Lofoty 2012

aneb pročpak by nám nepršelo
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Úvod
Ideologický podklad aneb co předcházelo
V únoru 2011 jsem tak trochu omrzla. Tím trochu je míněno, že jsem téměř přišla o čtyři články na
prstech rukou. Změnilo mi to život natolik, že bylo nutné upravit si předměty denní potřeby, jako
třeba brzdy na kole a ovládání přehazovačky, a zejména vypustit nějaké sportovní aktivity.
Netroufla jsem si tedy vyrazit znovu do naprosté divočiny, zcela mimo civilizaci, navíc Luboš už
několik let prudil s myšlenkou cyklodovolené na Lofotech pod stanem. No co bych pro jeho
prosebné oči neudělala, zvlášť když on mě bez řečí vždy provázel do těch nejnemožnějších
destinací, co jsem kdy vymyslela.
Jednou jsem ve slabé chvilce slíbila vedení podniku, že se v roce 2012 nevydám ani do tundry, ani
do Finska. S čistým svědomím jsem to tehdy přísahala, protože Lofoty se nalézají v Norsku a
nedisponují tundrou. Jak je vidět, nikomu jsem nelhala, zákaz zněl jednoznačně jen na tundru a
Finsko. Nikdo mi nezakázal ani pobyt za polárním kruhem, ani Sever obecně. A já nemůžu za to, že
se šéfová neorientuje v severských zemích a že mi je tudíž při promlouvání do duše nevyjmenovala
postupně všechny.
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Nikdy neříkej nikdy
Protože jsme si v září 2011 na Alandách vyzkoušeli, jaké to je jezdit na vypůjčených kolech, zařekli
jsme se, že příště si již s sebou dovezeme buď naše vlastní, nebo alespoň vlastní sic, který si na
vypůjčená kola narveme. Jelikož jsme chtěli putovat natěžko a nebýt omezeni návratem tam, kde
bychom si půjčili kola, zvítězil nakonec plán přepravit si s sebou na místo určení i naše kola.
Logicky jsme usoudili, že když Norové jsou národ turistů, bude jednodušší letět s norskými
aerolinkami. Jak jsme řekli, tak jsme udělali, a koupili jsme si letenky u společnosti Norwegian.
Radost nám kazil fakt, že se jedná o nízkonákladovou leteckou společnost. Kdysi jsme se totiž
zařekli, že nikdy s nízkonákladovkou nepoletíme. Ale jak se říká, všechno je jednou poprvé. Navíc,
proč bychom měli preferovat normální aerolinky, u kterých bychom s požadavkem přepravy kol
letadlem uspěli asi s takovým úspěchem, jako kdybychom chtěli po Usámu bin Ládinovi, aby
podpořil Bushovu předvolební kampaň.
Začali jsme tedy měsíc před plánovaným odletem trénovat balení kol.

„Rozborka a sborka“ aneb Pat a Mat připravují kolo do letadla
Nejprve jsme si nechali teorii vysvětlit v našem oblíbeném servisu. Teda nejedná se o námi nějak
milovaný obchod, jen se krám, kam jsme vždy dávali kola na seřízení, přestěhoval od našeho
baráku na opačný konec Brna a my jsme líní hledat si jiný, byť bližší našemu bydlišti.
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Vybaveni teoretickými poučkami a praktickým nářadím jsme se pustili do experimentu narvat naše
miláčky do papírových krabic, které jsme k tomuto účelu nafasovali a složitě šalinou přepravili
domů.
Nejprve jsme z kola sundali sic a přední kolo a takto se ho pokusili nacpat do krabice. Ehm,
nezdařilo se, proto jsme následně odmontovali i pedály, ale jelikož to stále nestačilo, museli jsme
shodit i zadní kolo, což stále nebylo ono, i s otočenými řídítky pořád chybělo tak 10 cm. Kolo jsme
tedy postupně rozložili na prvočinitele, obě kola odšroubovali, uvolnili řídítka, tyto otočili,
odmontovali jsme pedály, nosiče a sic a vypustili pneumatiky. Takto se nám opravdu povedlo bicykl
nacpat dovnitř.
Celá tahle šaškárna trvala sedm hodin a stihli jsme se během toho třikrát pohádat, dvakrát skoro
nafackovat a jednou bezmála požádat o rozvod.

Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil
Asi měsíc před odletem jsme se pokusili kontaktovat Norwegian, anžto tento na svých stránkách
nabízel možnost přepravy kol „unpacked“. Telefonicky nám nevyhověli, mail nemají, tak jsme
poslali fax a nic se nedělo. Až asi tři dny před odletem, kdy už jsme měli kola rozložené v krabicích,
jsme obdrželi odpověď, že nám povolují přepravu volných kol, takže jsme je z krabic opět vytáhli a
smontovali. Protože jsme této informaci moc nevěřili, vůbec jsme nelitovali rozcvičky rozkladu a
skladu bicyklů, byť tehdy téměř skončila rozlukou. Ale alespoň jsme měli nacvičeno /tu rozborku a
sborku kola, nikoliv manželskou krizi/ pro případ, že rozložení kol do krabic přeci jenom budeme
muset na letišti spáchat.

Jak se pozná, že míříme do civilizace
Při balení věcí jsem se rozhodla, že když už se tedy budu pohybovat v civilizaci a nikoliv v
divočině, musím tomu mít výbavu náležitě uzpůsobenou. Nachystala jsem si tedy dvě podprsenky
/jednu na sebe a druhou náhradní/, přitom dosud jsem vždy naše výlety absolvovala s jediným
exemplářem. Ke slovu nyní přišel dokonce hřebínek a zrcátko. Tyto dvě propriety jsem zatím
považovala na našich cestách za zbytečnost.
Co se naopak proti minulým letům změnilo je expediční sestřih. Dříve jsem se k němu odhodlávala
jen jednou ročně před naší dovolenou, ale v průběhu doby se mi to zalíbilo a nyní je to již můj
standardní výzor. Jen to má ten vedlejší efekt, že poněkud vypadám jak kluk.
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Šarpej
Luboš nejspíše usoudil, že nemůžu mít vlasy kratší než
on, a zašel ještě dál. Nechal se oholit strojkem na cca
3mm mech. To, co mu poté zůstalo na hlavě, se nedá
nazvat vlasovou pokrývkou ani s největším optimismem.
Záhyby přebytečné kůže sem tam porostlé strništěm
vyvolaly u mé sestry hurónský smích, jakmile ho
spatřila přes web kameru, a neteřinka se s vyvalenýma
očima hihňala: „Ujo, kde máš vlasy?“ Výsledný dojem
nazvala moje sestřička „šarpej“. Teprve v ten moment
začal Luboš panikařit, zdali mu to doroste, než se vrátí
do práce, protože uvidět ho takto jeho šéf, nejspíše ho
zabije.

Veď mě dál, cesto má...
Dopravit se i s našimi rozměrnými zavazadly z pražského letiště, v době naší cesty ještě nazývaným
Ruzyně, za polární kruh, bylo podstatně jednodušší, než se takto obtěžkaní dostat z domu na letiště.
Vlakem to ještě celkem šlo, navíc příjemný průvodčí vyzvídal, kampak máme namířeno a pomohl
nám s nakládkou a vykládkou, ba nám dokonce vozíky poponesl z nástupiště. Tím ale řetězec
šťastných událostí skončil a vypadalo to, že ztvrdneme před Fantovou kavárnou, odkud odjíždějí
nízkopodlažní busy na letiště. Byť ČD inzerují možnost přepravy kol, žádný z řidičů nás dovnitř
vzít nechtěl. Taxikáři se nám vysmáli, prý tak velké auto nemají. Nakonec Luboš sehnal v jednom z
okolních hotelů chlapíka s tranzitem, který měl hoďku čas a chuť vydělat si bokem nějaké penízky.
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Bez problémů naložil nás, obě kola, batohy i vozíky a odvezl nás tam, kam jsme potřebovali.
Trošku nám radost kazil fakt, že vyžadoval platbu eury. Ale neměli jsme nějak příliš možností na
výběr, tak jsme kývli.

Co se v mládí naučíš...
V prostorách letiště jsme byli v 13,40, tedy téměř 24 hodin před plánovaným odletem. Zbytečně
brzo, jak by mnoho lidí řeklo. Kdepak, bylo to tak tak.
Nejprve jsme se u přepážky Norwegianu začali ohánět faxem potvrzujícím povolení převézt naše
kola „unpacked“. Okamžitě jsme byli vyvedeni z omylu. Pokud nebudeme mít kola rozloženy,
nebudou přijaty k odbavení. V ten moment jsme byli moc rádi za cvičné balení kol v době, kdy
jsme ještě mysleli, že poletí v krabici. Vadou na kráse v pátek odpoledne bylo, že žádný kšeft na
letišti neměl k dispozici cokoliv, co by byť jen vzdáleně připomínalo krabici. Povedlo se nám sehnat
ochotnou prodavačku z hraček, která nám krabice určené k vyřazení donesla ze zamknuté kanceláře
a Luboš ještě přesvědčil někoho z Billy, kdo vysypal do regálů oplatky a čokolády a tyto
vyprázdněné krabice nám poskytl.
Nastal sedmihodinový maratón, během kterého jsme kola, aniž bychom je rozebrali, obalili
vrstvami izolepy, potravinářské folie a nastříhaných kousků krabic. Končili jsme v 20,52 a
pochvalou nám budiž to, že jsme vše konali za svorné manželské pohody, kdy nezúčastněný
pozorovatel musel nabýt dojmu, že jsme právě v líbánkách. Protože se nám nepovedlo dát si
zavazadla k odbavení už nyní, složili jsme je do úschovny zavazadel s tím, že jsme si je předtím
nechali zvážit.
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Trapné váhové limity
Norwegian je naprosto geniální letecká společnost nabízející za rozumný poplatek přepravu 40 kg
zavazadel na osobu. Rozumný ve smyslu max. dvojnásobku ceny základní letenky. Protože samotné
prázdné vozíky mají 8,9 kg každý a kolo odhadem 12-15 kg, připlatili jsme si tuhle možnost.
Nakonec jsme odlítali každý s následujím:
vozík můj: 14,1 kg
vozík Lubošův: 13,2 kg
batoh můj: 11,6 kg
batoh Lubošův 10,9 kg
Takže jsme povolený váhový limit využili tak na max. 2/3, protože jsme netušili, že kola se do něj
nepočítají.

Tragédie
Přesunuli jsme se do hotelu Krystal, kde jsme měli domluvené ubytování. Při konání hygieny jsem s
hrůzou zjistila, že hřebínek zůstal někde v jednom ze zavazadel, tou dobou uložených v úschovně
na letišti. Tragédie! Jak se teď učešu? Uklidnil mě Luboš, prý si nevšiml, že by u mě na hlavě byl
nějaký rozdíl mezi stavem učesaným a neučesaným a že bude stačit, když si ráno symbolicky vlasy
projedu rukama. A navíc, jako by to bylo poprvé, co jsem někde bez hřebínku.

Lofoty
Lofoty se nacházejí na 68. a 69. stupni zeměpisné šířky severně od polárního kruhu v severním
Norsku. Hlavní ostrovy jsou /bráno od severu k jihu/ Austvågøy, Gimsøy, Vestvågøy, Flakstadøy,
Moskenesøy a dále na jih najdeme malé a izolované ostrovy Værøy a Røst. Samosprávné jednotky
jsou Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy and Røst. V průběhu historie se územní
vymezení Lofot výrazně měnilo a v současnosti někteří k nim řadí i ostrov Hinnøya a stovky menších
ostrovů, ostrůvků, skal a „skerries“ východně od Austvågøy.
Všem dominují klidné zátoky, ovčí pastviny, malebné vesničky a impozantní, ledovci utvářené
skalnaté hory, úseky pobřeží, chráněné zátoky, velké panenské oblasti a obecně jsou Lofoty
pověstné svými přírodními krásami.
Mezi pevninou a soustrovím leží obrovský, otevřený Vestfjorden a na severu další nádherné
soustroví – Vesterály /Vesterålen/. Správní centra jsou Leknes na Vestvågøy a Svolvær na Våganu.
Nejvyšší hora je 1161m vysoký Higravstinden na Austvågøy. Slavný Moskstraumen (Malstrøm) je
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systém slapových vírů v západní části Lofot a pro jeho vychutnání doporučuji plavbu trajektem přes
něj v silném větru. Nám se tohle „poštěstilo“ a nezapomenutelný zážitek to byl zejména pro naše
žaludky.
Celková populace činí 24 500 obyvatel a plocha 1 227 km².
Lofoty jsou nejsevernějším místem na Zemi, kde průměrná teplota nikdy neklesá pod nulu. Slunce
zde nezapadá v období od 27.května do 17.července.
Název Lofoten /staroseversky Lófót/ je moderní formou slova Lofotr, což byl původní starý název
ostrova Vestvågøya. První část „ló“ znamená rys ostrovid, druhá pochází ze staroseverského fótr
znamenající noha. Tvar ostrova původním obyvatelům připomínal nohu rysa. Pro srovnání, starý
název sousedního ostrova Flakstadøya byl Vargfót, což znamená vlčí noha – vargr znamenal vlk.
Mimochodem, byť v češtině název Lofoty označuje množné číslo, v norštině se jedná o jednotné
číslo.
Ve staré norštině zněl název ostrova Austvågøy jako Vágøy, kdy "øy" znamená ostrov.
Předpona "aust" = východ byla přidána později, aby se odlišil od vedlejšího ostrova Vestvågøya.
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Zdroje:
Rough Guides – Norsko
Lonely Planet – Norsko
informační brožury z Lofot
http://www.lofoten.info/
http://www.lofoten-info.no/
stránky věnované norskému papuchalčímu psovi:
http://www.vlcanda.estranky.cz/clanky/o-plemeni.html
http://sever.wu.cz/index.php?co=06&who=psi
moje osobní stránky: http://www.sileni-sobi.estranky.cz/

Věnováno Julince a Deniskovi, jelikož doufám, že jednou se takové cesty zúčastní se svou tetou
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Den 1., pátek 6.7.
Podraz v hotelu Krystal
Jelikož jsme již byli komplet sbalení a nachystaní na velké zapolární dobrodružství, nikam jsme
ráno nepospíchali a v poklidu jsme si zašli do jídelny v přízemí na snídani, která byla v ceně
ubytování. Výběr nebyl nic moc, dva druhy salámů, jeden druh sýra, salát a pečivo. Jen co jsme se
najedli, donesli chlebíčky. Chlebíčky! Luboš to skoro nerozdýchal. Takový podraz! Kdyby to prý
věděl, dorazil by na snídani o půl hodiny později. No co už teď. Beztak nám to určitě udělali
naschvál.

Hoří, má panenko
Na letiště jsme se přepravovali nalehko,
tudíž „sockou“, což v našem případě byla
šalina, byť by tento název pravověrný
Pražák asi nerozdýchal, a poté bus č. 119.
V letištní hale jsme si ani nestihli zjistit,
kde si dáme kafe, když se rozezněla siréna.
Koukli jsme na sebe a přišlo nám to jako
dobrý vtip. Jenže skutečnost byla jiná,
interiér se postupně vylidňoval a ochranka
nás nekompromisně vykopla ven.
Najednou se několik tisíc lidí rozmístilo po parkovišti, přes které začaly jezdit hasičské vozy a do
haly nabíhaly desítky požárníků. Za neustálého zvuku sirén jsme vytřeštěně zírali na sebe a
přemýšleli, zda a kdy vůbec odletíme, pokud vevnitř vypukl požár. A nejhorší na tom bylo, že ani to
kafčo jsem si nestihla vypít!
Jak poplach vznikl, tak i ustal. Rozhlasem se vyhlásilo, že se jednalo pouze o požární alarm, nikoliv
skutečnou akci, a cílem bylo změřit dobu, za kterou se plně nadupaná hala lidí dostane ven, aniž by
vznikla panika. Prý jsme se časem kolem dvou minut zařadili do lepšího průměru.
V ten moment jsme si uvědomili dopad této situace. Stát se tohle včera, nenajdeme nic ze svých
věcí, protože v průběhu balení kol bychom této činnosti museli zanechat a opustit rozložené
propriety, čehož by využili číhající bezdomovci. Těch se totiž na letišti potulují kvanta, čímž
poněkud kazí image letiště.
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Tam, zpátky, tam, zpátky
Vyzvedli jsme si všech našich šest zavazadel /dvě kola, dva vozíky, dva batohy/ a u přepážky
nadměrných zavazadel, která je rozumně hned vedle úschovny, jsme se pokusili jim naši bagáž
nacpat. Odmítli nás s tím, že musíme napřed k odbavení, kde u přepážky check-inu nafasujeme
štítky a teprve poté se zpátky vrátíme.
U check-inu jsme vystáli asi půl
hodinovou frontu a naložili vše
na váhu, což byl nadlidský
výkon. Chlapík brblal, prý proč
jsme nenechali vše u
nadměrných zavazadel. Měla
jsem chuť odseknout, že prostě
miluji šibovat 50kg tam a
zpátky přes celé letiště. Místo
toho jsem se opřela o pult a
důrazně jsem mu vysvětlila, že
se odsud nehnu, pokud
nedostanu odbavovací štítky.
Nakonec se dotyčný smiloval, zvážil nám zavazadla a zkontroloval, zda máme vypuštěné
pneumatiky na kolech. Spokojeně nás pak vyzval k doplacení 37€ za kolo a let. Vytáhla jsem
platební kartu, ale ouha, tuto platbu je potřeba provést jinde, na opačném konci letištní haly. Jeho
návrh, že to půjdeme zaplatit, vrátíme se k němu a znovu vystojíme tu šílenou frontu jsme odmítli.
Po kratším dohadování nakonec přistoupil na to, že Luboš u něj s našimi věcmi počká a já honem
budu utíkat to zaplatit. Jak jsme řekli, tak jsme udělali. Vrátila jsem se zpátky k přepážce check-inu,
kde mezitím lidi za Lubošem vypadali, že nás zavraždí, nebo přinejmenším umlátí našimi
zavazadly.
Po nafasování kýžených samolepících štítků jsme odvezli všechno tam, odkud jsme si to ráno
přebírali – k přepážce nadměrných zavazadel. Tam se mezitím obsluha vyměnila a nový pracovník
frflal, že naše kola neprojdou rámem rentgenu. Jelikož jsme ale absolvovali řádné odbavení, nemohl
už dál nic namítat. Jen musel kola v rentgenu trochu přidržet, čímž si trošku vystavil paprskům i
svoje pacinky.
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Dráha 06 levá
Protože jsme měli stále dost času, prohlídli jsme si zdejší volně přístupné malé muzeum, zabývající
se letectvím obecně a Ruzyňským letištěm konkrétně. Mimo jiné jsem se dozvěděla systém
označování ranvejí, neboli vzletových a přistávacích drah. Ty se totiž pojmenovávají číselným
označením, které udává směr dráhy. Například ranvej s označením “24“ má směr přibližně 240°,
tzn. zhruba jihozápadně. Jelikož každou dráhu je možno využít oběma směry, má také dvojí
označení, které se číselně liší o 18, což odpovídá 180°. Dráha „24“ tak v opačném směru nese
označení „06“, dráha jako celek se pak může označovat např. „06/24“.
Pokud je na letišti více rovnoběžných ranvejí, rozlišují se přidaným písmenem L /levá, left/, R
/pravá, right/, případně C /prostřední, center/. Například dráha 24L pak má v opačném směru
označení 06R.

Dopravní zácpa nad Německem
Konečně jsme se s asi hodinovým zpožděním vznesli do vzdušného prostoru České republiky, záhy
jsme ho opustili a přelítávali nad Německem, kde jsme deset kilometrů pod námi pozorovali
ohromnou dopravní zácpu na německých dálnicích. Radostně jsme těm stovkám uvízlých aut pod
námi zamávali, ačkoliv nás nemohli spatřit. Zatímco chudáci dole budou trčet v zácpě ještě několik
hodin, my za dvě hodiny překonáme vzdálenost dva tisíce kilometrů.
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Jak se cestuje s odborníkem
Luboš jakožto odborník v letectví, projektující letecké motory, nebyl spokojen s řízením letadla
naším pilotem. Prý klapky zatahoval pomalu, málo nabíral výšku, špatně manipulal směrovkou.
Luboš samozřejmě nezapomněl vše nahlas komentovat s podotknutím, že takto nedoletíme a
spadneme. Panikařil tím tu část svého okolí, která byla česky mluvící. To je tak, když pasažér
rozumí létání. Příště si asi vezmu izolepu a preventivně mu zalepím pusu. Naštěstí neměl tendenci
se vydat do kokpitu a svůj názor pilotovi vysvětlit osobně.

Je libo pohádku?
Bezpečnostní pokyny jsem v letadle absolvovala už snad dvacetkrát, ale nyní poprvé nám byly
prezentovány na videu v animované podobě. Mělo to blíže k pohádce než k realitě, pěkně
vykreslení panáčci na obrazovce vzorně zvraceli do blicích pytlíčků, dýchali kyslík při dekompresi
letadla, letadlo opouštěli po nafukovacích rampách a plovací vestu si nafukovali ve vodě. Na závěr
jsme všichni zatleskali, bylo to lepší než večerníček.

