velký a zabírá dost místa, takže když bychom ho složili a
v konečné stanici zase rozložili, získáme tím nějaký prostor navíc. A máme si prý jeden z našich
vozíků položit na její kriplkáru, ať na úzké ploše nezabíráme tolik místa. Nakonec to nutné nebylo,
stačilo jen jedno kolo a náš nákladní vozík o její invalidní vozík zapřít a zafixovat. Nezbylo tím
nějak více místa na průchod, kdo se chtěl dostat tam a zase zpět, musel přeskakovat a přelézat naše
harampádí. Všichni to brali jako normální věc a nikdo z pendlujících cestujících to neřešil. Prostě
tam máme kola a vozíky, tak holt překážíme, je to jasné.

Tady tahle místa jsou vyhrazena pro cyklisty!
Celá procedura přeuspořádání všech zavazadel tak, aby se je dalo alespoň přeskákat, nám zabrala 20
minut. Protože se vlak beznadějně zaplnil, smířili jsme se se situací, že budeme stát. Kdepak! Paní
na invalidním vozíku nám ukázala dvě místečka akorát u kol, že tam prý kdosi seděl, ale ona mu
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důrazně vysvětlila, že to jsou sedačky určené pro cyklisty a oni ať si přejdou do jiné části vagónu,
kde nějaká ta místa ještě volná jsou. My prostě musíme sedět u svých železných ořů a basta!
Invalidní paní nás ještě přiměla, ať si příruční batožinu hodíme na její invalidní vozík, protože místa
na uložení batohů nikde nebyla.
Několikrát jsem se musela štípnout do stehna, že fakt nespím. Tohle přece není možné! To by se u
nás nestalo! Dorazila nás sama invalidní paní, která asi po půl hodině potřebovala na WC, ale s její
omezenou pohyblivostí nebylo v jejích silách naše vozíky jednoduše překročit a takto se na toaletu
dostat. Poprosila tedy Luboše, zda by jí trošku nepomohl. Jeho pomoc spočívala tom, že ji opatrně
držel, aby si v klidu kladla nohy a berle do volného prostoru mezi našimi zavazadly. Chuděra se
ještě omlouvala, že nás obtěžuje. Tady chci žít!
Průvodčí po nás lístky chtěla až v okamžiku, kdy jsme byli bezpečně usazení, vyčuraní a jevili
známky pohody. Ostatní cestující v naší části vagónu již zkontrolovala, nás si nechala až na později.
Údajně nás nechtěla rušit. Trochu jsem trnula, dle předchozích zkušeností jsem tušila problém.
Lístek jsem neměla vytištěný z PC ani z mašiny zde ve vlaku. O druhé zmíněné jsem se ani
nesnažila, když jsem měla za sebou dva neúspěšné pokusy z předchozích jízd. Průvodčí naše
vysvětlení pochopila a plně akceptovala. Jasně, jsme cizinci nedisponující tiskárnou, takže lístky
koupené přes internet si prostě z prstu nevycucáme a že přístroj na zdi nenavazuje spolupráci s mým
mobilem si mohla ověřit sama. V pohodě jen mávla rukou, ať klidně pokračujeme v jízdě.

Jak vypadá přestup par excellence
Na přestup v Joensuu jsme měli půl hodinu. Třicet minut, během kterých musíme vyložit naše věci
z osobního vlaku, najít nástupiště, odkud nám navazuje IC do Helsinek, všechno dovnitř naložit a
nic na nástupišti nezapomenout.
Tak jako při nástupu v Liekse, i při výstupu v Joensuu nám výrazně pomáhala průvodčí. Jen přenos
vozíků nechala na Luboši a omlouvala se nám, že jejich váha přesahuje možnosti uzvednutí dané
její tělesnou schránkou. Luboše jsem ponechala na nástupišti a vydala se do haly, která k mému
údivu byla otevřená. To v Liekse jsme ji v provozu nikdy nezastihli a pochybujeme, že jako čekárna
či hala nádraží vůbec slouží. Není divu, Joensuu je poněkud větší osada, než provinční Lieksa.