Lední medvěd na cestách
Luboš si hrdinně do letadla ponechal pouze tričko s krátkým rukávem, protože jeho teplotní
rozmezí je proti běžné populaci mírně posunuto, zima mu totiž začíná být až tak od -40°C níž. Jenže
v letadle zažil mrazivý šok, ale už si neměl kromě bundy co jiného obléct. Drkotal zubama a
nevraživě koukal na norskou rodinku, cestující s asi půlročním miminem. To mělo na sobě pouze
bodýnko s krátkým rukávem a spokojeně bez náznaku prochlazení máchalo holýma ručičkama.
Holt je poznat, že byť je Luboš odolný, co se zimy týče, nedostahuje kvalit rodilých Seveřanů.
Spravila jsem mu alespoň náladu zakoupením kávy od letušky, čímž jsme zároveň obdrželi své
první NOKy – kafe jsme platili eury a vráceno nám bylo v norských korunách.

Protiklady aneb letíme s nízkonákladovkou či ne?
Tak nějak jsme nebyli schopní vydedukovat, zda letíme s nízkonákladovkou nebo ne. Na jednu
stranu nejmodernější Boeing B737-800 /pro neznalé: nadupané letadlo s výkonným
turbodmychadlovým motorem/ s interiérem zářícím novotou a na druhou stranu i obyčejnou vodu
jsme museli zaplatit a moc nechybělo a i za použití WC bychom byli zkásnuti.
Zas tak nás to netrápilo, jen jsme s trochou nostalgie vzpomínali na doby, kdy se cestující mohl
zdarma nacamrat v letadle alkoholu, co hrdlo ráčilo. Naopak nás hodně rozhodilo hlášení pilota, že
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při přestupu v Oslu si musíme svá zavazadla přeložit sami a to i přesto, že máme koupenou
pokračovací letenku až do cílové destinace. Jako důvod uvedl to, že Oslo nedisponuje vnitrostátním
transferem. Tuhle informaci, byť jinak sdělenou, nám podal i pracovník v Praze na check-inu, bylo
tedy více než jasné, že tuto nečekanou komplikaci budeme muset zvládnout. Naštěstí jsem při koupi
letenek zažila rozumu a na přestup jsem si vyhradila šest hodin, což mi tehdy Luboš vyčítal s
připomínkou, co tak dlouho budeme v Oslu dělat? Nyní byl velmi rád za moje tehdejší rozhodnutí.

Kdepak máme zavazadla aneb historie se opakuje?
Před třemi lety jsme na polárním kruhu přistáli my, ale nikoliv již naše zavazadla. Proto nás vůbec
nepřekvapilo, když jsme nyní nikde na pásech naše věci neviděli přijíždět. Odevzdaně jsme pokrčili
rameny a na rozdíl od dvojice Čechů vedle nás jsme nijak nepanikařili.
Jelikož jsem ženská šikovná, všímavá /ha, ha, teď se asi všichni smějí/, zpozorovala jsem, že sice
stojíme u pásu č. 4, kde vyjíždějí zavazadla z letu z Prahy, ale veskrze se jednalo o věci běžných
rozměrů. Skočila jsem si tedy do příletové haly, kde na tabuli svítila drobným písmem informace, že
rozměrná zavazadla najdeme na pásu č. 5 a kola a jiné „nepřenositelné“ věci na pásu č. 10. Vrátila
jsme se tedy k Lubošovi, že se rozdělíme, protože podle mého mínění batohy objevíme na pásu č. 5
a kola a vozíky na desítce. Jen jsme nepochopili, proč každý z nich je logicky umístěn na opačné
straně dlouhé haly. Protože dvojice Čechů stále trčela u pásu č. 4 jak trubky, poradila jsem jim, ať se
na tento pás vykašlou a jdou k pětce a desítce. Zazářila jim očka, byli to rybáři, kteří čekali na své
pruty a let do Evenes za dvě hodiny. Též zůstali zaskočení informací o tom, že si sami musí
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zavazadla vyzvednout a znovu odbavit, při koupi letenek jim tohle nikdo neřekl a kdyby to věděli,
vyhradili by si na přestup více času, tak jako my.
U pásu č. 5 záhy dorazily naše batohy, bez problémů jsem je odtáhla stranou tak, aby nikomu
nepřekážely, v poklidu jsem je naložila na velký erární vozík a dorazila za Lubošem, který mezitím
u pásu č. 10 přebíral oba vozíky a kola. Paráda. Češi vedle něj nadšeně balili své rybářské pruty a
uháněli k přepážce drop-off je odevzdat, aby stihli svůj navazující let. Byli nám ohromně vděční za
radu, kde se dostat ke svým zavazadlům. Holt, líná huba, holé neštěstí, kdybych je spontánně
neoslovila, čumákují tam nejspíše ještě nyní.

Zlomili nám osku, bééééé
To byl opravdu velký mozkový gigant, který vymyslel, že příletovou a odletovou halu dělí jedno
patro spojené dvěma malými výtahy, na které se čeká několik minut fronta. Když jsme se tam
zjevili my, docela jsme osazenstvo s manažerskými kufříky vyděsili při představě, na jak dlouho
zabereme výtah. A taky že ano, celkem jsme museli vše převážet na šestkrát, každý kus zavazadla
zvlášť, více jsme jich do prostoru jednoho metru krychlového fakt nenarvali. Jelikož se kolem nás
vyskytovala divná babka, hlídala jsem tu
hromadu věcí, která byla větší, a až to Luboš
postupně navozil o patro výš, zase jsem se
tam přesunula a zbytek zavazadel byl
ponechán dole u výtahu svému osudu.
Naštěstí nám nikdo nic neukradl, kdo by se
taky s těmi neforemnými kokony chtěl tahat,
že.
Rychlou kontrolou prostým pohledem Luboš
zjistil, že mu nejspíše zlomili na kole osku
vpravo vzadu. Právě tu, na kterou se upíná
cyklovozík. Měli jsme s sebou naštěstí jednu náhradní, takže by to až tak nebolelo, ale zbavili
bychom se tím pádem rezervy pro případ další nehody. Lubošovi to zkazilo náladu natolik, že ani
neměl chuť na jídlo. Ztráta chuti u něj signalizuje vážný zdravotní stav, takže mě to vyděsilo více,
než jeho potenciálně zlomená oska.
Nakonec jsem to vyřešila tak, že jsem sobě koupila bagetu s lososem a jemu s tuňákem s tím, že
Lubošovu jsem nechala zabalit a počkala, až hlad převýší nad negativními emocemi. Zašla jsem si
kvůli tomu až do odlehlé, osvědčené bagetárny, kde nám tak chutnalo před dvěma lety.
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Brána na Sever
Večer po 22. hodině nastal dlouho očekávaný okamžik. Naší vstupní branou na Sever se stalo
pevninské Bodø, ležící daleko za polárním kruhem. Při příletu jsme uslyšeli informací, že se jedná o
jedno z největrnějších měst Norsku. Tento, pro nás tehdy strohý fakt, se nám později vybavil při
každém poryvu větru, který
nás smetl z kola.
Letiště, nebo spíše letišťátko,
mělo malou halu, sloužící jako
příletová i odletová zároveň.
Jediný zavazadlový pás
nevypadal, že by vyplivnul
cokoliv, k čemu bychom se
mohli hlásit jako majitelé, tak
jsme se automaticky vydali ke
dveřím, kde měli vydávat
rozměrná zavazadla. Bez
problémů jsme zde nafasovali
všech našich šest kokonů.
Nedočkavý Luboš okamžitě začal rvát dolů igelit ze svého kola, aby s úlevou zjistil, že se nekoná
žádná zlomená oska, všechno je, jak má být. Asi jsme tehdy v Oslo měli vlčí mlhu. Jediná drobná
nehoda, která se přihodila, byla trochu ohnutá oska ve vozíku, ale nebylo to nic, na co by nestačila
trocha hrubé síly a sekyrka, použitá tupou stranou, nikoliv ostřím.

Jen prosím do duše nééé
Nastal pokus vše z pečlivě zabalených věcí vydolovat. Jako nejjednodušší se mi vidělo zkusit se
nějak dostat do vrchlíku mého batohu, kde jsem měla uložené nožíky, kterými pak už zbytek krabic
a fólií jednoduše odřežeme a kola a batohy vysvobodíme.
Před nějakou dobou jsem v soutěži o nejlepší recenzi vyhrála naprosto geniální turistický nůž. Ostrý
jak břitva, elegantní, vystřelovací s pojistkou. Vrhla jsem se tedy s ním na Lubošovo kolo a
započala z něj odstraňovat obal. Luboš nešťastně vykviknul: „Jen prosím do duše nééé“. Udiveně
jsem na něj pohlédla – já a vrazit nůž do pneumatiky? Za co mě má? Jsem přeci děsně šikovná a
opatrná. Následným mávnutím nože tento pronikl papírovou krabicí jako máslem a zajel do gumy
na předním kole, naštěstí se Luboš zrovna nedíval. Jednalo se k mé úlevě pouze o nepatrnou dírku,
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mající dle mého názoru jen zcela minimální vliv na funkci. Aby si Luboš ničeho nevšiml, rozmazala
jsem kolem otvoru trochu špíny a doufala jsem, že díky podhuštění pneumatiky jsem nemohla
spáchat nějakou větší škodu.

Nemáte někdo pumpičku?
Zírali jsme na šest komplet vypuštěných pneumatik /dvě na každém kole a po jedné na vozících/ a
přemýšleli, jak do nich dostat vzduch. Měli jsme sice s sebou pumpičky, ale nafoukat takové
kvantum by trvalo do rána. I zamyslel se hluboce Luboš a prohlásil, že přeci letiště musí disponovat
nějakým kompresorem, kterým by nám mohli naše pneumatiky nahustit. Chyba lávky, nic takového
nemají. Poradili alespoň Lubošovi, ať si oběhne parkoviště, třeba některé z aut má v kufru pumpu,
kterou by se nám to podařilo nafoukat.
Bohužel, žádný z řidičů nic takového
nevlastnil. Chlapík z ostrahy letiště,
který pozoroval nešťastné Lubošovo
pobíhání, z toho byl trochu smutný a
odchytil nějakého řidiče autobusu, který
právě bouchal čelem o kapotu. Povedlo
se mu ho ukecat, aby nás naložil i s koly
a hodil k nejbližší benzince. Ten na to
kývl, ale omluvil se nám, že je
nekomunikativní, jelikož jeho klientům nepřiletělo žádné ze zavazadel. A jestli prý někdo z
osazenstva busu bude něco namítat, nemůže nás nikam odvézt.
Honem jsme odpojili kolo z vozíku, přikurtovali ho gumicukem na kola a tyto jsme dotlačili do
autobusu. Už jen tlačení plně vypuštěných kol byl horor. Protože autobus na nás nemohl čekat,
museli jsme komplet vyložené věci ponechat na letišti bez dozoru. Snad jsme už na opravdovém
Severu, kde se nekrade.
Dotaz k partě Němců v autobuse, zda jim nebude na obtíž, když nás řidič hodí k benzince nafoukat
kola, v nich vyvoval úsměv. Všichni měli tak dvě promile a nikdo z nich nevypadal, že by ho
sebevíc trápila absence svých zavazadel. Každý z nich svíral flašku nějakého čtyřicetiprocentního
alkoholu a okolní svět jim byl šumafuk. Neplánovaná cesta k benzince je pobavila a jevili silnou
tendenci se s námi družit a více než zajížďka jim vadilo naše odmítání alkoholu s poukázáním, že
ještě sedneme za řídítka kola. I tak byl alkoholický odér dost silný na to, abychom z výparů cítili,
jak nám to stoupá do hlavy.
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Dvě benzinky jsou lepší než jedna
Vůbec mi nebylo dobře u žaludku při pomyšlení na naše věci, volně rozložené u toalet v letištní
hale. Ono to totiž vyšlo tak blbě, že jsme se na benzinku vydali v okamžiku největší entropie.
Jinými slovy, všechno, co jsme si dovezli, jevilo tu největší míru neuspořádanosti, jelikož vše bylo
komplet vybalené z batohů, vozíků a kol a volně pohozené asi na šesti sedadlech, pod nimi a v
okolí.
První benzinka, kde jsme zastavili,
bohužel neměla kompresor. Naštěstí
řidič byl rozumný a nejprve se šel
přesvědčit sám, než by nás nechal
vystoupit a kola vyložil. Ty
mimochodem jely s námi vevnitř v
autobuse, opřené o sedadla v uličce,
kde byly zdrojem zábavy stále
opilejších Němců. Když jsem se jich
zeptala, zda jim nevadí, že s nimi
nepřiletěly zavazadla, ukázali mi igelitku plnou flašek s alkoholem, zakoupených v dute free shopu.
S tím prý vydrží několik dnů a mezitím se jejich ztracená zavazadla snad najdou. Ten nejstřízlivější
Němec mi vysvětlil, že kromě chlastu a náhradních trenýrek nemají v kufrech, které se někde
zatoulaly, beztak nic jiného.
Naštěstí druhá benzinka vše potřebné měla, řidič nás tam tedy vyložil a na naši otázku, co jsme
dlužní, odpověděl, že nic, že je rád, že mohl udělat dobrý skutek.
Nafoukali jsme kola i vozík a uháněli jsme co nejrychleji na letiště. K naší úlevě všechno zůstalo
tak, jak jsme to před asi 1,5 hodinou ponechali. Začali jsme honem balit, abychom vypadli, protože
sympatický chlapík z ostrahy nás upozornil, že letiště zavírá v jednu hodinu v noci.
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Den 2., sobota 7.7.
Nezapadající slunce
Bylo těsně po půlnoci, když jsme začali náš mrdník cpát do batohů a ty do vozíků. Primárním cílem
nyní nebylo mít vše sbaleno na příjemnou jízdu, ale narvat všechno co nejrychleji dovnitř bez ladu a
skladu a vypadnout. I přes naše úsilí nám to trvalo přes hodinu a kvůli nám přetáhl pracovník
ostrahy svou směnu asi o čtvrhodinu, naštěstí nevypadal, že by mu to nějak extrémně vadilo. Když
jsme kolem 1,20 opouštěli
letiště, loučil se s námi s
přáním, ať se nám náš pobyt v
Norsku vydaří.
Venku nás ohromilo nízce
položené slunce těsně nad
obrozem, které konalo svou
pouť po noční obloze, aniž by
zapadlo. Jeho paprsky vše
osvětlovaly do odstínů červené
a oranžové.
Vytáhla jsem průvodce Lonely Planet, nalistovala si mapu Bodø a zavelela k odbočení na východ,
kde se po cca pěti kilometrech od města měl nalézat kemp. A on tam opravdu byl, správně jsem nás
navedla spletí opuštěných křižovatek a kolem druhé hodiny ranní jsem stáli v šílené zimě před
kempem.

Jakou kadenci má norština? Přece ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, někdy i
mnohem rychlejší!
I přes tuto pozdní hodinu jsme našli recepci otevřenou, totálně hyn Luboš zůstal venku, že bude
„hlídat kola“ a já jsem šla dovnitř domlouvat přespání ve stanu. Chlapík za pultem radostně zaklapl
knihu a s neuvěřitelnou kadencí spustil příval norských vět, trvalo mi asi pět minut, než se mi
povedlo mu skočit do řeči a vysvětlit mu, že na mě musí anglicky. Nijak ho to nevyvedlo z míry a
chrlil na mě kvanta anglických vět, z čehož jsem rozuměla jen to, že je to bývalý herec. Jakou to má
souvislost s tím, že chceme v kempu postavit stan, jsem opravdu nepochopila. Nepříliš úspěšně
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jsem se ho pokusila usměrnit, že chci pouze zaplatit a jít spát a na konverzaci ve dvě ráno fakt
nemám síly. Nakonec jsem se naklonila přes pult, vzala si přihlašovací papír, vyplnila požadované
údaje, vytáhla peněženku a víceméně násilím jsem mu vnutila peníze. Když jsem se asi po dvaceti
minutách vypotácela z recepce, napůl spící Luboš se na mě osopil, co jsem se tak dlouho
vybavovala. Nechtěl si nechat vysvětlit, že já osobně jsem řekla tak maximálně tři věty, zbytek
zastal ukecaný Nor. Luboš mi to nevěřil, prý sousloví „ukecaný Nor“ jde k sobě asi tak jako
„demokratický Stalin“.

Jak se spí ve třech stupních
Vybrali jsme si pěkné místečko u moře a začali v rychlosti budovat stan. Právě nastával příliv,
pozorovali jsme blížící se masu vody. Vítr zvedal z moře spousty slané vody a okolní vzduch tím
byl prosycen, vlhkost činila tak 99% a navíc zrovna začínala padat rosa. Během chvilky jsme měli
vše nasáklé vodou, včetně oblečení a spacáků. Teploměr ukazoval 3,6°C a drkotali jsme u toho
zubama. Neměli jsme chuť ani sílu to nějak přehánět s hygienou, Luboš se na to vykašlal úplně, já
jsem si zašla pouze vyčistit si zuby a zalezli jsme do spacáků tak, jak jsme byli oblečení, vyměnili
jsme si pouze ponožky.
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Měla jsem strach, že neusnu díky zimě, ale únava
byla silnější a vytuhla jsem téměř okamžitě.
Jelikož námi plánovaná loď, mající nás odvézt na
Lofoty, vyplouvá až kolem 17. hodiny, nijak jsme
ráno nespěchali a buzení jsme ponechali osudu.
Vstali jsme tedy až po 9. hodině a jako první
vjem nás do nosů udeřil šílený smrad ve stanu.
Hm, a to jsme teprve na začátku našeho
třítýdenního pobytu. Jaký dopad to na naše
čichové buňky bude mít poté, co se nebudeme
mýt ani si prát, když nyní, poměrně čistí, si sami sobě smrdíme?

Jak se nám příliv téměř podíval do stanu
Obhlídkou okolí jsme zjistili, že hranice přílivu končí asi pět metrů od našeho stanu a že tedy
nechybělo mnoho a příliv se nám téměř podíval do stanu. To bychom se asi fakt neudrželi smíchy,
kdyby se do našeho
stanu dostala mořská
voda.
Luboš se šel ještě
projít směrem k
zátoce, kde zrovna
probíhal odliv, mohli
jsme tedy pozorovat
naplavené řasy a
drobné živočichy, na
které se okamžitě
vrhali rackové, tedy
nic nepřišlo nazmar.
Přidala jsem se k Lubošovi a postupně jsme skákali z jednoho kamenitého ostrůvku na druhý až tak
daleko, jak to jen šlo. Kde zrovna nebylo kamenité podloží, nacházely se bažiny a mokřady.
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Asi mi opravdu nůž do rukou nepatří
Demokraticky jsme si rozdělili úkoly. Luboš se ujme chlapských záležitostí, tj. uvaří v kuchyňce a
tuto posléze uklidí a já provedu ženské práce – sbalím věci na odjezd a zbourám stan. Všimla jsem
si přitom, že na našem letitém, zatím vždy věrně sloužícím stanu, zeje díra v délce asi dva
centimetry. Neustálým namáháním evidentně nevydrželo přišití zipsu k tropiku a švy povolily.
Protože to zrovna bylo na tak debilním místě, že při prvním dešti by nám pršelo dovnitř, jala jsem
se to opravovat. Naštěstí s sebou vozíme speciální pásku, kterou by v případě nouze šlo opravit snad
i kolo. Vzala jsem si
nůž a jaký jiný, než ten
nejostřejší. Inteligentně
jsem si pásku položila
na stehno a pokusila se
kousek uřezat. Jenže
jsem neočekávala tak
silnou ostrost nože,
jelikož mi tento během
chvilinky nejenom
odřezal požadovaný kus
izolepy, ale následně
pokračoval dál přes kalhoty až do mého stehna. Naštěstí jsem včas ruku zastavila a nepronikl mi
tedy do nohy o mnoho více, než včera do Lubošové pneumatiky. Asi by mi fakt měl někdo ty nože
zabavit, jsem nebezpečná nejenom svému okolí, ale i sobě.

Historicky první česání v Norsku
Rozhodla jsem se hrát si na dámu, když už mám ten hřebínek. Provedla jsem své historicky první
česání v Norsku s tím, že další bude tak za tři dny. /Později jsem na to rezignovala úplně a
posledních čtrnáct dnů jsem se vůbec nečesala/.
Sbalení jsme po 15. hodině vyráželi vstříc centru Bodø, odkud odplouvají lodě na Lofoty. Ve
městě /ano, mám právo osadu Bodø takto nazývat, jedná se o třicetisícové město/ jsme na benzince
nakoupili plynovou bombu a v Coopu potraviny, zapalovač a hlavně pětilitrovou bandasku s vodou.
Až ji totiž vypijeme, budeme ji používat jako náhradní nádobu na vodu. Do Coopu jsem se takto
vracela asi čtyřikrát jak blbec, protože vždy mě tam znovu vyslal Luboš, hlídající venku kola, že si
ještě na něco vzpomněl.
22

Houmlesáci jedí syrového lososa
Při posledním nakupování v supermarketu jsem vzala i jídlo, měla jsem už hlad a naposled jsem
jedla někdy ráno ještě v kempu. Rozhodla jsem se pro rybu a ideálně pro lososa. S prodavačem
jsem konzultovala, zda to, co si kladu do košíku, lze jíst přímo bez předchozí tepelné úpravy. Prý
ano, ale upozornil mě, že to není uzený losos, který se běžně vyváží mimo Norsko, ale jedná se o
syrového, nasoleného a nakořeněného lososa.
S Lubošem jsme řešili, kde to pojíme, venku se dalo posedět jen v kuřáckých prostorách. Nakonec
jsme se rozložili na parkovišti, opřeni o sloup, jídlo rozloženo na zemi, a takto jsme konzumovali
vydáni napospas udiveným pohledům kolemjdoucích.
Po výtečné hostině jsem se Luboše zeptala, zdalipak ví, co právě snědl. Prý výborného uzeného
lososa. Když jsem ho vyvedla z omylu, skoro se poblil, ale informaci rozdýchal. Nejspíše by se bez
mého vysvětlení obešel.

Hledáte přístav? No to musíte přeci na autobusové nádraží!
Po naplnění nízkých pudů, v našem případě obžerství, jsme se vydali hledat přístav expresních
kamataránů, převážející lidi z Bodø /na pevnině/ do Svolværu /na Lofotech/. Každý, koho jsme se
tázali, se podivil, proč přece nejdeme na autobusák? Že prý je to hned vedle. A jak to asi tak máme
kurník vědět?
Povedlo se nám kýžený přístav nalézt a zakoupit lístky. Musela jsem kvůli tomu do kanceláře na
autobusovém nádraží, kde
prodejce žasnul, proč nějací
Středoevropani míří do Norska.
On prý léto v Norsku nesnáší a už
nyní počítá dny, kdy bude
dovolenou trávit dole, na jihu,
pěkně v teple někde v Turecku.
Zařadili jsme se k těm asi deseti
domorodcům, čekajícím na molu
na naši loď. Ta po chvíli dorazila,
pěší začali nastupovat a nás
kapitán poprosil, ať počkáme zatím venku, že prý kola se dávají do zavazadlového prostoru a byl by
rád, kdybychom nastupovali jako poslední.

23

Není trajekt jako trajekt
S překvapením jsme zjistili, že jsou místní poněkud hysteričtí při našem nazývání této lodi
trajektem. Já jako suchozemec jsem v tom rozdíl neviděla, oni jako rybáři s rodinnou historií kam
až paměť dosáhne byli poněkud citliví, že o tomto typu lodi mluvím jako o trajektu. Protože s tímto
přístupem jsme se setkávali hodně často, usoudila jsem, že na tom asi něco bude a byť pro mě stále
byla loď jako loď, respektovala jsem názvosloví domorodců. Podle nich jako o trajektu mám právo
mluvit pouze v jediném případě – loď převážející pěší a auta na trase Bodø - Moskenes, případně
přes Værøy a Røst. Všechno ostatní má svůj specifický název.
My jsme nakonec mezi
posledními pasažéry
nastoupili na katamarán
jménem MS „Salten“ a kola
jsme si složili do místnosti,
sloužící jako úschovna
zavadel cestujících.
Vybrali jsme si pěkné
místečko u oken, ale Luboš
pak navrhnul přesun k podle
něj lepšímu výhledu na
druhou stranu. Mezitím se
naše původní místa zaplnila a my zjistili, že přesně tam, kde jsme předtím seděli, je možné spatřit
nádherné scenérie podél pobřeží, kdežto nově vybrané sedačky poskytují pouze výhled na širé
moře. Celkem do bylo ale jedno, protože z horní paluby se nabízel ten stejný pohled, navíc
okořeněný slaným vzduchem.

Jak chutná opepřená káva
Jakmile jsme se dostatečně pokochali a vpluli jsme více na otevřené moře, kde už nebylo tolik cílů,
na které by se dalo koukat, vrátili jsme se do podpalubí, kde Luboš zatoužil po kávě. Tedy Luboš,
chuť na kafe jsem měla především já, ale šlo o to přesvědčit ho, že si ji chce dát především on.
Povedlo se mi tedy u něj vzbudit dojem, že pokud si okamžitě nedá kávu, odpadne na nízký tlak.
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Zatímco já piju kávu bez cukru či sladidel, on usoudil, že správná černá tekutina musí obsahovat
nějaký ten obsah cukru, byť by to byla jen náhražka. Nechápala jsem tedy, proč bere do rukou
pepřenku a její obsah si sype do kávy. On si svůj omyl uvědomil dost pozdě na to, aby se do hrnku
dostalo „menší než malé množství“.
Jeho káva byla posypána souvislou
vrstvou pepře a zíraly jsme na to se
sympatickou Norkou za pultem docela
nechápavě. Luboš velmi rychle nabral
vnitřní rovnováhu a snažil se nás
přesvědčit, že takto ochucenou kávu
pije běžně a důstojně odkráčel ke
svému sedadlu. Vykulená obsluha ještě
za ním volala, že mu klidně kávu uvaří
novou, ale on to hrdě odmítl a opravdu kávu s pepřem vypil. Prý nechutnala nijak divně. Já vždycky
tvrdila, že Luboš nebude úplně normální, co se týká stravovacích preferencí.

Pozorování velryb
Před několika lety na Islandu jsme tvrdě platili při výpravě za pozorováním velryb. Zde jsme tuhle
atrakci měli zdarma, v ceně lodního lístku. Prostě kapitán spatřil stádo těchto tvorů na radaru,
vypnul motory a potichu se k nim přiblížil. Měli jsme tak možnost tyto úchvatné savce pozorovat z
téměř bezprostřední vzdálenosti.
Když jsme se dostateně
pokochali a někteří z nás i
vyřádili při focení a točení na
kameru, pohnula se loď zase
dál. Cestou jsme minuli osadu
Brennsund, kde vystoupili tři
lidi a šli směrem k cca šesti
baráčkům, které se tam
nacházeli. Nejspíše právě
připlula polovina obyvatelstva.
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Svolværský kozel
Po čtyřech hodinách plavby jsme dorazili do cíle – přístavu Svolvær, ležícího na Lofotech. Bylo po
21. hodině, slunce stálo nízce nad obzorem, ale rozhodně se netvářilo, že by tuto nebo následující
noc hodlalo zapadnout. Měli jsme s Lubošem krátkou válečnou poradu, kde dnes budeme spát. On
prosazoval spaní volně v přírodě, já chtěla první noc na Lofotech přečkat někde v kempu, přeci
jenom jsem nevěděla, jak je to zde s možnostmi spaní „na divoko“. Luboš se nakonec nechal
přesvědčit a to jsem mu ani nemusela vyhrožovat sexuální abstinencí.
Nebyli jsme schopní se
tak nějak z města
vymotat, což bylo s
podivem, jelikož počet
obyvatel čítal 4230 lidí.
Nakonec nás správně
nasměrovaly dvě pěší
turistky, hledající kemp,
který dle mých informací
byl 10 km za městem a
též jsme měli v plánu v
něm přespat, jen s tím
rozdílem, že dorazit tam bude podstatně snažší pro nás než pro ně.
Cestou jsme minuli Svolvaergeita neboli Svolværského kozla, což je hlavní symbol Lofot a jedná se
o zvláštní, dvourohou horu tyčící se nad městem. Odvážlivci údajně šplhají na vrchol a skáčí z
jednoho rohu na druhý. Kochali jsme se pohledem na tyto skály a velmi rádi jsme nasedli na své
železné oře a opouštěli město.

Poslední hygiena na dlouhou dobu
Dojeli jsem nakonec ke kempu Hammerstad, nacházejícím se asi 12 km severovýchodně od
Svolværu. Přestože bylo kolem 23.hodiny a v recepci nikdo už minimálně hodinu neměl teoreticky
být, povedlo se nám tam sehnat správce, bydlícího hned nad recepcí. Nepříliš ochotně nás ubytoval,
prý místa pro stanaře jsou plná, ale umožnil nám postavit si stan přímo na trávníku před hlavní
budovou. Bohužel, kemp nebyl vybaven kuchyňkou, což krkalo hlavně Luboše, že prý se stejným
komfortem jsme mohli spát kdekoliv v přírodě. Uznala jsem, že měl pravdu, ale nyní se s tím už
nedalo nic dělat.
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Sprchy byly na mince, 5 NOKů za 3 minuty, tak jsme toho využili, je totiž otázka, kdy zase budeme
spát někde v civilizaci. Já
jsem pro jistotu vlezla do
sprchy tak, jak jsem byla,
tj. v cykloplíně /tímto
termínem nazýváme
spodní prádlo s
cyklovložkou, chránící
citlivé partie před
otlačením/.
Správce kempu nás
zkasíroval o 110 NOKů za
dva lidi a stan a my si
kladli otázku, za co
vlastně platíme, když sprchy v ceně nejsou a kuchyňku zde nenajdeme. Byli jsme ale příliš utahaní
na to, abychom se sebrali a zapadli někam do přírody.
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Den 3., neděle 8.7.
Já Ti říkala, nekupuj si kotoučovky!
Hned po ránu mi zkazilo náladu objevení cibule ve smažených rybích karbenátcích, které jsme si
den předtím koupili v Bodø. Tohle bych fakt nečekala. Abych ukojila svou touhu po rybičkách,
načala jsem si alespoň konzervu tresčích jater, které jsem jakožto podřadné vzala v obchodě
prakticky za pusinku.
Po snídani jsem spáchala norské česání č. 2 a Luboš zatím odšrouboval z obou cyklovozíků blatník,
jelikož na nové gumy s hrubším dezénem bylo pod blatníkem málo místa a tento místy dřel. Když
už tak byl ve fázi rozložení kol a vozíků, rozhodl se, že něco provede se svými brzdami. Luboš totiž
má fungl nové kolo s bezvadnými kotoučovými brzdami, které mají pouze jedinou nevýhodu, a to
tu, že nebrzdí. Projevuje se to zejména tak, že se svými 125 kilogramy zastaví soustavu kolo +
vozík tak o padesát metrů dále,
než původně chtěl. Přitom když
si kolo pořizoval, radila jsem
mu jako kibic, ať se na novoty
vykašle a zůstane u klasiky –
špalkových brzd, jako mám já,
na kterých není co zkazit a jsou
totálně blbuvzdorné, což můžu
dokázat tím, že mi
bezproblémově slouží už
mnoho let.
Luboš se rozhodl, že znásilní správce kempu a s jeho souhlasem mu sebere deci ředidla. Poté, co
mu složitě vysvětloval, že termínem „špiritus“ myslí nějaké odmašťovadlo, kterým si polije kolo,
nikoliv alkohol, který si prolije hrdlem, obdržel jakousi podezřelou tekutinu, kterou se pokusil
propláchnout si brzdy. Efekt to mělo minimální, ale alespoň si brzdnou sílu nezhoršil.

Důležitý poznatek pro cykloputování
Chtěla jsem se obléct do cyklistického, ale ouha! Cykloplína, pověšená na improvizované stanové
šňůře, nevyschla ani o píď a to přesto, že v noci nepršelo. Luboš se na to jen ušklíbil, on se na
hygienu vykašlal a dobře udělal. Naštěstí jsem holka čistotná a disponuji cykloplínou ve dvou
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exemplářích, tak jsem si suchou dala na sebe a mokrou připevnila na cyklovozík tak, aby za jízdy
pěkně schnula, bohužel pod dohledem kolemjedoucích řidičů. Ale dobře jim tak, nemají koukat na
mou sušící se cykloplínu.
Vyvodila jsem si z toho důležitý závěr: cykloplína schne děsně pomalu a je blbost ji na treku prát.

Opuštěný kostelík uprostřed hor
Po pár kilometrech jízdy jsme zastavili na pěkné odpočivce u osady Vestpollen. Vyběhli jsme si na
blízký kopeček, odkud jsem měli jak na dlani celý záliv a zejména malý kostelík. Ten Luboše
přitahoval jak magnet a trval na tom, že se bude svačit tam. Já sice už hlady skoro neviděla, ale tolik
ještě vydržím. Přesunuli jsme se tedy o cca kilometr blíže k fjordu a odbočili na prašnou cestu, která
nás po pár stech metrech zavedla k bílému, bohužel zamčenému dřevěnému kostelíku, před nímž
bylo zaparkováno asi šest kol a nikde nikdo. Obešli jsme si budovu a zjistili, že z druhé strany je
kamenitá pláž, kde se v evidentně studených vodách koupou cyklisté. Neměli jsme odvahu je
následovat, jakmile jsme se zastavili, vítr se do nás opíral v plné síle a profouknul nám veškeré
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oblečení. Usalašili jsme se v závětří před vstupem, vytáhli konzervy rybiček a pojedli. S posledním
soustem se přiřítil nasraný Nor a hlasitým hulákáním vyhnal cyklisty z vln a nás vyhodil se slovy,
ať se pakujem, že cesta je soukromá, patří jemu a my nezaplatili mýtné. Udiveně jsme na to
koukali, ale nemělo smysl se s ním dohadovat, kostel byl nepřístupný a nás by beztak brzo mráz
donutil odejít dobrovolně. Jen nás jeho výpad překvapil, tohle nekorespondovalo s námi šířenou
představou o seveřanské pohostinnosti.
Když jsme opouštěli prašnou cestu,
opravdu směrem ke kostelíku byla cedule z
tvrdého papíru s označením „privat“, ale
nic míň, nic víc, žádná kasička či výzva k
placení mýtného. Rozloučili jsme se
alespoň pohledem s kostelíkem,
„učupeným“ uprostřed hor.

Nenávidím tunely!
Vzdor podrobné turistické mapě jsme najednou spatřili tunel, jehož výskyt vůbec s mapou
nekorespondoval. Ani trochu se nám dovnitř nechtělo, ale neměli jsme zrovna tisíc možností na
výběr. Tou dobou jsme ještě netušili, že prakticky každý tunel se dá objet po staré cestě přes sedlo či
hory, stačí jen hledat. Takto jsme jen rezignovaně zapnuli všechny dostupné i nedostupné blikačky a
statečně se vnořili do díry, v níž
jsme se snažili pokud možno
nedýchat. Po několika stech
metrech naše utrpení skončilo a
myslím, že s námi si oddechli i
řidiči, protože v tunelu neměli
prostor nás nějak objet a my jim
neměli kam uhnout. Proti českým
řidičům ale byli ohleduplní,
nepočítám-li to, že jeli za námi
nalepení na milimetry a
přizpůsobovali se naší rychlosti.
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Vysoké Tatry
Každý cykloprůvodce píše, že Lofoty jsou totální rovina, maximálně připustí, že nejvyšší bod
silnice leží 130m nad mořem a nejnižší 130m pod úrovní moře. Jenže zapomněli dodat, že tyto body
se neustále střídají a většinou je to tak, že do kopce svítí do zad slunce a fouká protivítr, z kopce je
slunce skryto za mraky a vítr ochlazuje zpocená a mokrá záda.
Kolem nás nyní byla scenérie připomínající Vysoké Tatry, a to včetně převýšení, které musíme
překonávat. Bylo to ovšem
nádherné, na severních
svazích vysokých hor ležel
ještě sníh, jižní svahy byly
pokryty mechem a
lišejníkem. O obzor dál se
objevil jiný svět,
středoevropský les
přecházel v tajgu a tundru.
Není proto divu, že jsem
fotila jak divá a zastavovala
co sto metrů.
Takto jsme minuli o osadu Fiskebøl. Původní plán byl zde poobědvat, ale poté, co jsme zjistili, že
vesnici tvoří pár rybářských chýší a trajekt na sousední ostrovy Vesterålen – Vesterály a nikde ani
náznak toho, že by se dva unavení cyklisti mohli někde najíst, jsme vytáhli ubývající zásoby a
pojedli – jako obvykle – rybičky. Zoufale nám docházel chleba a hrozilo, že budeme jíst rybičky s
rybičkama, ne že by to tedy vadilo. Snad ale zítra natrefíme na civilizaci, kde nakoupíme.

Proč je šotolina lepší než dálnice
Za Fiskebølem jsme z dálkové E10, kde jsme se na úzké asfaltce se serpentinami museli vejít my,
auta a karavany, odbočili doleva na bezejmennou okresku, zpočátku se zpevněným povrchem, který
se později změnil na šotolinu. Byť byla po ní jízda obtížnější, užívali jsme si to mnohem více,
protože zde byl minimální provoz a cesta patřila jen nám. Raději bychom vyměnili celou slavnou
E10 za něco podobného, ale bohužel, páteř lofotských ostrovů tvořila právě tahle dálková silnice.
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Hlavní výhody opuštěnosti cesty s makadamovým povrchem bych shrnula takto:
–

mohu si zastavit na čurání, kde chci

–

mohu si zastavit na focení, kde chci

Nešlo o to, že na frekventované silnici by výše uvedené činnosti nešly vykonávat, ale o to, že tam,
kde je žádný či miminální provoz,
jsem mohla zastavit bez varování či
upozornění, opřít kolo o svodidla a
fotit, případně je přeskočit a čurat,
aniž bych ohrozila či omezila auto
jedoucí za mnou v případě, kdy
náhle uvidím příhodné místo pro
konání potřeby či spáchání
fotodokumentace.

Evropská silnice E10
Evropská silnice E10 je evropskou silnicí 1. třídy. Začíná v norském Å a končí ve švédském Luleå.
Přibližná trasa: Å – Leknes – Svolvær – Gullesfjordbotn – Evenes – Bjerkvik – Kiruna – Töre –
Luleå. Celá trasa měří 880 kilometrů. V úseku 168 km, probíhajícím na Lofotech, se neplatí mýtné
pro žádný typ auta.
Před rokem 1985 název E10 označoval trasu vedoucí z Paříže přes Brusel a Amsterdam do
Groningenu. Silnice mezi Narvikem a Kirunou byla dokončena v roce 1984. Téhož roku byla
pokřtěna norským králem Olafem V. a švédským králem Karlem XVI. Gustavem. Od té doby je tento
úsek pojmenován Kong Olav Vs
vei. Před tím neexistovalo
silniční spojení mezi těmito městy
a muselo se jezdit vlakem, nebo
dlouhou objížďkou přes Finsko.
Od roku 1992 značí E10 nynější
trasu. Na konci roku 2007 měla
E10 celkem 18 tunelů o celkové
délce 20,4 kilometrů, všechny na
území Norska.
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O silnici se někdy hovoří jako o dálnici, byť do ní má místy hodně daleko. Většinou úzká, s hodně
zatáčkami a serpentinami, naprosto nepřipravená pojmout ty kvanta karavanů, které po ní den co
den míří do Å či naopak. Docela často jsou na ní úseky, kde se dva karavany nemohou vyhnout a
musejí se míjet na rozšířených místech, které se tu a tam vyskytují.
Povedlo se nám přejet celé Lofoty na kolech natěžko bez újmy, ale občas to bylo hodně o nervy.
Většina řidičů byla velmi slušných a předjížděla nás s bezpečným odstupem, ale asi tři auta nás
míjela tak natěsno, že to hrozilo kolizí. Když byla možnost, snažili jsme se jet na ostrovech spíše po
okreskách a místních komunikacích, což ale ne vždy bylo možné /např. pro ostrovy Moskenesøya a
Flakstadøya je E10 jediná silnice, která přes ně vede/. Bezpečně se vyhnout E10 šlo jen na ostrově
Vestvågøya, protože má dvě paralelní komunikace – E10 vedoucí po severním pobřeží a okresku č.
815 jdoucí po jižním pobřeží. Ostrov Austvågøya to má tak půl na půl, jižní polovina ostrova má jen
E10, na severním výběžku ostrova je další místní cesta, obkružující jej dokola. Tam se nám líbilo
patrně nejvíce, povrch byl šotolinový, auta jsme potkávali jen sporadicky a většinou to byli
domorodci, žádné karavany.

Úskalí koupání v Norském moři
Začali jsme se stáčet více do oblasti fjordů, cesta vedla jako již standardně nahoru-dolů-nahorudolů. Jak jsme tak jeli podél pobřeží, spatřila jsem nádhernou písečnou pláž. Neodolala jsem,
postavila kolo na stojan a vlezla jsem do vln až po kolena. Voda byla kurevsky ledová, dalo se v ní
vydržet jen v teplé bundě. Luboš se ke stejnému činu neodholal a vyjádřil obdiv k mé odvaze. Ha,
nebudu mu přeci vykládat, že mám
vazoneurozu, což je silně vyjádřená citlivost
na chlad, díky čemuž mám v nohách
okamžitě po ochlazení zastavený přítok krve
a do prstů neproudí ani krvinka. Tím pádem
nejsou vyživovány ani nervy a není proto
umožněno vedení bolesti do mozku. Jinými
slovy, právě nemám prokrvovány koncové
části chodidel a bolest necítím jen proto, že
jsou omráčeny i nervové svazky.
Pořádně vycachtaná jsem přicházela ke svému kolu, když to se najednou převážilo a prásklo sebou
na tvrdou vozovku, a to přímo na levou ručku, která se roztříštila. Budu muset zbytek cykloputování
po Lofotech absolvovat bez ní.
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Popkorn na pláži
Opřela jsem si kolo raději pevně o svodidla, nerada bych, aby se mi zřítilo ještě jednou - při mé
smůle by dopadlo na pravou, dosud funkční ručku. Vrátila jsem se zpátky na pláž, kde jsem předtím
viděla kvanta rozsypaného popkornu. Přemýšlela jsem, co to asi bylo za mejdan na písku, když při
podrobnějším prozkoumání jsem
zjistila, že to, co jsem považovala
za praženou kukuřici, není
popkorn, ale těla měkkýšů. Co jim
tak změnilo morfologii netuším a
ani nevím, zda je to normální úkaz.
Posbírala jsem na památku nějaké
mušličky, což kvitoval zejména
Luboš. Jelikož jich tam byly
desítky, měli jsme možnost si
vybírat ty nejhezčí, perleťové a minimálně poškozené.