Minimálně má pohotovost a očního lékaře, jak nám tvrdil Esa z Hattuvaary, když jsme mu
vytahovali skleněný střep z oka.
Pečlivým zkoumáním vývěsní tabule jsem zjistila překvapivou a veskrze pozitivní skutečnost. Vlak
do Helsinek pojede ze stejného nástupiště, kam dorazil náš vlak! Nemusíme se nikam přesouvat!
Když jsem došla k Lubošovi, abych mu tuto radostnou zprávu sdělila, tak mě setřel, že už to dávno
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ví. Odkud? No ochotná průvodční z našeho vlaku, když viděla, že tam Luboš stojí, za ním přišla,
aby se zeptala, kam pokračujeme. Když zjistila, že do Helsinek /to je asi jediný název osady, který
si Luboš zapamatoval/, sama od sebe mu řekla, ať nikam nejdeme, vlak bude přistaven na stejné
nástupiště. Taky se tak stalo, náš vláček byl odsunut a místo něj se tam objevil dlouhý IC vlak do
Helsinek. V klidu jsme si našli náš vagón, do prostoru k tomu vyhrazenému jsme umístili naše kola
a jeden z vozíků a druhý jsme odnesli kousek do chodbičky. Sice trochu překážel, ale dal se obejít
bez nutnosti přeskakování jako v osobáku.

Nejdražší kafe ve Finsku
Začínali jsme pociťovat výrazné příznaky kofeinové abstinence. Neměli jsme kávu už skoro 24
hodin a jelikož jsme si polepšili v kategorii vlaku, vydali jsme se do restauračního vagónu. Tam
jsme si objednali kafe a muňky a zažili jsme dvojí zklamání. Jednak zaplatit za tohle 4€ bylo i na
drahé Finsko docela dost a jednak muňka nebyla tak chutná, jako v Karélii.
Zbytek cesty jsme trávili dospáváním spánkového deficitu a zuřivým brouzdáním po internetu,
jelikož vlak disponoval wifi signálem. Funkci průvodčího v naší části vlaku vykonávala sympatická
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Finka z osobáku, která ani nechtěla vidět naše lístky. Logicky totiž předpokládala, že je nemáme
vytištěné. Tyto jsme ovšem vlastnili v papírové podobě, tak jsem jí mohla hrdě archy vnutit. Trošku
ji udivil vzhled jízdenky, která jevila silné známky, že na ni pršelo, aniž by ji někdo dal občas
vysušit. Ani v nejmenším neřešila absenci lístku pro jedno z kol. Totiž systém mi neumožnil koupit
si čtyři lístky pro kolo /dvě kola + dva vozíky/, jelikož tento vlak měl pouze tři místa pro kola. Když
jsem ji na tuto nesrovnalost upozornila, že rozdíl zaplatím v hotovosti, jen mávla rukou.
Velmi rychle jsme se i díky přílivu kofeinu do našich žil probrali. Vlakem jsme totiž míjeli známá
místa, která jsme projížděli na kolech a která byla spojena s určitými zážitky – Kitee, tam se
Lubošovi polámal vozík, Kesälahti, kde jsme se vynořili po několika dnech putování naprostou
divočinou podél ruských hranic, Parikkala, tam jsme sehnali plynové bomby a Luboš opravoval
polámanou vlaječku, Simpele, tam nám spontánně zastavil v autě chlapík na trávníku jen proto, že
nám chtěl spontánně poskytnout radu poté, co jsem zírala do mapy, Imatra, tam jsme neskutečně
bloudili, Joutseno s úchvatným kostelíkem, u nějž jsme se objevili po projetí Saima kanálu a
Lappeenranta, tam jsme začínali naši pouť. Myslím, že nikdo z cestujících neocenil projíždění
těchto neznámých osad, jako my.