Zima? Zima!
Pomalu jsme se rozhodli, že je na čase začít hledat nějaké příhodné místečko na spaní. Jak jsme se
nořili více do fjordu Morfjorden, vítr zde měl příležitost vytvářet víry a turbulentní proudění a
vysával z nás hodně energie, nejenom při vzdorování protivětru, ale i díky ochlazujícímu efektu,
kdy v kombinaci se
spalujícím sluncem
bylo téměř jedno, jak
jsme oblečení – naše
pocity varírovaly
mezi naprostým
prochládáním a
totálním přehříváním,
většinou nic mezi
tím.
Žádné vhodné místo
se na přespání
nenabízelo, všude
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buď skály, kopce, nebo bažiny. Postupně jsme se přiblížili k začátku přírodní rezervace a jelikož
jsme k přírodě ohleduplní, nechtěli jsme nějak narušit její integritu. Odtáhli jsme tedy kola po
písečných dunách co nejdále od cesty, ale tak, abychom nebyli na území rezervace.
Vybrali jsme si zde příhodný plácek a začali stavět stan. Mě ochromila zima a okamžitě jsem si
vysvlekla zpocené tričko a oblekla mikinu a zateplovací vestu a na to ještě membránovou bundu.
Jedině takto jsem dokázala vydržet. Teda ono mi trochu tepla dodal i lok Ferneta, ale to se nepočítá,
protože to byl vlastně doping.

Mochničková invaze
Okamžitě poté, co jsme sesedli z kola, se na nás vrhly milióny mochniček a kousaly nás na
odkrytých i neodkrytých místech a kam nemohly sednout, tak alespoň vlezly přes rukávy a jiné
otvory. Přežít se dalo jen v moskytiéře, bez ní byl pobyt mimo stan prakticky nemožný. Ve stanu
stačilo pěkně roztáhnout
ponožky, ve kterých jsme
celý den putovali, a byl od té
havěti klid. Trošku jsem
zvažovala, zda by nestálo za
to strčit si jednu ponožku i do
moskytiéry, ale pak jsem to
zavrhla. Přeci jenom ty fusky
byly trošku vlhké od potu a
nebudu se zbytečně
ochlazovat, že.
K večeři jsme si uvařili
špagety. Tedy přesně řečeno, měli jsme takový hlad, že jsme si udělali rovnou dvojitou porci těchto
těstovin a vše jsme sešrotovali, jen se po tom zaprášilo. Zítra opravdu musíme najít nějaký obchod,
jinak nebudeme mít co jíst.

Proč je moskytiéra nebezpečná
Po večeři jsme si zašli do tundry spáchat náznak hygieny. V mém případě se to omezilo na vyčurání
se a vyčištění si zubů. Lubošovi stačil pouze druhý úkon, jen s tím rozdílem, že na rozdíl ode mě si
neuvědomil, že v moskytiéře si kartáček s pastou do huby fakt nestrčí, a netušíc zradu se rozmáchl a
pokusil se kartáček s nanesenou pastou vrazit do pusy, což se mu přes moskytiéru nepodařilo, jen
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nabral nějaké ty mochničky z vnějšku moskytiéry a pěkně si je promíchal s pastou.
Druhý pokus zahájil tak, že si sundal moskytiéru, ale to
ho okamžitě začal otravovat černý mrak hmyzu. Nakonec
to vyřešil tak, že si zpátky navlekl moskytiéru na hlavu,
ruku s kartáčkem prostrčil spodem dovnitř a takto si
symbolicky vyčistil zuby.
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Den 4., pondělí 9.7.
Česání nebude!
V noci jsme slyšeli kapky deště dopadající na stanové plátno, ráno nás ale přivítala modrá azuro
obloha, sluníčko a všudypřítomný vítr. Aspoň že ty mochničky neotravovaly. Nějaké černé mraky se
ale nad obzorem formovaly, jen jsme doufali,
že nedorazí až k nám a s nimi i zhoršení počasí.
Pragmaticky jsem rozhodla, že nic se nemá
přehánět, a že tedy se česat nebudu. Proč taky?
Ráno byla taková kosa, že se dalo vegetovat jen
v čepici či naražené kapuci, a přes den stejně
budu mít cyklohelmu, tak k čemu se namáhat.
Navíc můj zákonitý manžel mě častěji viděl
neučesanou, než učesanou, tak co.

Masožravec vegeteriánem aneb proč je nutno důkladně číst návod
Ráno jsme si uvařili expediční stravu ještě z domova. Jaký byl můj šok, když jsem koukala na
nějaký šílený vegetariánský blivajz. Nikde ani náznak masa, jen müsli, kakao a jablka. Pořádně
jsem se mrkla na obal, a ano, bylo to tam: strava pro vegetariány! Jsem fakt debil. Naštěstí jsme
měli ještě nějaké konzervy
rybiček a když se do toho
zamíchaly, celkem se to i
dalo jíst.
Po jídle jsem si dala závazek,
že odteď si přesně nastuduji
složení expediční stravy ještě
před její koupí. Ale na svou
obranu musím uvést, že mě
fakt nenapadlo, že se vyrábí
tak specializovaná věc i s
ohledem na vegetariány.
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Intimní chvíle
Musela jsem spáchat velkou potřebu, zalezla jsem si proto
hlouběji do tundry, stáhla kalhoty a pustila se do toho. Na tuhle
chvíli jen čekali komáři. Ti asi uzavřeli nějakou dohodu s
mochničkami – ty nás kousaly večer a nyní nejspíše
odpočívaly, aby zase nabraly sil, a jejich činnost převzali již
odpočatí komáři. Ti mi nasedali na každý kousek odhalené
prdele a začli kousat, štípat a všelijak mi sraní ztěžovat. A že
tohle nejde vykonávat s moskytiérou navlečenou na zadku je
nabíledni. Po chvíli nebyl ani jediný kousek kůže nepoštípán,
celá zadnice mě příšerně svědila a myslela jsem, že vyskočím z
kůže.
Za náletu komárů jsme se sbalili a vyrazili na cestu.

Život na Lofotech bude těžký
Po několika kilometrech jsme u šotolinové silnice
spatřili odbočku k místnímu kostelíku, tak jsme
tam zabočili. Po pár stech metrech špatně sjízdné
cesty v polích jsme k němu dorazili, byl hodně
podobný tomu ze včerejška jen s tím rozdílem, že
odsud nás nikdo nevyhazoval. Fičelo zde úplně
stejně a budova se tvářila stejně zamknutě jako
včerejší kostel, tak jsme neotáleli a vrátili se
zpátky. Míjeli jsme traktor, který řídil maximálně
15tiletý chlapec. Nikdo vedle něj neseděl. Nejspíše
je život zde velmi tvrdý a děti musejí předčasně
dospět a převzít úlohy dospělých. Nevěděli jsme,
zda mu máme závidět nebo ho litovat. Ale nejspíše
to první.
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Kemp půlnočního slunce
Podle informací z netu by v osadě Laukvik měl být obchod. Už jsme zoufale potřebovali dokoupit
zásoby, hlavně čerstvý chléb a nějaké jídlo, pokud jsme nechtěli jíst rybičky s rybičkama. Vesnička
sice byla zajížďka z již tak odlehlé bezejmenné šotolinové okresky, ale netlačil nás čas ani nic
jiného, tak jsme sjeli u odbočky označující, že po dvou kilometrech se nachází Laukvik.
Projeli jsme si osadu s asi deseti
domy a zakotvili na jediném místě,
kde jsme někoho spatřili – v kempu,
honosícím se jménem „Kemp
půlnočního slunce“. Bylo to tak
nádherně odlehlé pusté místečko, že
bychom tam hned zůstali,
kdybychom neměli ujeto nějakých
trapných deset kilometrů a kdyby
nebylo teprve 16 hodin. Takto jsme
tam alespoň zůstali na jídlo,
sympatická majitelka nám uvařila
rybí polévku /85NOKů/, usmažila vynikající rybí burger /65NOKů/ a uvařila kafe do termosky /
25NOKů/. To poslední nám slíbila nosit na stůl tak dlouho, jak budeme mít chuť, aniž by chtěla
příplatek, takže se Luboš poněkud přepil kávy.
Na závěr jsme si ještě z erárního vodovodu a se souhlasem majitelky nabrali do bandasky pět litrů
pitné vody.

Jak vypadá supermarket na Lofotech
Opustili jsme po 17. hodině kemp a vydali
se až na úplný konec vesnice. Nikde nic,
cítili jsme nejistotu, vždyť tady někde musí
být ten avizovaný obchoďák Coop. Až sto
metrů za posledním barákem jsme ho našli,
jednalo se o malou dřevěnou budovu, kde na
prostorách 3 x 2 metry bylo možno dokoupit
základní potraviny a drogerii. To vše
označeno jako supermarket Coop. Kdyby už
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neměli mít pár minut zavřeno, vyfotili bychom si to, takto jsme jen ukecali prodavačku, že fakt
chceme chleba a nějaké konzervy a pak vypadneme. Naštěstí jí nevadilo strávit v práci o nějakou tu
čtvrthodinu déle, tak jsme v klidu doplnili potraviny, které nám akutně docházely, plus další zásobu
rybiček.

Jsme vůbec na Severu?
Najednou jsme se ocitli v oblasti, kde se neuvěřitelně rychle střídaly scenérie. Tundra, tajga,
středoevropský les a velehorské prostředí, co sto metrů, to jiný ráz krajiny. Prostě každý kilometr
nás přivedl do jiného obrazu, bylo to jako kdybychom se z Tater dostali rovnou na Sibiř a zpátky
přes několik klimatických
pásem. Stačilo pár šlápnutí
do pedálu, trocha úsilí vyjet
kopeček, a koukali jsme na
obraz, který se tak lišil od
předchozího údolíčka. Už sto
výškových metrů vytvářelo
dojem, že jsme se ocitli
stovky kilometrů jinde.
Pak jsem nějakých 10
kilometrů jeli oblastí, kde
všude kolem nás se
rozprostírala tundra a tajga s typickými podmáčenými bažinami, mokřady, močály a rašelinišťmi.
Nádhera. Zde jsem se cítila nejlépe, vždyť jsem taky tundrosexuál.

Bažiny, kam se jen podíváš
Pomalu jsme usoudili, že by bylo záhodno vyhledat místečko na vytvoření dočasného domova.
Bohužel, díky absenci suché půdy všude kolem nás to nevypadalo nadějně, bažiny se nacházely
všude vůkol a rozhodně jsme neměli chuť si jimi pohltit stan a tím méně i nás. Už hodinu jsme
marně vyhlíželi jakýkoliv prostor dva krát dva metry, umožňující nám rozbití stanu, ale marně.
Nikde ani kousek rovné či suché půdy. Nakonec jsme se uchýlili k nouzovému řešení, odbočili jsme
k jedné z osamocených chat a co nejdále od ní jsme postavili stan. Byli jsme na dohled od chaty
max. 50 metrů, takže jsme nesplňovali základní požadavky Allemannsretten neboli veřejného
přístupu ke krajině, ten totiž vyžaduje 150 metrů od nejbližšího stavení. Ovšem, nikde jinde nebyl
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volný plácek na stan, nebyl zde zákaz vstupu ani plot, chata byla zavřená a majitelé nejspíše někde
v práci. Navíc nejsme zloději, kromě přespání jsme zde nic jiného nehodlali spáchat. Tedy poctivě
přiznávám, ještě jednu věc jsme měli v úmyslu, ale nejednalo se o krádež, naopak, něco jsme zde
chtěli zanechat, a to naše exkrementy. K tomuto účelu jsme šli ještě sto metrů podél fjordu
bažinatým terénem a poté, co jsme se vykakali, jsme tam výměšky zakopali.

Allemannsretten neboli veřejná přístupnost krajiny
Každý v Norsku má právo k přístupu, průchodu a táboření na neobdělávané půdě venkova. Jedná
se o velmi starý zákon, který byl zlegalizován v roce 1957. Je založen na respektu k přírodě a
předpokládá, že všichni návštěvníci budou ohleduplní vůči zemědělcům a vlastníkům půdy a taktéž
k ostatním uživatelům a samotnému životnímu prostředí. Zákon zároveň definuje termíny „utmark“
a „innmark“. Innmark znamená kultivovaný a zahrnuje veškerou ornou půdu, jako i louky, pastviny,
zahrady, dvory a pozemky kolem domů. Na obdělávané půdě je povoleno se pohybovat jen v zimním
období, kdy je vše zmrzlé a pokryté sněhem. Mimo toto období nemáme právo vstoupit na
kultivované území. Utmark znamená neobdělávaný a je to vše kromě toho, co je definováno jako
orná půda, tedy jezera a vodstvo, pláže, močály, lesy a hory. Můžeme chodit a lyžovat všude tam,
kde chceme a tábořit kdekoliv na neobdělávané půdě, lze strávit noc pod širým nebem nebo pod
41

stanem minimálně 150 metrů od dobu či chaty. Pro pobyt na stejném místě déle než 48 hodin již
vyžaduje souhlas majitele pozemku.
Právo veřejnosti na přístup se nevztahuje na používání motorových vozidel.
Tento zákon
samozřejmě
nestanovuje jen
práva, ale i
povinnosti. Turisté
nesmí poškodit
přírodu či ublížit
zvířatům, je nutné po
sobě uklidit a
nenechávat žádné
odpadky. Je
zakázáno
rozdělávání ohně v
období 15. dubna do 15. září.
Na většině míst je možné sbírat plody, houby a květiny s výjimkou severního Norska, kde je omezeno
sbírání morušek.
Allemannsretten se zdá jednoduché dodržovat, ale v reálu na Lofotech to bylo trošku složitější,
protože na téměř veškerém vhodném fleku na táboření stál buď barák, byla obdělávaná půda, byl
oplocen nebo tam visela cedule „No camping“. No a na zbytku se necházely skaliska či bažiny.

Večerní koupání
Tábořili jsme na břehu fjordu a
nezapající slunce jen lízlo
vrcholy hřebenů kolem nás,
putovalo těsně nad horami, aby
následující den mohlo vytvářet
dojem, že právě vyšlo nad
obzor. Luboše to inspirovalo a
vrhnul se do studených vod, k
čemuž jsem se já nemohla
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odhodlat. Navíc, já už měla svou premiéru, při které mi upadla ručka na kole. Takto jsem se jen
rozhodla ohřát si vodu na umývání zubů /jak masňácké!/ a nic víc neprovádět. Ať se Luboš třeba
celý vydrhne mýdlem, já prostě nehodlám nic přehánět a s heslem „lepší smrádek a teplíčko nežli
čistota a zima“ jsem zalezla do spacáku.
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Den 5., úterý 10.7.
Jak se dá lézt do vln
Když jsem se ráno probudila a sáhla na vedlejší spacák, tak jsem zjistila, že vedle mě neleží ani
Luboš, ani jeho spacák. Vysoukala jsem se do venkovní ledárny a spatřila jsem Luboše, jak se
čvachtá uprostřed fjordu. Zvědavě jsem tedy smočila paleček do vody, ale nebylo síly, která by mě
přesvědčila tam strčit byť i centimetr
čtvereční navíc. Ovšem stačilo trochu
teplého čaje /bez Fernetu!/ a něco do
žaludku a nahlížela jsem na to jinak.
Zase nejsem tak padlá na hlavu, jako
Luboš, nechala jsem si tedy teplou
bundu, na hlavu narazila kulicha a na
ruce rukavice a takto jsem bez větších
či menších problémů vlezla do vln.
Bylo to docela v pohodě, dostala jsem
se až tak daleko, dokud mi hladina nesahala k vyhrnutým nohavicím. Opět jsem ocenila výhodu mít
téměř mrtvé nervy v prstech nohou a necítit tedy chlad v končetinách.
Svůj spacák jsem pak po vzoru Luboše přehodila přes stan, aby trochu proschnul.

Jak se čistí zuby ve fjordu
Po jídle jsem se rozhodla, že je fakt
načase spáchat nějakou tu hygienu.
Nemyslím tím česání, na to jsem se
opět vykašlala, ale mytí zubů,
obličeje a jiných důležitých
součástí organismu. Protože pitná
voda byla přesně na příděl, musela
jsem si na to nabrat vodu z fjordu.
Díky okolní teplotě v nominální
hodnotě jednomístného čísla ve
stupních Celsia jsem si změkčile na
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to vodu ohřála a začala si následně čistit zuby. Skoro jsem se u toho poblila. Něco tak odporného
jsem ještě v hubě neměla a to mi tam při jízdě na kole už vlétla kdejaká hmyzí havěť. Nevím, jak
chutná voda z moře, když se nabere do pusy, ale teplá voda z fjordu je fakt příšerná. Vyčistila jsem
si zuby jen s největším sebezapřením a na zbytek hygieny jsem se jednoduše vyflákla.

Mobil je kaput
S lítostí jsem musela konstatovat, že baterka mého mobilu je totálně vybitá. Ona mi tedy blbla ještě
doma, musela jsem nabíjet každé dva dny, což bohužel znamenalo, že včera večer byl termín na
připojení mobilu k elektrice. Jenže nejbližší dostupná zásuvka byla tak 10 km od nás. Tenhle fakt
byl prvním impulzem, který
narušil naše předsevzetí, že
spát budeme pokud možno
jen nadivoko. Jenže volně v
přírodě bohužel neseženeme
elektriku na dobíjení.
Předběžně jsme se tedy
domluvili, že dnešní noc
strávíme někde ve stanu v
kempu, kde na recepci
vrazíme mobil, aby nám
doplnili šťávu. No a co bude dál, to se uvidí.
Před opuštěním tábořiště jsme ještě posbírali z okolí stanu mušličky a doplnili si tím jejich stále
narůstající sbírku.

Kruh se uzavírá
Po necelých dvou kilometrech jsme se
napojili zase zpátky na nám již známou
E10 u Vestpollenu a směřovali do
Svolværu, přístavu, kam jsme připluli
před třemi dny. Těch zbývajících cca 10
km uteklo celkem rychle a kolem 15.
hodiny jsme se podruhé ocitli v
administrativním centru ostrova
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Austvågøya s 4230 obyvateli.
Na první pohled, proběhlý při našem připlutí, ani na druhý pohled, probíhající nyní, nás město nějak
neuchvátilo. Domluvili jsme se tedy, že zde někde v rychlosti pojíme, navštívíme muzeum
věnované druhé světové válce, vyměníme nějaká eura a vypadneme. Svovær tak nějak postrádal
půvab a šarm rybářských osad a spíše působil dojmem dopravního uzlu a obchodního centra, čímž
ostatně byl.
Prvnímu bodu jsme se začali záhy věnovat a u nejbližší benzinky z celkového počtu dvou jsme
zakotvili a u venkovního posezení vytáhli vlastní zásoby a pojedli. Luboš ještě měl chuť na
zmrzlinu, tak jsem mu na benzince pořídila alespoň kávu se zmrzlinou.
Zastávky jsem využila k návštěvě místního WC a v zrcadle jsem se po dlouhé době spatřila v plné
kráse. Ehm, plné kráse... Tři dny nečesané strniště vlasů, větrem ošlehaný a sluncem spálený
obličej, puchýře na rtech... Ano, tak vypadá „dáma na treku“.

Držíme tradici, že alespoň jednou pořádně zabloudíme
Svolværgeita neboli Svolværský kozel nás lákal jako magnet. Přeci jenom jsme zatím ještě stále
více pěšáci než cyklisti a možnosti vylézt k této impozantní skále se nedalo odolat. Samozřejmě
nejsme debilové a neměli jsme v plánu si skočit z jednoho rohu na druhý a nutit tak příbuzné řešit,
co s našimi bezprizorními
koly poté, co se rozpleskneme
na skalách. To v žádném
případě ne, jen jsme chtěli
vystoupat po turisticky
přístupném terénu co nejvýše
by to bylo možné a odtud si
Kozla prohlédnout zblízka a
městečko zdálky. Jenže při
nejlepší vůli se nám
nepodařilo se ke skále byť jen
přiblížit, ačkoliv se nedala přímo před námi přehlédnout. Do cesty se nám totiž připletl hřbitov a ať
jsme hledali, jak jsme hledali, správná cesta k vrcholu stále nikde. Nakonec jsme to asi po hodině
vzdali poté, co jsme hřbitov obešli zprava, zleva i zezadu. Prostě nám to není přáno.
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Money, money, money
Luboš trval na tom, že když jsme v „hlavním“ městě Lofot, musíme najít banku a cykloobchod.
Banku proto, že na letišti neschválil mnou doporučenou výměnu peněz a nyní jsme měli jen
nepoužitelná eura, a cykloobchod proto, že mi upadla ručka z řídítek. Obojí naše snažení bylo
marné, všude v bankách
cedule „No exchange“ a
jediný nalezený
cykloobchod nabízel jen
kovové grippy, které jsem
odmítla – mé kdysi omrzlé
prsty nesnášejí dotek kovu a
to ani přes rukavice.
Větší problém byla právě
absence směnárny, těch pár
eur, co jsme na můj popud
vyměnili na letišti v Oslo na norské koruny, nám zoufale docházel. Holt Luboš upřímně
předpokládal, že tak turisticky profláklé ostrovy budou umožňovat výměnu peněz. Museli jsme se
tedy smířit s tím, že nebude ani nová ručka, ani NOKy.

Vstavai strana ogromnaja
Jedinou pro nás zajímavou atrakcí v Svolværu bylo Lofotské
pamětní válečné muzeum, nabízející pohled na II. sv. válku v
Laponsku. Hned před vchodem byla velká námořní mina, u
které jsme ponechali opřené kola i se všemi věcmi. Ale ouha!
Muzeum mělo nyní pauzu a znovu otevíralo až v 18,30. Tu
zbývající více než hodinu jsme strávili v blízkém přístavu,
kde jsme pozorovali racky. K muzeu jsme se vrátili v 18,15 a
k našemu údivu už nás pustili dovnitř.
Čeho se nedalo nevšimnout byla do očí bijící zaujatost Norů
druhou světovou válkou, hraničící až s fanatismem. Takové
nadšení a hrdost jsem zatím byla zvyklá vídat jen u Rusů, u
kterých Vlastenecká válka a Matka vlast jsou podobně silně
prožívány. Od chladných Seveřanů mě ale celkem tohle
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překvapilo, všude samé budovatelské písně oslavující vítězství nad fašismem, tisíce výtisků
válečných knih, chyběl už jen nějaký zasloužilý veterán ověšený stovkou medailí na prsou.
Bohužel jsem si prohlídku pořádně nevychutnula, trápil mě úpal jako následek přílišného oslunění
ostrými paprsky arktického slunce. Spoustu exponátů a jejich popisků jsem si nafotila, abych si to
pak v klidu prohlédla, až se mi srovná termoregulace.

Doplňujeme zásoby aneb nejenom focením je živ cyklista
Protože Svolvær měl velký výběr supermarketů /přesně dva – Coop a Rimi/, mohli jsme si v klidu
porovnat ceny a díky tomu v druhém jmenovaném nakoupit o cca třetinu levněji než v prvním.
Ovšem pod termínem supermarket není možno si představovat něco podobného, jako v ČR.
Konkrétně Rimi nám připomínalo náš Kaufland zmenšený tak desetkrát.
Z obchodu jsme si odnesli hlavně pečivo a rybičky. Abychom si trochu zpestřili jídelníček, vzali
jsme velké balení párků.
Do další osady, Kabelvåg, to bylo jen pár kiláčků. Docela nezvyklá koncentrace obydlených míst.
Každopádně asi čtyři kilometry za Kabelvågem by měly být rovnou dva kempy, tak jsme se
rozhodli, že dojedeme až tam, ubytujeme se na dvě noci, trochu si vypereme a pokračovat budeme
až pozítří ráno, zítřek budeme mít vyhrazený na proslulé lofotské akvárium a další muzea.
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Lofotská Notre-Dame
Ovšem byli jsme připravení tyto plány změnit, pokud by se nám Kabelvåg nelíbil. Skutečnost ale
předčila očekávání, před příjezdem do osady jsme na kopci míjeli majestátní Vågan Kirke, tyčící se
nad Kabelvågem. Pochopili jsme, proč se mu přezdívá „Lofotská katedrála“, jednalo se opravdu o
impozantní stavbu, jejíž dominantnost umocňovala blankytně modrá obloha s bílými obláčky a
nízce položeným sluncem nad obzorem. Neodolala jsem a kostel jsem si vyfotila ze všech stran, byť
jsme měli v plánu si interiéry projít až zítra. Jak dobře jsem udělala vyšlo najevo druhý den, to už
totiž po azuro obloze nebylo ani památky a kdybych s focením otálela, získala bych jen nevýrazné,
šedé zobrazení.
Z mostu se mi ještě povedly spáchat dvě fotky bažinatého pobřeží s malými ostrůvky, nasvícenými
dooranžova. K těmto dvěma snímkům mám velký citový vztah, hodnotím je z mého pohledu jako
nejvíce povedené z celého cykloputování po Lofotech.

Ošizeni v Norsku
Projeli jsme útulným Kabelvågem, působícím velice sympatickým dojmem, zejména ve srovnání se
Svolværem. Už jsme se těšili, jak si ho zítra v klidu prohlídneme. Nyní jsme se viděli v teplé sprše a
vyhřátém spacáku, tak jsme se nezdržovali a pokračovali dále na západ. Už jsme jeli docela dlouho,
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ale na kemp to nikde nevypadalo. Protože ze Svolværu vedla stavebně oddělená cyklostezka
sloužící zároveň i jako stezka pro pěší, nebyl problém nějakého toho pěšího nebo spíše běžícího
turistu zastavit a dotázat se. Všichni nás ubezpečovali, že kempy nemůžeme minout, jsou v pěkné
zátoce a ukazatel k nim je dobře značený.
Bylo to tak, jen co jsme se dostali do
zátoky, odbočka na vedlejší silnici nás
po dalších asi dvou kilometrech
zavedla k recepci, kde jsme se
domluvili na dvou nocích a zaplatili
poměrně vysokou částku, kolem 450
NOKů. Vydali jsme se hledat nějaký
plácek na postavení stanu, Luboš
vybral pěkné místečko hned u moře s
pohledem na protější ostrov s
rozeklanou horou. Zatímco on se pustil do stavění stanu, já si začala počítat, kolik jsme měli platit a
dostala jsem se k ceně o cca 150NOků nižší. Vyslala jsem Luboše coby asertivního jedince to
vyreklamovat a obratem byl zpátky i s požadovanou sumou a tlumočením omluvy ze strany
recepce.
Doteď mi není pořádně jasné, jak k chybě došlo. Podrobným studiem rozepsaného účtu se
domnívám, že v součtu zaměnili číslovku 1 za 4 a s tím pak dále pracovali. Když už tedy byl tento
problém srovnán k naší spokojenosti, skočila jsem si do recepce nechat nabít mobil. Protože za
chvíli měli zavírat, domluvili jsme se, že si ho vyzvednu až ráno.

Studená sprcha aneb jak vytvořit teplo
Po ukotvení stanu jsme se vydali do sprch. Každý sám do své, samozřejmě. Zatímco Luboš si dle
jeho slov sprchu užil, na mě padala studená voda. Zdráhám se použít termín ledová. Do teplé měla
fakt daleko, přesto jsem si statečně umyla celé tělo včetně vlasů, ale už jsem neměla sílu a zejména
zásobu vnitřního tepla na vyprání špinavých svršků. Třesoucí se zimou jsem vylezla ven a poprosila
Luboše, ať mi na pánských záchodcích moje oblečení vypere v umyvadle, že se zatím pokusím
nějak zahřát ve spacáku. Vlezlá zima venku mi moc tepla nepřidala a než jsem došla ze sprch ke
stanu, drkotala jsem zubama. Zakutala jsem si do spacáku a dala si velký zdravotní lok Ferneta a
pak ještě druhý. Stále mi to nepomáhalo se nějak zahřát, tak si jsem hltla ještě třetí a bylo mi lépe.
Když dorazil Luboš, slyšela jsem, jak venku napíná gumicuky ze stanu na skálu a na to věší
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vyprané oblečení. Když pak zalezl ke mně, oznámila jsem mu, že jsem právě vypila jeho dnešní a
zítrejší dávku Ferneta. Zaskočilo ho to, ale rozdýchal to. Navíc usnul okamžitě po ulehnutí do
spacáku a já mu poté několikrát šáhla na nos. Doopravdy ho měl teplý, tedy nepotřeboval doping ve
formě Ferneta.
Po počátečním třesu při
pokusu se zahřát se mi to
nakonec povedlo, usnula
jsem a dokonce mi v noci
bylo horko.
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Den 6., středa 11.7.
Něco je na Tobě divného. Aha, Ty máš umyté vlasy
Zatímco jsme si v kuchyňce vařili párečky a těšili se na tu baštu, Luboš si mě prohlížel a brblal si
pod vousy, že je na mě něco divného. Pak se vítězoslavně plácl do čela: „Ty máš umyté vlasy!“
Ano, potěšilo mě, že si toho všiml. Však jsem taky u toho včera trpěla a padl na to jeho příděl
Fernetu coby zateplovacího tekutého
svetru.
Po fajnové snídaňce jsem si dokonce
oblekla čisté tričko, cykloplínu a
ponožky. Nebylo to až tak cílené, jako
spíše nezbytné. Totiž včera vyprané
oblečení bylo ještě mokré. Naštěstí
jsem s něčím takovým počítala a měla
jsem rezervní.

Lososí farma aneb bacha, ať neuplaveš
Zatím jsme ještě naše pozadí stále měli plně kompatibiní se sicemi na kolech, nebyl tedy problém
sednout na kolo a do asi pět kilometrů vzdáleného Kabelvågu vyrazit takto. Nalehko nám to jelo
skoro samo. Do Kabelvågu jsme dojeli kolem oběda. Někteří jedinci už začínali cítit hlad, ale
rozhodli se to přejít. Nejprve jsme zamířili na nábřeží do Lofotského akvária, kde jsme za 110
NOKů shlídli venkovní i vnitřní expozici s
treskami a jinými rybami, polárními
mořskými savci a zejména vydrami a tuleni.
Už se stupňujícím se pocitem hladu jsem
ještě vlezla na plovoucí lososí farmu.
Jednalo se o asi tři krát tři metry prostornou
síť s vnější železnou konstrukcí a plováky.
Ta, na kterou jsem musela z mola skočit,
byla přivázána na delším provazu a proto
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ihned začala odplouvat. Naštěstí jsem nezpanikařila, jelikož jsem rozumně odhadla, že pokus
doskočit zpět by skončil vykoupáním se v moři, a raději jsem v klidu vyčkala, až se provaz napne a
pomalu jsem se začala přitahovat zpátky k molu, kde mezitím hysterčící Luboš vřískal při
představě, že mu opravdu odplavu na širé moře. Byl děsně vyděšený, ale že by za mnou skočil nebo
to natáčel na kameru ho nenapadlo.
Jen mimochodem, na lososí farmě visela cedule se zákazem vstupu a upozorněním, že plošina může
uplavat. Někomu holt ani vysoká škola rozumu nepřidá.
Než se mi povedlo dostat se zpátky na pevnou zem, myslela jsem, že mi chladem upadnou nohy od
stehen dolů. Měla jsem je od zimy úplně fialové. Holt kraťasy asi nebyl dobrý nápad.

Lze se najíst v restauraci u akvária?
Protože můj hlad sílil, rozhodli jsme se zkusit najíst v přiléhající restauraci. Podle naší úvahy by
přeci u akvária měly být rybičky k jídlu levné. Náš myšlenkový pochod byl takový, že co jim v
expozicích chcípne nebo je
nemocné, předloží pak na talíři
hostům. Nic takového se však
nekonalo, nejlevnější jídlo –
obyčejná smaženice – začínalo
na 115 norských korunách.
Rozhodli jsme se tento typ
ekonomiky nepodporovat.
Nikdo ještě na vyhladovění za
pár hodin neumřel, vydržím to
tedy i já a pak si něco cenově
přijatelného koupím někde v obchůdku.

Odkaz krále Øysteina
V roce 1120 dal král Øystein postavit první rorbu pro rybáře, kteří byli dříve zvyklí přespávat pod
převrácenými loďkami. Nebylo to jen laskavé gesto – daně z vývozu sušených ryb tvořily hlavní
součást králových příjmů. První rorbuer /doslova „domy veslařů“/ byly dřevěné sruby pro rybáře,
pro které musely být vrcholem komfortu ve srovnání s přebýváním pod obráceným člunem: měly
rozměry čtyřikrát čtyři metry, ohniště, zem z udusané hlíny a malý krytý vchod.
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Některé z původních rorbuer byly vykopány a jsou součástí
Lofotského muzea na místě, které se pokládá za první město v
polární oblasti. Za vstupné 80 NOKů jsme si tak mohli
prohlédnout zachycené rozdíly mezi životy chudých rybářů a
zdejších bohatých pánů. Město tehdy vyrostlo jen díky
obchodu se sušenými treskami. Celá venkovní expozice
vytvářela autentické prostředí z roku 1800.

Rorbu
Lofotské dějiny jsou úzce spjaté se zdejším rybářským
průmyslem. O zdejší vody, které se staly bohaté na tresky po
ústupu ledovců asi před 10 tisící lety, se sváděly nesčetné bitvy.
V roce 1120 tu král Øystein založil první kostel a dal zbudovat řadu rorbuer /doslova domy
„veslařů“/, což byly dřevěné sruby pro rybáře. Král si tím zajistil dohled nad místním
hospodářstvím a bohaté daně.
Od té doby nejběžnějším lofotským příbytkem zůstává rorbu společně se svým bratránkem zvaným
sjøhus. Zatímco rorbu /plurár rorbuer/ kdysi přestavoval špinavou, maličkou červeně natřenou
boudu u přístavu, dnes se tento název stále volněji užívá pro jakékoliv červeně či okrově zbarvené
dřevěné stavení.
První z rorbu neboli rybářských chýší byla postaveny kolem pobřeží na ostrově Austvågøy ve
12.století na příkaz krále Øysteina, který sem přijížděl v zimě na lov tresek a strávil tady nějaký čas
odpočinkem. Než byly tyto
chýše vybudovány,
přespávalo se pod
obrácenými rybářskými
čluny, což bylo poněkud
nepohodlné, obzvláště v
zimě.
Tradičně se rorbuer stavěly
z polen vyplavených mořem
a natíraly se červeným
barvivem, které bylo
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vyrobeno z rybího tuku /některé prameny uvádějí i to, že se jedná o směs zvířecí krve/. Chatrče
sestávaly ze dvou částí: z jakési ložnice a jídelny nebo společenské místnosti a menší skladovací
místnosti. Slovo rorbu je odvozeno od ror „veslovat“ a bu znamená v doslovném překladu obydlí.
Budovy jsou postaveny na pevnině, ale s jednou částí i nad vodou pomocí sloupů, což umožňovalo
snadný přístup k plavidlům.
Sjøhus /doslova „mořský dům“ je běžná ubytovna, jaké se stavěly v docích pro rybáře
zpracovávající úlovky. Ti v nich jedli a přespávali.

Makrela levnější než jogurt
Po nakrmení potravou pro duši nastal čas na světštější radovánky. Naskočili jsme na kola, která nás
celou dobu vydržela čekat zamčená před vchodem do akvária, a zamířili do centra. Tam jsme na
náměstí v obchodě Coop nakoupili jídlo. Preferovali bychom tedy raději levnější Rema nebo Rimi,
ale příliš na výběr jsme zde neměli. Ale naštěstí jsme neplánovali velký nákup, vzali jsme jen jídlo
na dnešní
svačinooběd, který
jsme měli v plánu
pojíst na lavičkách
v přístavu. K
našemu údivu byla
vyuzená, naložená
a nakořeněná
makrela asi šestkrát
levnější než
nejlevnější jogurt
nebo čaj. Prostě co
roste ve zdejších
mořích bude lacinejší než to, co zraje stovky kilometrů daleko a musí se dovážet.
Odnesli jsme si naše poklady do přístaviště a tam jsme je slupli, odolávajíc u toho pokusům racků
nacpat se z našich zásob. Alespoň nám tedy pozdní oběd zpestřovali nesouhlasným křikem, my se
ale oblomit nenechali, alespoň tedy zpočátku. Luboš to později nevydržel a těm chudákům
hladovým, podvyživeným kousky makrely házel. Asi si nevšiml, jak obrovské ti rackové mají
břicha.
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Jak Luboš zneuctil katedrálu
Zbývalo nám ještě vyšlápnout ten nechutný kopec nad Kabelvågem k úchvatnému Vågan Kirke. Má
kapacitu 1200 míst a jedná se o druhý největší dřevěný kostel v Norsku. Velký roubený kostel
postavený v r. 1898 kvůli
sezónnímu přílivu rybářů svým
počtem sedadel převyšoval
několikanásobně tehdejší počet
obytavel Kabelvågu.
Díky ocelové obloze jsem se
ani nesnažila zvěčnit si pohled
na kostel a byla jsem moc ráda,
že se mi to povedlo včera. To
byl opravdu dobrý tah.
Vstupné činilo 30 NOKů a
vevnitř jsme strávili necelou
hodinu. Díky ohromné výšce
stropu první dojem spíše
připomínal hangár. Ovšem již
druhý pohled nás přesvědčil o
tom, že se nacházíme ve velmi
starém a důležitém kostele.
Kostel měl půdorys kříže, byl
postaven z kulatiny a
vymalován okrově hnědou
barvou. Interiéru dominoval
neogotický sloh s malbami v
gotickém slohu na bočních
stěnách kostela. Nádherné byly i původní varhany, pocházejí z dob založení kostela.
Po skončení prohlídky musel Luboš urgentně čurat a protože nikde v okolí nenalezl WC, pomočil
jim zadní roh kostela. Samozřejmě že zvenku, takový barbar zase není. A prý tam s ním čurali ještě
další dva postarší pánové.
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Finové a Norové na letní dovolené
Zpátky do kempu jsme se vraceli v zimě a větru, po slunci nebylo ani památky a nebe bylo jednolitě
černé. Jaký rozdíl proti včerejšku.
V kempu jsme hned zalezli do
kuchyňky a uvařili si zbytek párků od
snídaně. Moc dobrá bašta to byla.
Když jsme zachumlaní do bund
přicházeli ke stanu, míjeli jsme
několik karavanů s finskými a
norskými páry a neušlo nám, jak se
urputně snaží předstírat, že venku je
30°C, svítí slunce a řádí výheň.
Seděli pod stříškami u svých
karavanů, v rukavicích a čepicích popíjeli vodku a tvářili se, že jim hrozí spáleniny a přehřátí.
Kromě očí a pusy neměli jediný nezahalený kousek kůže. Luboš měl chuť se jich zeptat, zda se
řádně natřeli krémem s vysokým slunečním faktorem, ale rozmyslel si to, měl strach, že by ho
mohli chtít pozvat na vodku.
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Den 7., čtvrtek 12.7.
Nálety racků
Ráno jsme ještě zůstali chvíli ve spacácích, abychom akumulovali dostatečně tepla. Otevřeného
stanu využili rackové a snažili se nám nalítávat dovnitř. Celkem jsme zaznamenali dva úspěšné
pokusy, z toho jeden pouze do
předsíňky a druhý až dovnitř k
nám, odkud musel Luboš
vyděšeného ptáka vyhnat slovy
„Kšá, kšá“. Zůstala po něm
spousta per, které jsme potom
ještě hodně dlouho ze spacáku
vyklepávali.
Po snídani, již opět tradičně
sestávající z ryb, jsme začali
balit k odjezdu. Ono hodinu po
poledni už by opravdu bylo záhodno, začínali dorážet první cyklisté a motorkáři, kteří již svůj
požadovaný počet kilometrů ukroutili. My jsme se tím ale vyvézt z míry nenechali, naprosto běžně
se nám stává, že tábořiště opouštíme později, než příchozí, přijedší a připluvší turisté.

Vyprané oblečení páchne po rybině
Konečně po dvou dnech to vypadalo, že vyprané prádlo uschlo. Jen mi bylo poněkud divné, že vše
smrdělo rybinou. Buďto už mám zblbnuté
čichové buňky, nebo opravdu všechno
natáhlo okolní silný, všepronikající odér za
rybami. Naštěstí čich je velmi adaptivní
smyl a po půl minutě jsem už necítila nic
zvláštního. On ten smyslový vjem mohl být
způsoben tím, že vítr hnal z moře velmi
intenzivní směs pachů, mezi nimiž
vynikala právě rybí vůně. Nejspíše jsme
tak cítit všichni, ale nevnímáme to.
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Není tam poněkud větrno?
Vedle nás tábořící Němci už asi hodinu zvědavě pozorovali naše konání a vypadali, že by se nás
rádi na něco zeptali. Nakonec se k tomu odhodlala paní a nejistou angličtinou se tázala, zda
odjíždíme, či přijíždíme.
Nás udivilo, že to nepoznala
z našeho konání. Když jsme
jí vysvětlili, že byť to
možná tak nevypadá,
skutečně odjíždíme, potěšilo
ji to a zda by nám vadilo,
kdyby se usadili na našem
místečku. Samozřejmě že
ne, když už budeme pryč,
tak si tam klidně může
udělat taneční parket. Na závěr se ještě pídila po informaci, zdalipak na našem plácku nebylo
poněkud větrno. Vzhledem k tomu, že oni budou přespávat v autě a ne ve stanu jako my, mě jejich
otázka přišla jako nepatřičná. Jim by totiž mohly vadit až poryvy větru o síle, zvedající jejich auto,
kdežto nám by udělal problémy i slabý větřík a o ochlazovacím efektu nemluvím vůbec.

Smrdím jak zmoklá ovce
Dosud jsem se vždy ztotožňovala s reklamním sloganem, že merino nesmrdí. Nyní jsem o tom již
tak přesvědčena nebyla. Po pár kilometrech putování kopcovitým terénem jsem začala být cítit jako
zmoklá ovce. Chvíli jsem k době čichala za jízdy, ale nedařilo se mi současně sledovat vozovku
před sebou a zároveň zjišťovat, zda
opravdu čpím jako mokrý beran.
Zastavila jsem tedy u krajnice a
snažila se strčit si kus mikiny do
nosu. Ano, je to tak, opravdu
navenek působím jako tento
chlupatý přežvýkavec.
Luboše moje nečekané zastavení
bez zjevné příčiny poněkud
překvapilo a to je zvyklý na ledacos.
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Už se stoickým klidem zvládá situace, kdy na nejnemožnějších místech fotím, případně čurám a
omezuju tím své okolí. Nyní nechápavě zíral na mě, jak stále napůl na kole, s jednou nohou na zemi
a druhou na šlapátku, urputně čichám ke svému roláku a krčím u toho nos.

Věčný evergreen: tunely
Opět jsem se zatvrdila vůči stavitelům, provrtávajícím krajinu tunely. Vjížděli jsme do dalšího z
nich a vůbec nás to netěšilo. Nezbylo
než opět zapnout blikačky, pokusit se
vydržet co nejdéle bez kyslíku a
obrnit se trpělivostí. V to poslední
jsme doufali hlavně u aut, které
budou muset za námi jet krokem.
Protože pokud trpělivost mít
nebudou, budou se snažit nás v
úzkém tunelu předjet a smetou nás.
No, překonání tunelu nakonec nebylo
až tak strašné, rozhodně to ale nebyla činnost, kterou bych v budoucnosti vykonávala s chutí, či
dokonce dobrovolně.