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Ztraceni v Helsinkách
Celé tři týdny jsem se obávala průjezdu Helsinkami. Na moje nesmělé prosby o pronajmutí si taxíku
Luboš nereflektoval a prosazoval, že těch 17 km do kempu Rastila dáme po vlastní ose. Ano, jenže
kudy?! Zdálo se mi jednodušší konzultovat s domorodci navigaci do centra či vlakové nádraží, než
do čtvrti, v níž se nachází kemp, o jehož existenci neměla většina ani tušení.
Samozřejmě to nemohlo dopadnout jinak, než že jsme asi 2 km od vlakového nádraží zakufrovali a
naprosto netušili směr, kam pokračovat. Manželské hádce, kdy Luboš se chystal mi vmést to tváře,
jaktože umím na 1000% navigovat kdekoliv v terénu na opouštěných šotolinách, ale nezvládám to
ve městě, a kdy já jsem chtěla ukázat na nákladní taxík, který kousek od nás parkoval u silnice a
čekal na klienty, zabránila trojice pohodových cyklistů, kteří nás míjeli. Ti se nás sami od sebe
zeptali, kam se chceme dostat, a po sdělení, že do kempu Rastila, nám nabídli, ať je následujeme.
Jejich trasa totiž končila asi 4 km od kempu a oni se dušovali, že když nám vysvětlí, jak pokračovat,
bez problémů do kempu dojedeme.
Vydali jsme se tedy za nimi a byla to lahůdka. Tak bezproblémový průjezd velkoměstem jsem ještě
nezažila. Tady zahnout do boční uličky, tady to střihnout po chodníku, tady to vzít zkratkou přes
park, tady překonat jeden podchod, tady to vzít na první pohled opačným směrem jen kvůli
překonání schodů... To byl balzám. Vlastně ne, to byl ráj. Jednu vadu na kráse to ale mělo. Ačkoliv
jsem se snažila prosadit, že potřebuju na chvíli zastavit, vyčurat se na benzince, kde jsme před třemi
týdny pili kafe, a napít se, Luboš mi v tom zabránil. Téměř na kolenou mě prosil, ať to vydržím se
za nimi držet, že bezproblémové navedení přes Helsinky za to stojí. Copak o stíhání, to jsem
zvládala bez problémů. Ačkoliv jsem měla v nohách 600 km natěžko, 150 km nalehko a 50 km
pěšky, stačila jsem jim s využitím 2/3 síly. Jinými slovy, jejich tempo na mě bylo pomalé!

Ta má karpál jak prase
Trojici cyklistů jsem nejenom stačila, ale dokonce jsem musela brzdit, abych je nepředjela. A to oni
byli nalehko, kdežto my naložení natěžko. Zvedlo mi to sebevědomí. Jinak mi totiž bylo všechno,
jen ne dobře. Měla jsem specifickou, zcela fyziologickou indispozici, která si vyžadovala častější
návštěvu WC, což mi umožněno nebylo. Musela jsem tedy zatnout zuby, ostatně nic jiného mi
nezbývalo.
Pohodová trojice, tvořená dvěma ženami středního věku a jedním mladíkem, s námi občas
prohodila pár slov na křižovatkách. Velmi je zaujala naše cyklovýprava do Karélie a vehementně se
s námi chtěli fotit. Vynutili si taky kontakt na nás, takže jsem jim poskytla naši poslední vizitku. Jak
se ukázalo, nesourodá trojice se dala dohromady díky tomu, že podobně jako my potřebovali
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provést Helsinkami na kole a přifařili se k cyklistce, která se živila coby průvodkyně. Tak to ona nás
vlastně naviguje! Byli jsme jí neskonale vděční. Sice jejich tempo na nás bylo pomalé a zdržovali
nás, ale zase jsme získali čas díky hladkému průjezdu Helsinkami.
Jak jsme je následovali, neušlo Lubošovi, že náš tahoun co chvíli protřepává za jízdy levou ruku.