Nástrahy na cyklisty
Po výjezdu z nenáviděného tunelu jsme se rázem ocitli v jiném světě. Dlouhé úzké jezero jsme
objeli po severním břehu a na jeho konci byla křižovatka, cca třetí od začátku našeho pobytu na
Lofotech. E10 zahýbala doprava,
kdežto my jsme odbočili doleva, na
okresku č. 816, na jejímž konci byla
naším cílem osada Henningsvær,
řadící se do trojice nejkrásnějších
sídel na Lofotech.
Všude kolem nás se rozkládal
nádherný záliv s pohledem na fjord a
hory, scerénie se měnila co sto metrů
a podle toho vypadala i naše jízda.
Zastavit, opřít kolo, otevřít
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nepromokavou brašnu na řídítkách, vytáhnout foťák, udělat pár snímků s různým nastavením, vložit
aparát zpátky, zarolovat uzávěr na brašně, nasednout na kolo a vydat se zase dál, abych po pár stech
metrech usoudila, že odtud budu mít ještě lepší záběr než minule... Tohle se opakovalo pořád dokola
a tak není divu, že nám deset kilometrů trvalo několik hodin. No jak má jeden jet, když každou
chvíli na cyklisty číhají takové fotogenické nástrahy?

Hlasy ze skal
Protože bylo jasné, že se budeme vracet stejnou cestou, už dopředu jsme si vytipovali místečko na
spaní. Inspiroval nás k tomu pohled na desítky stanů, postavených všude pod horskými štíty, a to
bylo teprve odpoledne. Odevšad ze skal se ozýval křik, který jsme zpočátku považovali za řev
racků, později se ukázalo, že to jsou hlasy horolezců, visících na laně kdesi nad námi a
domlouvajících se na dalším postupu. Díky jasnému vzduchu se to neslo kilometry daleko.
Vybrali jsme si pěkné místo na postavení stanu, stranou od silnice, ale dost daleko od skal. Bylo na
vrcholu útesu a moře se zdálo nadosah. Všude sice se sice nacházel kamenitý terén, ale my jsme
nebyli líní si trochu zajít dál a objevili jsme tam naprosto geniální plácek bez šutrů a bažin, jakoby
určený jen pro náš stan. Jupíí. No to bude bucáníčko.
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Tento most musel postavit mozkový gigant
Jelikož Henningsvær leží na malém ostrůvku a my neumíme plavat, musíme k němu přes soustavu
mostů, které byly postaveny až v r. 1981, do té doby bylo spojení na pevninu pouze lodí. No, raději
bych tam jela trajektem než přes tyto dva mosty, které opravdu musel projektovat někdo s
minimální inteligencí, protože mosty jsou jednoproudé, osazeny semaforem a je logické, že cyklista
nemůže jet tak rychle jako auto,
tedy to na zelenou nestihne projet.
Navíc kvůli průjezdům lodí pod
nimi je zvednutá prostřední část
mostu, tedy se musí na kole
stoupat prudce do kopce a následně
spouštět prudce z kopce.
Po pravé straně vedl naštěstí
chodník, na který jsme vytlačili
kola a takto jsme se dostali až na
vrcholné vyklenutí mostu, odkud
jsme měli sjíždět dolů. Ovšem norští soudruzi udělali někde chybu, chodník byl přesně uprostřed
přerušen a pokračoval asi o dva metry dále, bohužel oddělen byl cca 20cm vysokým rantlem, na
který jsme nebyli schopni vytáhnout naše plně naložená kola. Nezbylo tedy než vyčkat, až přejede
poslední auto z našeho směru, zařadit se za něj, urychleně vyrazit směrem dolů a doufat, že mezitím
semafor nepustí auta v protisměru. Na prvním mostě jsme byli úspěšní, na druhém již méně, naštěstí
rozumný řidič viděl, že se řítíme z mostu a vyčkal, až bude mít volno. Vděčně jsme mu máváním
poděkovali.

Lofotské Benátky
V podvečer jsem dorazili do Henningsværu s 396
obyvateli a rázem jsme pochopili, proč má tahle
malebná rybářská vesnička přídomek „Lofotské
Benátky“. Osadu tvořila pavučina křižujících se
uliček, lemovaných jasně natřenými dřevěnými
domky. Vesnička ohraničovala drobnou zátoku, která
protínala toto nádherné místo doslova v polovině a
vytvářela tak doslova pohlednicový přístav, v tuto
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pokročilou dobu prakticky bez turistů. Nevýhoda našeho pozdního příjezdu byla absence
otevřených občerstvení, ale to nám až tak nevadilo. Za soumraku jsme si tedy procházeli úzké
uličky s červenými rorbuer a nasávali atmosféru tohoto kouzelného místa.

Konečně přicházíme k penězům aneb já chci tuhle mikinku!
Povedlo se nám najít k našemu údivu ještě otevřené turistické centrum, kde na zkusmo vypálenou
otázku stran výměny peněz mladá Norka pozitivně kývnula. V pokladně měla 4000 NOKů, za které
jsme vyplázli 615€, tedy naprosto nevýhodný kurz, ale na druhou stranu jsme se zbavili mincí, které
by všude jinde byly neudatelné.
V druhém patře infocentra se nacházela malá
výstavka poskytujícím informace o Lofotech
a zejména nádherná videoshow, věnující se
těmto nádherným ostrovům.
Při odchodu jsem ještě ošahávala suprové
flísové mikinky s emblémem Lofot. Cena
byla 300 NOKů, což nebylo až tak moc,
alespoň co se týká srovnání cen s ČR. Druhá
strana mince byla ta, že nebylo jasné, kdy zase proměníme nějaké peníze, proto rychlou manželskou
domluvou její nákup nebyl schválen. Škoda. Později, kdy mi za chladných lofotských nocí byla
velká zima, bych velmi přívítala její výpomoc.

Stojany na sušení ryb
Po shlédnutí všeho, co nabízel sympatický Henningsvær, nastal
čas k návratu na útesy, které jsme si před několika hodinami
vybrali za cíl, kde budeme přespávat. Při cestě zpět jsme měli
možnost si pořádně prohlídnout stojany, které jsem míjeli, když
jsme směřovali do Henningsværu. Jednoznačně dominovaly
svému okolí, byť byly prázdné, bez ryb. Rybářská sezóna totiž
trvá od poloviny ledna do poloviny dubna a na stojanech v tu
dobu probíhá proces sušení ryb.
Jedny z těchto úchvatných stojanů jsem si změřila. Nasvíceny
byly nízce položeným sluncem na pozadí rudě zbarvené oblohy
s výraznou, kopovitou oblačností. K přesnému zjištění výšky
63

jsem využila jednoduchý fakt, a to ten, že přesně vím, kolik měřím. Stojany měly 15 šprušlí a třetí
řada mi sahala přesně do výšky očí. Jednoduchým výpočtem mi vyšlo, že stojany musí měřit kolem
7,5-8 metrů. Jak prosté, Watsone.

Sláva tresce
Nejdůležitějším zdrojem obživy Lofoťanů jsou ryby, ryby a zas jen ryby. Hlavní sezóna je od
poloviny ledna do poloviny dubna, kdy místní rybáři téměř nespí. Rybolovu se účastní stovky
malých rybářských lodí. Většinu úlovku tvoří sušené tresky, které jsou následně sušeny a ve velké
míře exportovány.
Existují dva hlavní způsoby
konzervace tresek. Saltfish
znamená, že se ryba rozřeže na
filety, nasolí a suší asi tři
týdny. Klipfish znamená, že
nasolená ryba se očistí, znovu
nasolí a suší. Původně se ryby
sušily na útesech /klip v
norštině/, dnes tento proces
probíhá ve velkých
vyhřívaných provozovnách.
Ovšem způsob, který je rozšířený na severu Norska, je stockfish. Je to starobylá metoda konzervace:
každý rok se 15 000 tun ryb uřežou hlavy, ryby se podle velikosti spárují, sváží dohromady a
přehodí přes tyče velkých dřevěných rámů ve tvaru A, které jsou k vidění všude na severu Norska.
Ryby ztratí kolem 80% své váhy a výsledný produkt se většinou vyváží do Itálie, část také do
Španělska a Portugalska.
Takto konzervované ryby vydrží léta a nejčastěji se pojídají syrové /jsou trochu tuhé, ale výborně se
hodí k pivu/, solené nebo pomocí vody upravené do původního stavu. Je to koncentrovaná dobrota:
kilo takto upravené ryby má stejnou nutriční hodnotu jako 5kg čerstvých.

Co chroustá tundrová myš
Vrátili jsme se k našemu plácku a obtížně jsme přes skály a bažiny protlačili kola až na okraj útesu
u temně modré vody Vestfjordu. Silnice byla dost daleko na to, aby nás kdokoliv mohl spatřit, a to
včetně dvojice turistů, kteří zaparkovali auto u silnice a šli si umístit stan kamsi ke skalám. Měli
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jsme celý široký obzor jen pro sebe a mohli jsme tak nerušeně sledovat nádhernou hru zapadajícího
slunce v mracích. Snažili jsme se nenechat si zkazit náladu evidentní změnou charakteru mraků a
tedy nadcházejícím zhoršením počasí.
Postavili jsme stan a již zakuklení ve spacácích jsme se kochali pozorováním skupinou ostrůvků a
rudě zbarveným nebem. Tuhle atmosféru mařilo chroustání, ozývající se z jedné a pak druhé
předsíňky. Snažili jsme se dotyčnou myš vyhnat, ale žádnou jsme nespatřili. Nepovedlo se nám ani
zjistit, co ji tak zaujalo a do čeho se to zahryzla. Nezbylo nám než doufat, že se nepustí do něčeho
pro nás životně důležitého, jako třeba do PETky plné Fernetu.
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Den 8., pátek 13.7.
A chčije a chčije
To by prostě nebyla naše dovolená, aby nám nepršelo, jen jsme tou dobou ještě netušili, že nastává
dvanáctidenní, téměř nepřerušovaný déšť. Pršet začalo již v noci a nad ránem přestalo, a tak jsme
položili spacáky na stan. Při vaření snídaně začaly z nebe padat provazy vody, proto jsem honem
spacáky hodila do stanu, bohužel pozdě, stačily již komplet navlhnout.
Snídaně probíhala za deště, což sice bylo poprvé na Lofotech, ale na druhou stranu tahle situace je
pro nás celkem běžná.
Paradoxem k tomuto byl stav, kdy se mi masivně loupaly spálené rty a nos z předchozí expozice
arktickému slunci. Strhávala jsem si cáry kůže a odhalovala tak bolestivou, novou kůžičku, vydanou
napospas nepříznivým klimatickým jevům.
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Lofotští trollové na scéně
Při balení a odjezdu Luboš postrádal cyklogatě a nebyly nalezeny ani poté, co jsme všechno
prohledali. Razil tedy teorii, že mu je vzal nějaký lofotský troll. Že trollové existují jsme se již v
minulosti přesvědčili. Když jsme nyní
postupně komplet nachystali všechno na
další cykloputování, vynořily se
cyklokaťata z místa, kde jsme je fakt
nehledali – byly nalepené pod Lubošovou
karimatkou. Ten ale nadále trval na verzi o
trollech.
Při finálním balení jsme zjistili, že všude
do našich věcí se nám dostal mech, který
zalezl do nejtajnějších záhybů spacáků a stanu.

Jak se pozná český cyklista
Vydali jsme se směrem k odbočce na E10. Cestou nás předjížděly kvanta cyklistů, volající po
spatření vlajky „Ahoooj, Češi“. Díky tomu jsme zjistili, jak poznáme českého cyklistu. Je to
jednoduché, jede nalehko a veze rybářský prut. Všichni jedinci totiž byli takto vybaveni.
Silnice se vinula jak housenka, klikatila se nahoru-dolů neustále dokola a do toho nám z šedé
oblohy pomalu padaly nejisté kapky.
Nejisté proto, že se objevovaly tak
sporadicky, že to ani nestálo za řeč.
Bylo nám ale jasné, že nebe vypadá
úplně jinak, než dosud, a můžeme
očekávat výrazné zhoršení počasí.
A jako by to nestačilo, šíleně mě
brněl III. prst na levé ruce. Naštěstí
díky neustále sílícímu dešti jsem
tomuto detailu nemohla věnovat
příliš mnoho pozornosti a dotyčný prst to brzo přestalo bavit.
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Poslední slunečný den
Na svačinu jsme zastavili na odpočivce před mostem Gimsøystraumenbrua, spojujícím ostrov
Austvågøya, kde jsme se pohybovali skoro týden, s vedlejším ostrovem Gimsøya, kde jsme chtěli
pozorovat půlnoční slunce, jelikož by odtud měly být k tomu ty nejlepší předpoklady.
Odpočivadlo tvořilo nádherné, rozlehlé parkoviště se spoustou stolečků k sezení a pěknými
toaletami zdarma, kde si v závětří parta cyklistů na svých vařičích připravovala teplé jídlo. To my si
vytáhli standardní rybičky a
chléb. Vedle nás se usadily dvě
české rodinky na autech, které se
z dovolené už vracely. Příjemný
pár v našich letech nás varoval
před špatným počasím, jelikož
měli lepší přístup na net než my.
My o zhoršení počasí věděli též,
podobnou informaci jsme si
přečetli den předtím na recepci
kempu v Kabelvågu, kde měli
vyvěšenou předpověď počasí, zobrazenou ve formě srozumitelných ikonek. No a tehdy se tam
skvěly jen samé obrázky s mraky a kapkami z nich.

Slunce zašlo za mraky
Opět se ukázalo, že na Lofotech jsou mosty stavěny podle jednoho mustru. Proto nás tedy nemohlo
překvapit, že i Gimsøystraumenbrua měl stejnou konstrukci, včetně vyklenutí kvůli podjezdu lodí.
Jen semafor zde chyběl a provoz byl
oboustranný. Se stoickým klidem jsme
tedy s prvními kapkami deště vytlačili
kola po mostě po chodníku a dolů jsme
se již zařadili do pruhu pro auta a sjeli,
s občasným zastavením kvůli vyfocení
vírů, které se tvořily dole na hladině
vlivem rychle proudící vody. To už
pršelo čím dál víc a obloha se ze šedé
změnila na černou. Po slunci nebylo ani
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památky. Za mostem jsem vytvořila poslední fotku, protože srážky nabyly natolik silné intenzity, že
jsem foťák již ponechala v nepromokavém obalu na řídítkách.
Za hodně vytrvalého deště jsme se odpojili z E10 na bezejmennou okresku, obkružující ostrov
Gimsøya a pokračovali dále po jeho severním pobřeží. Tou dobou jsme se ještě stále nevzdávali
původních plánů, tj. pozorování půlnočního slunce a pěšího výstupu na horu Hoven.
Srážky zesílily do té míry, že se vytvořila téměř souvislá vodní stěna, kterou jsme projížděli. Během
minutky jsme byli durch mokří do poslední nitky a téměř jsme neviděli, protože tuhle vodní tříšť
jsme svým obličejem rozbíjeli, voda nám stékala do očí a my ji nepříliš úspěšně vymrkávali. A do
toho všeho se mi začalo chtít strašně, ale fakt strašně kakat. Prostě ideální chvíle, lépe si to ani
vybrat neumím. Povedlo se mi zatnout zuby /a hlavně zadek/ a pokračovat v jízdě, nic jiného se v té
průtrži ani nedalo.

Záchrana na golfovém klubu
Projížděli jsme kolem golfového klubu a zaujal mě pohled na chatky. Přímo jsem tam viděla WC,
které bych okamžitě vyzkoušela. Jelikož déšť nevypadal, že by hodlal v nejbližších hodinách ba
přímo dnech přestat, šli jsme se jen tak zkusmo zeptat, zda mají volno a ubytovali by nás tam.
Ukázalo se, že máme štěstí, mají poslední volnou chatku na jednu noc. Vysolili jsme jim tedy
požadovaných 990NOKů a šli i s koly k chatce. Její interiér nás překlapil, velká místnost s gaučem,
stolem, dvěma pohodlými křesly, židlemi a televizí. Samozřejmostí byl kuchyňský kout s vařičem a
troubou a lednička. Vedle byla malá ložnice s patrovou postelí. Prostě luxus, takových 60 metrů
čtverečních. A do zítřka to bude jen a jen naše.
Zatáhli jsme dovnitř i kola s vozíky a já ze všeho nejdřív
utíkala splnit svou stále se hlásící potřebu. Pak jsme se
převlekli do suchého, mokré svršky vyprali a pověsili na
improvizované šňůry z gumicuků. Jak všechno začalo
schnout a odpařovala se z oblečení voda ve formě páry,
náš útulný apartmán rázem připomínal saunu. Naštěstí
jsme k utření svých těl nafasovali erární ručníky, naše
byly komplet mokré díky mému nápadu vozit je během
cykloputování nahoře na cyklovozících tak, aby byly
okamžitě při ruce, když polezeme do moře.
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Nešťastný pátek třináctého
Večer jsme si skočili do recepce, kde visela dlouhodobá předpověď počasí. Hm, nic moc,
meteorologové trvali na silném dešti až do pondělí. To nevypadalo dobře. Zkusili jsme si tedy
prodloužit pobyt, ale nešlo to, do zítřka musíme uvolnit chatku, mají na ni rezervaci. Nabídli nám
ale přesun na tábořiště asi půl kiláku dál po cestě s tím, že v neděli se zase můžeme přijít znovu
ubytovat.
Spřádali jsme tedy plány, co dál. Priorita
byla přečkat někde v suchu a nemuset
stavět stan. Podrobným studiem mapy a
informační brožury jsem objevila kemp
Alstad, asi 25km daleko. Jízdu v silném,
vytrvalém dešti bychom zvládli, pokud
bychom opět spali vevnitř. Tohle ale ihned
padlo, Luboš zkusil zavolat na uvedené
telefonní číslo a bohužel hlásili plnou obsazenost.
Smířili jsme se tedy s variantou, že přečkáme jednu noc ve stanu a na další se vrátíme sem, do
chatky. Já ovšem stále věřila tomu, že kdo jiný než golfista by měl tuhle chatku rezervovanou. No a
pokud mají být nepřetržité srážky, těžko přetěžko by se mu hrál golf. Proto jsem ve skrytu duše
doufala, že domluvený pobyt zruší a my tu budeme moct zůstat do pondělí.
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Den 9., sobota 14.7.
Že bychom přeci jenom pokračovali dál?
Ranní zkoumání v recepci nedopadlo dobře. Jednak nikdo rezervaci nezrušil, jednak podle
předpovědi to vypadá až do pondělí na intenzivní déšť a to až 40 mm/h. Podle wikipedie najeté na
čtečce knih jsem si zjistila, že to jsou opravdu velmi silné srážky. A že je to pravda jsme se mohli
přesvědčit na těch asi
deseti metrech cestou z
recepce – venku všude
mokro, silně prší a my do
chatky přišli durch mokří.
Vevnitř jsme s potěšením
zjistili, že nám konečně
všechno proschlo. To mi
vnuklo myšlenku, kterou
jsem se rozhodla
Lubošovi sdělit tak nějak
ohleduplně. Byla jsem
totiž přesvědčená, že ho
zkusím ukecat, abychom pokračovali dál i v dešti s tím, že přespíme někde pod stanem tam, kam
dojedeme. Šla jsem se ještě kouknout ven, abych si opticky ověřila, jak moc to vlastně prší. Ovšem
velmi rychle mě tahle myšlenka opustila poté, co moji maličkost poryv větru nabral, práskl se mnou
do zdi, já si narazila rameno a když jsem se pokusila couvnout do místnosti, vítr mi vyrval dveře z
ruky a udeřil mě jimi do druhého ramene. Luboš tázavě zvedl obočí, co že to provádím, načež jsem
zahuhlala něco nesrozumitelného.

Praktické využití sekyrky
V rychlosti jsme se bez ladu a skladu nabalili na přesun těch pár set metrů na tábořiště, kde
rozbijeme stan. Za oknem jsme pozorovali, že vítr nabírá na intenzitě a žene déšť téměř kolmo.
Zrovna když jsme komplet připravení chtěli na recepci odevzdat klíček, přišla recepční za námi.
Golfista, který měl přijet, s ohledem na počasí svůj pobyt zrušil. Jupííí. Tak jsem měla přeci jenom
správné tušení. Skočila jsem tedy do recepce vyrovnat pobyt do pondělí, tentokráte jsem zaplatila
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kartou a dokonce jsme dostali nějakých 30% slevu na celkový pobyt, tj. třetí noc vyšla zadarmo. No
alespoň něco.
Zpátky jsme tedy vše vybalili, což trvalo jen chvilku. Luboš se nejvíce pídil po sekyrce, což mě
udivilo. To snad chce rozštípat stůl či co? Ne, jen ho otravovaly mouchy, tak je začal zabíjet
sekyrkou. A pak že já nejsem normální.