„Ta má karpál jak prase“, potěšilo Luboše. On příznaky přesně znal, loni po Finsku skončil na
operaci s pravou rukou. Já Finku chápala, též mně dost brněly prsty, naštěstí jejích kvalit jsem
nedosahovala. Tedy přesně řečeno, ruce mně brněly natolik, že bych je klidně za jízdy protřepávala,
kdybych se nebála, že se zabiju. To jsem raději zastavila a tento úkon provedla, i když uznávám, že
efektněji to působí za jízdy na kole.
Sympatická trojice se s námi rozloučila v místech, odkud nám do kempu zbývaly asi čtyři kilometry
a kde jsme se bez problémů zorientovali. V kempu jsme na recepci převzali klíčky od chatky. Na
rozdíl od naší návštěvy před třemi týdny, kdy jsme nafasovali strohou chatku, nyní na nás čekala
velká luxusní chatka s vlastní saunou.

Jak jsme odflákli balení kol aneb takhle profesionálně zabalená
kola jsem ještě neviděla
V chatce jsem se konečně vyčula a napila. Odpojili jsme vozíky a na kolech vyrazili do asi 1 km
vzdáleného obchodu, kde bylo cílem získat krabice a zakoupit obalový a lepicí materiál na zabalení
kol a vozíků do letadla. S požadavkem krabic jsme neuspěli, ačkoliv jsme obešli všechny v
komplexu umístěné krámky a prodejny. Bohužel byla sobota a v sobotu se krabice vyhazují a
odvážejí, takže smolík. Nakoupila jsem alespoň dostatek potravinových fólií a asi šest kusů izolepy.
S tímto málem tedy musíme připravit kola na transport. Pro
nás jsem vzala karelské pirohy, ať nám práce s plnými
žaludky pěkně odsýpá, a dvě dvoulitrovky Sprite a Coly. Z
jejich plastových stěn Luboš vyrobil provizorní ochranu na
exponované části kol. Víc jsme udělat nemohli a Luboš po
několika hodinách pakování lkal, že takhle odfláknuté balení
kol jsme ještě neměli. Uklidňovala jsem ho, že na cestu
domů je to celkem jedno, když nám něco provedou s kolem,
tak ho dáme do opravy klidně na měsíc. Smutný ale zůstal
nadále a ožil až po zvýšeném přídělu ferneta, který se musel
vypít.
Nyní trochu předběhnu událostem v časovém zařazení: další
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den na letišti nás pracovnice Finnairu u přepážky při přebírání našich zavazadel k odbavení
chválila, že tak vzorně a profesionálně zabalená kola ještě neviděla.
Kola i brašny jsme měli připravené kolem 23. hodiny, vozíky zůstaly sbaleny napůl. Protože jsme
odlétali další den dost pozdě a domluvený taxík měl přijet na 12,30, zbývalo nám dost času na
dospání se, eventuálně i na rychlou saunu, do které mohl jít pouze Luboš, mně v tom bránily ty
zmiňované fyziologické důvody. Natáhla jsem budík na přijatelných 7,30 a šli jsme do hajan.
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Den 23., neděle 5.7.
Jak jsem konečně jsem sehnala suvenýry
Dopoledne si Luboš saunu nakonec nedal. Ačkoliv jsme vstali v 8 hodin, bylo potřeba ještě dobalit
část věcí, jako například vozíky, které jsme včera nedokončili. Bláhově jsme si mysleli, že nám ráno
finišování zabere jen málo času, ale trvalo nám to skoro dvě hodiny. Zvládli jsme se už jen najíst a
poklidit chatku. Luboš si dal ještě sprchu a využil možnosti utření se do erárních ručníků, jelikož
naše byly dávno kdesi ve vozíku.