Ideál letního počasí podle Norů aneb „Venku 10°C, prší, to máme
ale krásné léto“
Měli jsme sice na následující dva dny střechu nad hlavou, ale vůbec žádné jídlo na tak dlouhou
dobu. Což byl dle Luboše průser. Ha, nyní se ukázalo, kdo je jak všímavý. On totiž včera při jízdě v
dešti vnímal jen mokrou silnici před sebou a mraky s vodou nad sebou, kdežto já holka šikovná
jsem postřehla, že cca pět kilometrů před golfovým klubem jsme míjeli malinkatý krámek.
Uprostřed ničeho, prakticky v polích, u zemědělské usedlosti. Vydali jsme se tam tedy na kolech a
celou dobu Luboš frflal, že mokneme zbytečně. Kdepak, přivítal nás malý obchůdek se
sympatickou obsluhou a teplo a sucho vevnitř.
Kromě konzerv, chleba, jogurtu a obligátních rybiček jsme vzali i zcela neoutdoorové potraviny
jako třeba okořeněné kuřecí stehna či obalené kuřecí řízky. Abychom si zejména druhou pochutinu
mohli připravit, přidala jsem do košíku i máslo, určené nejen k přímé konzumaci, ale i ke smažení.
A jak že jsem na to přišla? No přeci podle obrázku pánvičky na výrobku. Jelikož Norsko není v EU,
nemusí nic uvádět v jiném než norském jazyce. Tím pádem není možné z popisu pochopit, o co se
jedná. Luboš ještě zatoužil po smažené cibulce, ale tu jsme si už museli nechat ukázat od zákaznice,
která taky nakupovala.
Cestou nazpátek jsme jeli v prakticky kolmé dešťové stěně, viditelnost byla pár metrů a díky
silnému větru jsme byli zmítáni od krajnice ke krajnici. Zachumlatí jsme byli do nepromokavých
bund a teplých rukavic. Jaký proto byl náš údiv, když většina cyklistek, které jsem potkávali, byly
oděny pouze v kraťasech a tvářily se, že tento způsob léta je jim naprosto sympatickým. Přitom
bylo 10°C, pršelo a foukal vítr.

Siesta
Po návratu do chatky jsme se museli převléct do suchého a mokré oblečení opět pověsit. Pustila
jsem se do přípravy oběda, do trouby jsem vrazila kuřecí stehna a na erární pánvičce osmažila řízky.
Spráskali jsme půlku, zbytek dali do lednice na zítra a ulehli jsme. Bylo 15. hodin. Když jsme se
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probudili, hodinky ukazovaly 18. hodin.
Pohled z okna odhalil, že venku je tak stále stejně, to znamená vítr, déšť, intenzivní srážky, místy
přerušované ještě intenzivnějšími srážkami.

Největší outdooristi jsou golfisté
Venku zuřila nepřízeň počasí, která nám znemožnila pokračování v našem cykloputování, proto nás
poněkud zaskočil pohled na golfisty, kterak hrají urputně golf, nedbajíce na vítr, který jim bere
míčky a unáší v širou dál, nedbajíce na déšť, který jim zkrápí oblečení a green pod jejich nohama
mění na špatně průchozí bahýnko a bláto, nedbajíce na sníženou viditelnost, kdy odpálený míček
mohou sledovat tak deset metrů. Jestli si někdo myslí, že nejotrlejší jsou horolezci či jiný drsný
druh turistů, tak ať se jde podívat do Norska, za jakých podmínek tam místní hrají golf. Věřím
tomu, že podobný obraz je možný spatřit i v zimě a sněhu a mrazu.

Výstup na Hoven = cesta do hoven
Večer jsme se rozhodli, že přeci jenom vystrčíme nos ven a alespoň prozkoumáme, jaký vzhled má
to avizované tábořiště a zejména hora Hoven, která byla jedním z našich turistických cílů. Když už
ji nevylezeme, alespoň se podíváme, jak vlastně vypadá.
Napřed jsme si měřili, jak daleko je ten doporučovaný kemp. Bylo to přesně 700 metrů, tedy o něco
více, než nám tvrdili na recepci. Luboš usoudil, že by bylo vhodné zjistit, jak vypadají záchodky, a
rozhodl se to tedy vyzkoušet v praxi. Vrátil se asi za dvacet minut s tím, že nic moc, evidentně
recepce kempu dlouho nevyvezla septik.
Odlehčení o nějaké to deka exkrementů jsme se tedy podle šipek vydali směrem k vrcholu Hoven.
Při neutuchajícím dešti a poryvech větru to nebylo nic příjemného, občas se mnou vítr smýkl do
nacucané kosodřeviny a hlavně cesta zpočátku vedla bažiny a posléze šplhala do skal. Rozumně
jsme to tedy odpískali. Navíc díky viditelnosti by to stejně nestálo za to.

Ragnarök aneb pochmurná, ponurá atmosféra na konci světa
Bylo kolem 20. hodiny, když jsme se vydali nikoliv zpátky na golfový klub, ale dál po cestě
vyzkoušet, kam až nás dovede. Postupně se její charakter změnil na šotolinovou až posléze blátivou
a asi po třech kilometrech jsme stanuli u neznačeného rozcestí. Mapu jsme sice s sebou neměli, ale
co jsem si ji tak promítla v hlavě, tak doleva by měla pokračovat cesta obkružující ostrov Gimsøya
a napojující se posléze přes Sundklakkbrua most na následující ostrov Vestvågøy a doprava slepá
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silnice, končící u otevřeného moře. Moji domněnku podporoval i povrch vozovek, ta vlevo měla
převahu šotoliny, ta vpravo bláta a vypadla spíše jako traktorem ujetá cesta. Na tu jsme se posléze
vydali.
Postupovali jsem přes blátivou stezku podél usedlostí, kde nebylo ani živáčka, a díky počasí to
vytvářelo atmosféru jak z hororu. Došli jsme až na úplný konec „silnice“ a dívali se na otevřené
moře a příboj, hnaný poryvy větru směrem na pevninu. V tom nejodlehlejším baráčku svítila
lucerna nad vchodem a připomínalo nám to peklo. Prostě konec světa, Ragnarök, zánik bohů,
poslední bitva mocností dobra a zla podle severské mytologie.
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Den 10., neděle 15.7.
Můžete nám zjistit, co znamená tohle varování?
Večer jsem se snažila od švagra dopídit nějakých informací stran překladu varování norských
meteorologů. Oni to totiž fikaně uváděli jen v norštině a nebylo v našich silách tomu pozorumět.
Pochopili jsme jen výstražný vykřičník v trojúhelníku a z toho jsme usoudili, že nám hrozí kromě
deště i jiné nebezpečí. Ovšem moje drahá sestřička i její manžel byli na svatbě a slíbili, že nám to
přeloží až ráno. A ráno právě nastalo. Vzbuzeni jsme byli v 9,42 přesně. Venku nastal Armageddon.
Poprvé v životě jsem viděla, jak
vypadá vichřice. Kolem oken
lítaly drobnější předměty a nějaké
urvané větvě ze zakrslých
polárních bříz a pohled ven
ukázal vzbouřené moře s
vysokými vlnami s vodní tříští
odtrhávanou z okrajů vlnových
hřebenů a spoustu pěny hnanou
větrem k pobřeží.
Nadatlila jsem tedy švagrovi
smsku, že nám to varování už
nemusí zjišťovat. Už víme, co nám hrozilo. Právě to k nám dorazilo. Uch, ještě že nejsme ve stanu.
Tuto intenzitu větru nemá šanci vydržet žádný stan, budeme rádi, když nám to neodnese střechu.
Ještě že jsme si kola dali dovnitř, být venku, tak už se s nimi nikdy neshledáme.

Co se dá dělat ve vichřici?
No přeci spát, jíst a nudit se. Jelikož alkohol jsme měli určený jen do zimy, nedovolila jsem na něj
nyní šáhnout. Ohřáli jsme si na obídek kuřecí stehna a řízky ze včerejška, uvařila jsem ještě rybí
polévku /samozřejmě ze sáčku/ a Luboš si do ní nasypal smaženou cibulku a nalil ananasový jogurt.
Ananasový proto, že jsme nesehnali bílý. Po jídle jsme už jen pospávali a otravovali se, občas jsme
si chvíle zpestřili sledováním TV, kde jsme viděli, jak vichřice, která se přehnala Lofotami i
pevninou, právě na pevnině bořila mosty a silnice. Brr, tohle bych v reálu zrovna zažít nemusela.
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„Výživných“ 5 km na kolech aneb testujeme vítr
Večer jsme usoudili, že poryvy větru už nejsou tak výrazné a osedlali jsme naše kola, která až dosud
zahálela, a vydali se na průzkum ostrova. Měli jsme v plánu projet tu stejnou oblast, jako včera
pěšky. Jenže dostat se na konec ostrova bylo téměř nemožné, vítr se mnou zmítal, musela jsem
mnohde kolo tlačit a viditelnost se díky dešti rovnala nule. V nárazech větru jsme takto dotlačili
kola až k poslednímu baráčku, ovšem od něj nebylo na konec ostrova, vzdálený od nás sotva pár
metrů, vůbec vidět díky mlze a oparu z deště. Všechno bylo skryto v nízce položených mracích.
Atmosféra opravdu jak z hororu. Vše umocňovala liduprázdnost.
Návrat byl velmi obtížný a vítr se mnou po vozovce házel, jak se mu zlíbilo. Přitom proti dopolední
vichřici byla jeho intenzita docela mírná, „pouze“ 10 m/s, kdežto předtím rychlost činila až 16,3
m/s.
Zvažovali jsme, zda zítra vyrazit nebo ne, nakonec jsem Luboše ukecala, že donekonečna na
zlepšení počasí čekat nemůžeme.

Jen kousek statistiky ze záznamů norské meteostanice na Lofotech.
Zbytek dne se stále opakuje.
„near gale“ = blížící se vichřici
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Den 11., pondělí 16.7.
Přestáváme věřit, že na Gimsøya někdy svítilo slunce
Ráno stále přetrvávala černá obloha a silně pršelo. Rychlý pohled k recepci na vyvěšenou
předpověď nadále sliboval srážky, naštěstí bez varování stran vichřice. Co se týká deště, lépe
nebude minimálně tři dny. Přestáváme tedy věřit, že na Gimsøya vůbec někdy svítilo slunce. Co si
pamatuju, byly jen černé mraky, vítr a déšť.
Jelikož jsme se sbalili již v noci, protože se nám nechtělo spát díky předchozímu spánku přes den,
mohli jsme se vydat na cestu již poměrně brzo na naše poměry, tedy před polednem. Skoro s lítostí
jsme opouštěli zázemí, které nám
golfový klub poskytl na tři dny.
Před definitivním odchodem z
chatky jsem se ještě odhodlala k
jedné věci. Totiž léky na cévy, které
mám díky omrzlinám užívat, mi
byly předepsány pro chladnější
podnebí a období od podzimu do
jara. Na Lofoty jsem si je brala v
původních krabičkách spíše jako
rezervu, jenže díky panujícímu
počasí bylo nezbytné je užívat denně. Což mě poněkud iritovalo, protože pravidelné léky jsem měla
již předem připraveny. No a dnes jsem se nakrkla a medikamenty na cévy jsem si do lékovky
nalupala na každý den. Nevěřila jsem totiž, že by na Lofotech bylo léto dle našich měřítek.

Trollové se opět hlásí o slovo
Tak nějak celý pobyt na Lofotech jsme bojovali s gumičkami na karimatky. Ne, že by se nám blbě
navlíkaly, to ani omylem. Spíše je neustále hledáme a nalézáme a ztrácíme. A když je pak najdeme,
vždy jsou navlečeny na karimatkách, kam je ani jeden z nás určitě neumístil. Nejinak tomu bylo i
dnes. Už nás to ani nepřekvapilo.
Vyrazili v okamžiku, kdy golfisté venku opět zahájili hraní golfu. Navlečení do teplých bund,
rukavic, čepic a gumáků vesele práskají do míčků a vůbec vypadají tak nějak spokojeně bez ohledu
na to, že na ně shora a zboku prší a opírá se do nich vítr.
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Jak se jede v poryvech větru aneb můj nejtěžší cyklistický den
Ujeli jsme celkem v pohodě tři kilometry podél severního pobřeží ostrova, pofotili jsme si i vrchol
Hoven, který jsme původně chtěli zdolat, a zanořili jsme se hlouběji do fjordu Sundklakkstraumen.
Zde vítr nabral na síle a díky turbulencím jsme byli okamžitě sráženi buď do příkopu, nebo
doprostřed vozovky. Vždy to byl neskutečně prudký náraz a následné odmrštění o metr dva dále,
proto jsme raději upustili od
jízdy a pokorně kola tlačili.
Následujících jedenáct
kilometrů bylo zatím nejtěžších
v mém cyklistickém životě.
Poryvy větru zmítaly se mnou i
s kolem, vítr mi rval plně
naložený bicykl z rukou a já
měla co dělat, abych zůstala při
krajnici a nevlítla pod kola
nějakého auta, které též mělo
problémy udržet se na silnici.
Díky svému ochlazujícímu účinku vítr srážel pociťovanou teplotu hodně nízko, měli jsme na sobě
veškeré oblečení včetně teplých rukavic a čepic pod kapucí a helmou. Kola jsme tlačili stylem kroksun-krok aneb zafixovat kolo držením brzd, opatrně našlápnout jednu nohu, pustit brzdy, kolo
posunout o 20cm, honem zafixovat brzdy a tohle stále dokola. Občas to bylo zpestřeno úderem
větru zprava s následným odhozením do škarpy nebo úderem větru zleva s následným odhozením
doprostřed vozovky. Teplota byla kolem nuly a vítr nám zpříjemňoval tlačení kol tím, že nám
bolestivě hnal zmrazky do obličeje. Závěrem jsme navíc zjistili, že vůbec nevíme, kde to vlastně
jsme a zda jsme nedotlačili kola k mostu Gimsøystraumen, tj. k předchozímu mostu, oddělujícího
ostrovy Austvågøya a Gimsøya.

Změna plánu
Nakonec jsme naštěstí doputovali k Sundklakkstraumen mostu, oddělující ostrovy Gimsøya a
Vestvågøya. Jupíí. Před mostem se vítr ztišil a měli jsme tedy možnost nasednout na kola a jet a to
dokonce nádherných 1,5 km. Ale i tak jsme byli rozhodnuti změnit plány. Obávali jsme se totiž
severní části ostrova, konkrétně E10, což je něco jako dálnice. Zvolili jsme si raději jižní okresku č.
815, která sice míjí turistické trháky typu muzeum Lofotr, ale na druhé straně slibovala slabší
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provoz a tudíž menší šanci, že nás v poryvech vítr smete pod kola německých karavanů. Navíc jsme
předpokládali, že severní část ostrova bude bičována větry z oceánu, kdežto jižní tomu bude
uchráněna díky blízkosti norské pevniny.
Po mnohahodinovém vyčerpávajícím
tlačení jsme už měli hlad. Spoléhali
jsme podle mapy na odpočivku, která
se měla nacházet hned po odbočení z
mostu na okresku. Ale kde nic, tu nic,
jen mraky, šedá obloha, skály a sem
tam nějaký ten racek. Sedla sem si
tedy na jeden z šutrů, ale vítr mě
podkopl nohy a odmrštil mě do bláta
asi o půl metru vedle. Velmi rychle
jsem si tedy rozmyslela nějakou svačinu.

Kafe Birgita aneb ten vrchní je nějaký divný
Ocitli jsme se opět v jakémsi kotli, kde vítr vytvářel vír a laškovně nás nabral někdy zprava, někdy
zleva a naprosto se nedalo odhadnout, odkud přijde následující poryv. Zmrazky bičující obličej jsme
naštěstí nechali na vedlejším ostrově a „pouze“ pršelo, zato ale horizontálně. Střídali jsme velmi
opatrnou jízdu s úmorným tlačením kol po cca sto metrech, až jsme najednou u malé osady Vikjord,
tvořené pár zemědělskými usedlostmi /přesně čtyřmi/, uviděli ceduli s nabídkou kávy. Protože v
budovách většinou neprší a nefouká, zalezli jsme dovnitř, i kdyby to měl být nevěstinec. Naštěstí
nás žádné pokušení nečekalo, i když je otázka, zda bychom po dnešku střechu nad hlavou
nevyměnili za cokoliv. Vevnitř byla
útulná kavárna a hlavně teplo! Já už
jsem dokonce zapomněla, jak tahle
fyzikální veličina může být příjemná.
Chlapík v budově byl naším
příchodem poněkud vyveden z míry,
čemuž se ani nedivím, jelikož byl pod
obraz. Navíc začal velmi povzbudivě
mrkat a jeho pohled se ustálil na
Lubošovi. Evidentně ten byl jeho typ,
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protože se majitel mohl následně roztomilostí a ochotou přetrhnout a neustále chtěl Luboše
obskakovat. Ten pak chudák měl strach si i jít odskočit na WC. Povedlo se nám ale správce zabavit
– poslali jsme ho připravit nám wafle. Já spíše měla chuť na nějaké dary moře, ale bohužel ryby
nevedl a měli jsme strach se o nich jen zmínit, vypadal totiž, že by byl ochoten se jít je vydat ulovit.
Z kuchyně se pak ozýval poněkud falešný zpěv, kdy chlapík měl urputnou snahu udržet tóninu, ale
spíše to vypadalo, že na konci sloky zapomněl, co to vlastně zpívá za písničku.
Při báječných waflích a teplé kávě jsme rozebírali, co s námi dál. Luboš statečně chtěl spát někde
venku ve stanu, já zbaběle preferovala chatku. Dohodli jsme se nakonec, že to necháme osudu.
Samozřejmostí byla Lubošova podmínka dostat se co nejdále od stále povzbudivěji mrkajícího
vrchního.

Jsem kaput aneb jak vypadá totální únava
Sice s trochou jídla v žaludku, ale stále bičováni větrem a deštěm jsme pokračovali dále. Někde u
osady Valberg, což spíše než vesnici připomínalo rybářskou chatovou oblast, zesílil příval deště
natolik, že se nedalo jet a ani tlačit. Copak o to, fyzicky by to možné bylo, ale my byli natolik
oslepeni vodou stříkající nám do očí, že by byl holý nerozum pokračovat. Protože v okolí se
všechno tvářilo opuštěně a zamčeně, skryli jsme se alespoň pod uzounkou stříšku, že tu přečkáme tu
nejhorší slotu. Já byla natolik vyčerpaná, že jsem v polosedě, kdy jsem se nepříliš pohodlně zády
opírala o dřevěnou stěnu chaty a nohy měla venku na dešti, naprosto vytuhla. Spala jsem tak asi
hodinu a když jsem se probudila, měla jsem komplet promáčené nohy od poloviny stehen dolů a v
botách rybníček. Ptala jsem se Luboše, proč mě tak nechal, a jednak jsem prý vypadala strašně
unaveně a neměl to srdce mě budit, jednak jsem prý byla neprobuditelná. Tak mě prostě zanechal
osudu a doufal, že spánek mi dodá trochu sil. A naštěstí se tak opravdu stalo, zvesela jsem naskočila
na kolo a uháněla po jižním pobřeží ostrova Vestvågøya. Kupodivu jsem necítila ani zimu, jen bylo
poněkud nepříjemné sedět v promáčené cykloplíně a šlapat do pedálů, přičemž při každém šlápnutí
se ozvalo „čvacht“ z mé boty. Docela dobře to snášely i mé prsty. Ono jim totiž zima až tak nevadí,
pokud je stálá, horší je pro ně prudké střídání teplot s rozdíly většími než 15°C.

Jak nás podvedli výrobci konzerv
Po asi dvou hodinách usilovného přesunu jsme se ocitli v sevřené zátoce, kde nefoukalo. Páni, to
byl slastný pocit! Jelikož se blížila 21.hodina, domluvili jsme se, že na nejbližším vhodném místě
přespíme. Já už se tak nebála noci ve stanu, a tak když se náhle před námi objevil kemp Brustranda,
vjela jsem dovnitř. Luboš trochu protestoval, když už ve stanu, tak prý raději nadivoko. Ano, to
80

jsem uznávala, ale já nechtěla opustit jediný úsek pobřeží, kde jsem nemusela mít strach, že když se
rozhodnu zabočit doprava, tak z toho vítr neudělá směr doleva či vzad. Šla jsem se poptat na cenu a
když jsem přišla s informací 80 NOKů pro oba za stan, nebylo co řešit. Luboš vybral pěkné
místečko na stan, přikolíkovali jsme ho v rychlosti tak, aby nám ho neodnesl vítr, a šli si do
kuchyňky navařit. Priorita bylo teplé jídlo /a klidně Fernet/ do žaludku a pak pořešit spaní.
V kuchyňce bylo plno, ale sympatická francouzská dvojice nám uvolnila svá místa, když viděli, jak
zuboženě vypadáme. Otevřeli jsme jednu z konzerv, na kterých se skvěla fotka brambor a masa. K
našemu šoku tam bylo pouze maso! Nějaké masové kuličky velikosti asi tak karbenátků. Stačilo to
pouze ohřát a bylo možné tu baštu servírovat. Během asi deseti minut jsme takto tu kilovou
konzervu spořádali a jelikož jsme neměli žádnou přílohu, zakusovali jsme maso masem. Ne, že by
nám to vadilo. Na té situaci mě deptala jediná věc. Ještě jednu konzervu jsme měli ve stanu. Co
když v ní jsou pouze brambory? To budeme jíst pro změnu zítra samotné brambory?