Nanosili jsme našich šest kokonů před chatku a Luboš šel na recepci odevzdat klíčky, já zatím
seděla na schodech a hlídala jsem. Fikaně jsem si dveře chatky nechala otevřené, abych se před
odchodem mohla ještě vyčurat. K dispozici jsme měli luxusní chatku s kuchyňkou, WC, koupelnou
a saunou. Ta zůstala naší přítomností neposkvrněná.
Cesta na letiště proběhla bez sebemenších problémů. Domluvený taxík přijel ve stanovený termín a
chlap jak hora, který ho řídil, byl asi 3x těžší, než jeho rachitický kolega před třemi týdny, takže s
přehledem nanosil naše zavazadla dovnitř auta. Na letišti jsme se složili v rohu haly a já se vydala
na lov. Na lov suvenýrů. Přece musím něco dovézt! Bohužel léty osvědčený obchod Stockman byl
zrušený a polovina haly se opravovala, s čímž korespondovaly i zavřené krámky se suvenýry.
Naštěstí se mi poštěstilo postupně nakoupit vhodné vítané jak pro rodinu, tak do práce, ale hlavně
pro sestřiny děti. Těm jsem totiž sehnala naprosto úžasné hrnky s líbajícím se sobíkem a losíkem.
Nádhera. Kolem obou zvířátek srdíčka, z jedné strany hrnku se k sobě dvojice tulí, na druhé již
pusinkuje. Hrníčky zhotovené ve verzi black and white, tj. světlý a tmavý. Prostě paráda.
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Jak nikdo neocenil Salmiakki aneb nevadí, že z Finska vezu
švédský výrobek?
Rodině a spolupracovníkům jsem nakoupila námi oblíbené Salmiakki. To bude pošušňáníčko!
Nebylo, nikdo to neocenil, naopak mi spolupracovnice od ségry poslala jedno své balení, které v
dobré víře též dovezla z Finska. Prý to ani pes nežere. Sestra mi bonbóny předávala s již
zmiňovaným, originálním vzkazem „Dej to ségře nebo to vyhoď, je to jedno.“
Mamince se mi povedlo koupit dárkové balení paštik z losa, soba a medvěda, vše umístěné v
pěkném, dřevěném boxu. Radost mi kazil pouze nápis Sweden. To povezu z Finska věc vyrobenou
ve Švédsku? Nakonec jsem se rozhodla to zakoupit. Není to moje záležitost, že Finové na svém
mezinárodním letišti nejsou schopni nabízet své zboží. Jejich problém.
Odevzdání zavazadel trvalo asi šest sekund, jelikož jsme měli mailem zaslané kódy, které jsme
nadiktovali a sympatická Finka je poté, co nám pochválila zabalení kol, naťukala do PC. Žádný
doplatek po nás nechtěla, protože prý vidí, že je vše řádně zaplaceno. Doprdele práce! Ty stejné
letenky jsme měli i v Praze, a tam jsme měli neskutečné problémy.
Při odbavování mi bylo divné, že se Luboš ochomítal u kol při jejich vážení, ale nic mě netrklo. On
mi později pošeptal, že jak kola položil na váhu, objevilo se 25 kg, takže nenápadně kolo
„přidržoval“, aby se vešlo, a přitom ho opatrně nadzvedával, abychom se dostali na 20 kg.
Cesta letadlem do Prahy nestála za zaznamenání do paměťové stopy, jelikož se nic zvláštního
neudálo. Díky tomu, že jsem si nepsala deník, tak ani nevím, zda jsme dostali občerstvení, či ne.
Spíše ale ne, protože v Praze jsme se ocitli hladoví jak „Čenkovej deti“. Priorita ale byla dostat se k
zavazadlům, takže zatímco
jsem já hlídala u pásu, Luboš
se na jistotu vydal k
nadrozměrným zavazadlům,
kde logicky uspěl a dostal
všech našich šest těžkých
kokonů. Poté jsem utíkala
koupit do Billy jak bagety,
tak dvě balení Magnesie.
Jednu jsme vycucli na ex na
místě, druhou jsme si nechali
na cestu do Brna.
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Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme a jsme tu aneb tady se stmívá!
Brněnská taxi služba, u které jsme měli dlouho dopředu objednané taxi, se mi snažila dovolat na
mobil v době našeho pobytu ve vzdušném prostoru nad Evropou. Zavolala jsem jim hned jak to
bylo možné, aby mi sdělili, že netuší, jak velké auto mi mají poslat. Než jsem se stihla nadechnout a
seřvat je, že v objednávce mají jednoznačně velký nákladní vůz, sdělili mi, že mají na telefonu
dopravní auto pražské pobočky a řidič jen čeká na potvrzení. Odlehlo mi. Potvrdila jsem jim, že s
koly se fakt do malého vozidla nevlezeme, a oni mě ujistili, že řidič nás tam odveze za fixní cenu,
což se také stalo. Tato zkušenost mě nahlodala v tom, zda je příště nutné si taxi objednávat s
takovým předstihem, když by to úplně stejně šlo vyřešit až po přistání přes pobočku této taxislužby.
Riziko bylo pouze v tom, že jak v Brně, tak v Praze byl tento velký nákladní vůz pouze jediný. Náš
řidič prý o tom, že nás s největší pravděpodobností poveze, věděl několik hodin předtím a počítal s
tím, že buď objednávku potvrdíme, nebo ne. Cvičil prý v posilovně s mobilem na uchu.
Poloprázdnou dálnicí jsme uháněli k Brnu a zaskočila nás tma. Tady se stmívá! Tady zapadá slunce!
Jako každý rok, i letos jsme zažili šok z nastávající tmy.
Před panelákem jsme se živí a zdraví ocitli kolem 22,30. V bytě se vše jevilo OK, zavazadla jsme
nevybalovali, jen jsme je odnosili do sklepa s tím, že je postupně vykucháme, ale začneme s touto
činností až zítra. V našich kokonech se nenacházelo nic, co by hrozilo průserem v případě, že jeho
explozivní obsah necháme kvasit. Ano, sice tam dlelo neprané oblečení, zvláště cykloplíny, ale den
dva zabalené v neprodyšném igelitu nezpůsobí vznik nového života.

Závěrem aneb co následovalo
Karélii jsme si opravdu užili. Jednak nám vyšlo na nás nezvykle pěkné a neskutečně slunečné
počasí, jednak to vypadá, že ruka či noha turismu tam ještě nevkročila. Snad to tak zůstane. Ano,
Laponsko je naše srdeční záležitost, ale je tam nějak přelidněno, každý tam chce, navíc tou oblastí
vede jeden ze dvou hlavních tahů na Nordkapp, takže v sezóně jsou tam kvanta německých
důchodců s karavany. Karélie je jiná. Je divočejší, hůře přístupná, ale o to krásnější. Pokud hledáte
nádherná panoramata, tak jeďte jinam. Ale vydejte se do Karélie, pokud toužíte po neporušené
přírodě a sympatických lidech.
Rozhodně tam ale nejezděte na silničním kole a pokud možno ani na trekovém. Minimálně třetinu
toho, co jsme si projeli, tvořil dost nekvalitní povrch. Nazývat ho šotolinou by hraničilo s
přeháněním, většinou se jednalo o písek či kameny různé velikosti. My měli horáky s širokými
pneumatikami a i tak dostaly dost zabrat. Luboš po návratu musel měnit komplet přední i zadní kolo
a moje též muselo projít velkou opravou, přestože těsně před odletem do Finska obě naše kola
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prošla dost důkladným servisem. Sami opraváři na to dost zírali, prý tak zdevastovaná kola ještě
neviděli, možná tak u cestovatelů v poušti, kde jim písek brousil jejich miláčky. Však co jiného
jsme zažívali my? Nám brousil kola písek, štěrk a drobné kameny.
Do Karélie máme v plánu se vrátit, tentokrát na jiném dopravním prostředku. Příští rok vyměníme
kola za kánoi.
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