Hlad s plným žaludkem
Nyní poprvé jsem zažívala situaci, že mám stále hlad, a přitom plný žaludek. V pozdějších dnech to
už byl standardní pocit. Prostě trávicí trakt nebyl schopen přijmout dostatek jídla při tom šíleném
výdeji energie, který jsme měli. Byli jsme permanentně hladoví bez ohledu na to, že jsme právě
pojedli půl kila masa každý.
Dochystali jsme ve vytrvalém dešti náš oranžový příbytek a na zastřešenou verandu jedné z chat
jsme umístili naše kola, aby alespoň někdo z naší expedice byl pěkně v suchu. Vydržely tam přesně
pět minut. Tolik totiž trvalo nějakému údržbáři z kempu, aby na nás dolítl, že ty kola tam v žádném
případě nemohou zůstat a máme si je nechat venku u stanu. No, už zmokli tolikrát a určitě ne
naposled, tak jsme to udělali, položili jsme je na opršenou trávu na pospas dešti vedle stanu.
Mokří jsme si zalezli dovnitř, a jelikož ani jeden z nás neměl sílu na hygienu nebo dokonce sprchu,
provedli jsme řádnou dezinfekci Fernetem a zalehli. Mokré bundy jsme hodili vedle spacáků,
protože to beztak bylo jedno, všechno v našem okolí bylo buď mokré, nebo vlhké.

Bilance překonané vzdálenosti aneb 20 + 18
Odečtením údajů z tachometru a z GPS se ukázalo, že jsme tlačili 20 km a na kolech jeli 18 km. S
ohledem na panující podmínky to není zas až tak špatný výkon. Rozhodli jsme se nic nehrotit a
vyspat se, co si tělo řekne. Prostě kdy vstaneme a vypadneme z kempu, ponecháme dle situace.
Pohled do mapy ukázal, že můžeme být tak ve třetině vzdálenosti, kterou musíme zvládnout na
ostrově Vestvågøya s tím, že jedno z mála dopředu plánovaných nocování byla osada Ballstad,
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odkud by nás měl na následující ostrov Flakstadøya převést trajekt. Takže jsme neviděli důvod se
jakkoliv honit, když beztak zítra do Ballstadu nedorazíme, tedy když to pojedeme dva dny, tak to
musíme zvládnout bez větších problémů. A i kdyby nám to trvalo třeba tři dny, copak se zblázníme?
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Den 12., úterý 17.7.
Ovečky kolem stanu
Celou noc bez ustání pršelo, což nás vůbec nepřekvapovalo. Spíše nás budily ovce, které trajdaly
kolem stanu a urputně zvonily zvonci na krku. Tedy tohle prý prováděly Lubošovi, já upadla do
bezvědomí okamžitě poté, co jsem si zatáhla zip spacáku a nevím nic o tom, co se dělo v noci.
Myslím, že bych se neprobudila ani poté, co by poryv větru odnesl stan i se mnou.
Když bylo skoro poledne, povedlo se mi otevřít oči a pokusila jsem se vylézt ze spacáku. Nekonala
se obávaná svalová horečka, ba naopak, cítila jsem se dobře, příjemně vyspinkaná do růžova a
pohled na občasné poprchání mě nijak nerozhodil.
Jelikož Luboš ocenil můj včerejší výkon, a to jak fyzický, tak psychický, rozhodl se mě dnes
opečovávat a prý uvaří snídani. Nebo spíše oběd, vezme-li se v potaz poměrně pokročilá denní
doba. Teda takto to podal Luboš, podle mého spíše usoudil, že opravdu nehodlám opustit spacák a
jít chystat jídlo a pokud on nechce umřít hlady, je v jeho zájmu něco uklohnit. Vybavila jsem ho
potřebnými proprietami a chutně se zachumlala zpátky do vlhkého spacáku.

Kolik váží čtyřicetikilový sumec
Luboš byl pryč asi ¾ hodiny, což by odpovídalo uvaření několika litrů čaje a nějaké té teplé
dobrůtky, takže jsem pomalu zvažovala svou exhumaci z tepla spacáku, který se mi zatím nečekaně
povedlo vysušit zevnitř svým tělem, když dorazil Němec středního věku a nejistě zaklepal na
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tropiko stanu. Tázavě jsem vystrčila hlavu a on se lámanou angličtinou zeptal, zda jsem ta česká
cyklistka z oranžového stanu. Když jsem pokývla, tak mi vzkázal, že prý mě postrádá manžel. Mám
sbalit mobil a foťák a jít ho vyfotit. Víc nevěděl. Přemýšlela jsem, zda Luboš vyhodil kuchyňku v
kempu do povětří a zatýkají ho za to, nebo zda si ho vyhledal včerejší majitel Kafe Birgita a
znásilnil ho. Jiné varianty mě nenapadly a protože zrovna pršelo, odmítla jsem tahat na takové
voloviny svou zrcadlovku či svůj mobil a vzala jen Lubošův, že na to musí stačit.
Luboše jsem nalezla u venkovních dřezů vedle kempových kuchyněk a držel v náručí jakousi rybu.
Hulákal na mě, že je to 40 kilový sumec a kde prý mám zrcadlovku? Nespokojeně se nechal vyfotit
svým nepříliš kvalitním mobilem a děsně remcal. Chtěl pořádnou fotku. Jak se nakonec ukázalo,
pomáhal chytit rybu jakémusi Norovi /pomáhal ve smyslu, že mu kibicoval a žvanil do toho/ a
hlavně neuvařil ani šálek čaje, protože do kuchyňky ani nedošel! No a závěrem sumec samozřejmě
neměl 40kg, ale bídných 12kg. Já vždycky říkala, že Luboš jednou dovolenou se mnou nepřežije.

Na Stamsund, Vávro, na Stamsund
Takže nakonec to dopadlo tak, že jsem to byla já, kdo v kuchyňce uvařil čaj na dnešek a připravil
snídaňooběd. Dvojče konzervy, která nám tak bodla večer, jsme si nechali na horší chvíle.
Bylo hodně pozdní odpoledne, když jsme opouštěli kemp. Čas našeho odjezdu nejvíce vykolejil
Luboše, protože nestihl zdarma puštěný internet v recepci. To zase naopak vyhovovalo mě, protože
díky nesmyslnému pózování s tím sumcem si ho Luboš pořádně připleskl na sebe a příšerně smrděl
rybinou. Byl to tak pronikající puch, že jsem mu zakázala zařadit se na kole přede mě a představa,
že s ním sdílím internet u PC na recepci kempu ve mně vyvolávala kopřivku.
Sice jsme jedli nedávno, ale hlad nás od nynějška začal provázet na našem cykloputování.
Pohledem do mapy jsme si všimli osady Stamsund. Je to v pořadí naše druhá vesnice, řazená do
trojice nejkrásnějších sídel na Lofotech, tak jsme jednomyslně schválili, že ji navštívíme a hlavně,
najíme se někde v teple a suchu. No,
teda jednomyslně schválili. Jak jsem
totiž jela jako první, jednoduše jsem
zahnula z okresky č. 815 na okresku č.
817 odbočující do Stamsundu, aniž by
si Luboš něčeho všiml. Tady je vidět,
jak věřil navigátorovi výpravy, nebo
spíše, jak pozorně vnímá své okolí.
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Smažená ryba v polévce aneb neupusť ty klíčky do moře
Ke Stamsundu jsem upírala svůj hladový žaludek. Určitě tam bude rybička. Prostě jsem takovou
smaženou rybu úplně viděla ve svých představách.
To by ani nebyli stavitelé lofotských silnic, aby to do Stamsundu nebylo napřed prudce do kopce,
následně prudce dolů a posléze prudce do kopce. Sice po včerejšku je už trochu chápu /v nížinách
méně fičí, než v sedlech či na hřebenech/, pro cyklisty a zejména hladové cyklisty je to náročné.
Zvlášť poté, co jsem i s kolem zablokovala dopravu, jelikož jsem usoudila, že nyní je ta správná
chvíle si z výhledu městečko vyfotit.
Jelikož pršelo a hlad mi klepal na žaludek, priorita byla najíst se. Ačkoliv jsme projeli osadu křížem
krážem, nepovedlo se nám najít něco jiného než malinkatý obchůdek patřící do řetězce Rima.
Nakonec Luboš nevydržel a po konzultaci s domorodci objevil útulnou rybářskou restauraci
Skjærbrygga, zastrčenou za přístavem zcela mimo hlavní cestu. Sami od sebe bychom ji nikdy
nenašli.
Byť se v Norsku nekrade, rozhodli jsme se zamknout kola. Při této činnosti mi vypadly klíčky z
ruky a přistály přesně v mezeře mezi dvěma dřevy na molu a naštěstí se tak zasekly. Být to kousek
vedle, skončily by klíčky někde na dně moře. Okamžitě poté mi je Luboš zabavil, nechápu proč.
V nádherné, dřevem obložené hospůdce jsme si objednali rybu, Luboš rybí polévku a já tresku
Bachalao, což by měl být španělský výraz pro tresku, odvozený z názvu Kabelvåg /městečko na
ostrově Austvågøya/. V zásadě nám oběma donesli stejné jídlo, něco jako „rybí boršč“ s tím
rozdílem, že moje rybička v polévce byla smažená. Holt jiný kraj, jiný mrav.
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Prší, prší, jen se leje
Jakmile jsme vydýchali ten nezvyklý příjem poživatelného čerstvého jídla, což se diametrálně lišilo
od stravy námi dosud přijímané, křepce jsme vyskočili na kola a pohli se opět dále. Infarktová
situace se spadenými klíčky se naštěstí nekonala. Jelikož obědem jsme vyčerpali veškeré atrakce,
které nabízel Stamsund, což bylo s podivem, jelikož osada je jedno z míst, kde dokonce zastavuje
legendární Hurtigruten, nic nás zde už
nedrželo. Postupně jsme obkroužili
poloostrov, na němž Stamsund leží, a
ocitli se znovu na okresce č. 815 cca o
půl kilometru dále, než jsme se z ní
odpojili. To již opět hustě a nepřetržitě
pršelo. Ono vlastně přestalo krápat
pouze na tu hodinu, co jsme v
rybářské hospůdce jedli. Proč by taky
vlastně mělo pršet zrovna v době, kdy
jsme bezpečně vevnitř, že. Po zdolání úzkého zálivu jsme měli opět na výběr ze dvou tras. Buď
kratší vnitrozemím po současné 815 nebo bezejmennou okreskou podél pobřeží. Jednohlasně
vyhrála druhá varianta. Sice pojedeme delší cestou, která se posléze na původní 815 zase napojí, ale
díky tomu, že už tolik nefoukalo a pouze pršelo, jsme se už tolik jízdy při pobřeží neobávali.

To se všech 24 tisíc obyvatel Lofot koncentrovalo sem?
Pomalu se blížil večer a zvažovali jsme, kde zakotvíme a přespíme. Nejprve jsme projížděli
loukami, které vypadali nachlup stejně jako středoevropské louky.
Tady zatábořit, tak nám nikdo neuvěří, že jsme za polárním kruhem.
Čím jsme šplhali výše, tím se krajina měnila, nejprve les,
přecházející v tajgu a tundru a najednou nebylo žádné vhodné
místečko, jen neprostupné bažiny, skály nebo zastavěná plocha.
Když už jsme našli šikovný plácek, nacházel se na soukromém
pozemku, nebo do 150 metrů od baráku. To se kurník všichni
obyvatelé Lofot koncentrovali sem? Nakonec jsem si prosadila, že
zkusíme horský průsmyk mezi osadami Sennesvika a Ramsvika.
Snad tam nalezneme kousek rovného místa, kde by se dal postavit
náš stan.
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Největší nepřítel cyklisty jsou zpocená záda
Jelikož průsmyk šplhal docela vysoko, raději jsem z kola sesedla a tlačila ho. Nechtěla jsem se
zbytečně zpotit více, než je nutné. I tak jsem tomu zcela nezabránila. Vytlačili jsme kola až skoro
nahoru s pocitem beznaděje, všude jen prudké svahy a hrozící kamenná lavina. Nakonec úplně v
horském sedle jsme objevili geniální rovnou plošinku tak akorát na náš stan. Jedinou vadou na kráse
byly čerstvé bobky od ovcí. Asi je to nějaká jejich průchozí trasa či co. Místo sice připomínalo
větrnou hůrku, ale rozhodla
přítomnost roviny a velká
vzdálenost od jakékoliv
civilizace. Postavili jsme stan a
začali na obrácených
cyklovozících, které nám tak
poskytli „tabuli pod širým
nebem“, vařit večeři. Ke slovu
přišlo dvojče naší konzervy s
obrázkem masa a brambor. Tahle
v sobě obsahovala jakousi
nudlovou polívku, naštěstí s hojnou příměsí masových kuliček. Aspoň že tak. Asi ty obrázky na
konzervách není možno brát nějak vážně a mají pouze ilustrativní charakter.
Během stavění stanu a přípravy večeře jsem se vlastním tělem snažila vysušit si oblečení, které jsem
měla na sobě. Nic suchého na převlečení jsem už totiž nevlastnila, jelikož jsem díky zimě jela v
kompletním vybavení a proto tak, jak jsem nyní oděná, půjdu i spát. Nepříliš nadšeně jsem tedy
přijala fakt, že mám durch propocená záda.

Fernet není všemocný
Jelikož stále pršelo, bylo tedy logické, že
jsme lezli do mokrých spacáků. No a jelikož
jsme měli mokré i oblečení, zkusili jsme se
zahřát Fernetem. Nepomohlo to, byť jsme
měli v sobě už dost velkou dávku, stále jsme
se zimou klepali. Nakonec byly poprvé na
Lofotech využity zahřívací pytlíky. Geniální
to vynález. Každý jsme si vzali dva a takto
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jsme si z ledové tyče, kdysi nazývané páteř, opět vytvořili soustavu obratlů. Dokonce jsme byli
schopni vygenerovat tolik tepla, že nám začaly schnout i vlhké spacáky, ve kterých jsme mokří
leželi a svým metabolismem je sušili. Postupně jsem si pytlíky kladla na různá místa a měnila tak
led v cévách opět na krev. Paráda. Škoda jen, že už nám zbývají pouze čtyři kusy těchto
zahřívacících pytlíků, snad s tím do konce pobytu vydržíme. A i Fernetu už máme pomálu, pokud
bude frekvence užití stále stejná, nevydržíme s ním. A to jej opravdu pijeme pouze večer a navíc jen
a jen jako medicínu na zahřátí.

Ovce řvou aneb sny se mají plnit
Jakmile jsme zalezli do stanu, dosud jakžtakž snesitelný déšť zesílil natolik, že jsme si rozmysleli
jakoukoliv dodatečnou hygienu či čurání. Evidentně ale intenzita srážek nevadila ovcím, ty se
promenádovaly kolem našeho stanu, řvaly, až nám to rvalo ušní bubínky, a sraly kde mohly.
Naštěstí jsme byli tak groggy, že jsme vytuhli prakticky okamžitě.
Večer ještě kolem pobřeží plula Hurtigruta, slavný to pobřežní trajekt, spojující vzdálený Bergen s
při ruských hranicích ležícím Kirkenes, pozorovali jsme ji průsvitným průhledem ze stanu.
Přítomnost oveček, což je vlastně chodící skopové maso, trochu podráždila mé nejen mozkové
buňky. Zdálo se mi totiž o jídle. O spoustě jídla, teplého, voňavého. Samozřejmě, jen samé maso,
žádný blbý chléb apod.
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Den 13., středa 18.7.
Jede traktor, je to Zetor
Probudili jsme se jak jinak než do deštivého rána. Ovce, které nám označkovaly každý volný
kousek půdy kolem našeho stanu, se rozprchly, jakmile uslyšely hluk z našeho příbytku, což bylo
jejich štěstí, protože jsem byla rozhodnutá si sekyrkou zaobstarat trochu masa. Ale absence
skopového a venkovní lezavá zima
mě honem vrátila zpátky do tepla
spacáku. Šedá obloha s cáry šedé
mlhy, vlhko, chlad, déšť – to byly
hlavní komodity dnešního dopoledne.
Jelikož jsme nemohli použít doping
ve formě Fernetu, museli jsme si
vystačit s méně invazivním
životabudičem, což v našem případě
byl nedopitý již vychladlý čaj z
večera a konzerva rybiček zajídaná sucharem.
Evidentně jsme byli jediní, kdo se ohlížel na počasí. Dole pod kopcem již několik hodin jezdil
chlapík na traktoru a obhospodařoval pole, déšť-nedéšť. Buďto jsou Lofoťané tak praštění, nebo je
tohle normální léto, byť se nás zatím každý snažil přesvědčovat o opaku.

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...
Z nebe přestalo krápat v 12,10, čehož
jsme okamžitě využili, obrátili
cyklovozíky a začali vařit. Ono by se
možná dalo připravovat jídlo i v
předsíňce stanu, ale zatím nebyl důvod
to hrotit a lepší špatný příbytek než
hořící příbytek. Pro pobyt mimo stan
jsme si museli na sebe obléct veškeré
oblečení, kterým jsme na Lofotech
disponovali, teda kromě plavek. To
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byla poněkud zbytečná část výbavy. Protože se znovu rozpršelo, pozdní oběd již probíhal ve stanu.
Jen co jsme dojedli, zjevila se u našeho stanu všetečná Norka s labradorem a vytáhla nás ven do
deště na pokec. Zvědavě se vyptávala, co tam děláme, odkud jsme a kam máme namířeno. Luboš
sondoval, zda se ptá kvůli tomu, že bychom někomu vadili. Prý vůbec ne, viděla nás z okna svého
domečku a protože jsme nejevili tendenci ráno vypadnout, měla starost, zda nemáme nějaký
problém. Že nikam nejedeme kvůli dešti a zimě ji prostě nenapadlo. Ujišťovala se, zda opravdu nic
nepotřebujeme, a pak se nás snažila přesvědčit, že tohle není normální lofotské léto, že tohle
nepamatuje čtyřicet let.

Recyklace čaje
Jen co sympatická Norka odkráčela, zjistili jsme, že nám došel čaj. Došel jakože jsme ho
spotřebovali, ne že k nám dorazil. Luboš nezaváhal a vytáhl již použité a vyhozené čajové sáčky z
koše a připravili jsme druhý nálev. Že v igelitce, toho času nám sloužící jako koš, máme odpadky za
dva dny, mu evidentně nevadilo. Já jsem tedy alespoň čajové sáčky otřepala co nejvíce to šlo.
Nedomnívám se, že by byl Luboš natolik tvrďák a nějaký ten biologický humus mu nevadí, spíše si
myslím, že už do blízka vidí lautr hovno a nevšiml si, co všechno na sebe čajové sáčky stihly v koši
nachytat.

Po šesti deštivých dnech na minutku vidíme slunce
Najednou se mraky roztrhly, ukázal se kousek modré oblohy a na něm žlutá koule. Naše známé
sluníčko! Páni, tak ono existuje! Fascinovaně jsme se na tu nádheru dívali a těšili se, že už bude jen
a jen krásně. Kdepak, to jen trollíci nám chtěli ukázat nedosažitelnou věc a poškádlit nás. Znovu
jsme slunce mohli spatřit zítra na pár hodin.
Opět se rozpršelo, tak jsme se dohodli, že pokračovat nebudeme, už jsme jízdy v dešti a větru měli
plné zuby. Ovšem cyklista míní, trollové mění. Kolem 15. hodiny u nás zastavilo německé auto,
jehož řidič se nás soustrastně vyptával, zda jsme OK
a nic nepotřebujeme. Museli jsme ho o tom
vehementně ujišťovat. Když odjel, přehodnotili jsme
tedy plány, sbalili se a kolem 16. hodiny vyrazili.
Nemělo smysl tam nadále zůstávat a vydávat se tak
všanc vesničanům a turistům, co se týká nabídky
pomoci, která z našeho pohledu byla celkem
zbytečná.
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Kde se tady vzaly ty serpentiny?
Za občasného deště jsme vytlačili kola na úpatí kopce, kde jsme se zbavili našich odpadků –
nacházely se tam totiž odpadkové koše a malé parkovišťátko. Díky mé šikovnosti se mi povedlo
urvat si o víko popelnice popruh od rukavice. Totiž už několikátý den máme oba na rukou teplé,
zimní nepromokavé rukavice. V
sedle neskutečně fičelo a byli jsme
opravdu rádi, že jsme si oblekli
čelenky a teplé čepice. Bez tohoto
vybavení bychom Lofoty nedali.
Prostě někdo si na letní
cyklovýpravy vozí cyklosukýnku,
jiný má zimní oblečení.
Pohled ze sedla na druhou stranu
údolí nám vzal dech. Serpentiny
vlnicí se dolů po trajektorii, připomínající slavnou Trolí stezku, byly pro nás na mokré silnici a ve
větru prakticky nesjízdné. Teda ony by sjízdné byly, ale nejspíše by nás dole seškrabávali z
nějakého obydlí. Nezbylo než kola tlačit dolů, což opět ponoukalo kolemjedoucí řidiče k nabídkám,
zda něco nepotřebujeme. Copak o to, potřebovali jsme jedinou věc a tu nám nikdo nebyl schopen
splnit. Slunce a modrou oblohu bez deště a větru.

Navalte bombu!
V podvečer jsem vjeli do Leknes, což je velké administrativní centrum. Tím končí veškeré
superlativy. Město nás vůbec
neuchvátilo a tak priorita byla
sehnat plynovou bombu,
dokoupit proviant a pokud
možno co nejrychleji vypadnout
a dojet do Ballstadu.
V obchůdku Rema jsme za 420
NOKů pořídili jídlo na zbytek
pobytu na Lofotech. V Coopu
bychom za srovnatelný nákup
zaplatili o 1/3 více. Bohužel
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plynové bomby nevedli, prý licenci na prodej mají pouze čerpací stanice. Jelikož jsme hlady už
skoro neviděli, skočili jsme si do blízké Statoil benzinky, ale marně, tohle zboží nebylo možné u
nich sehnat. Alespoň jsme se tam tedy najedli, koupili jsme si bagety s tuňákem, nechali je ohřát a v
teple benzinky jsme je baštili. Mezitím venku pršelo tak, že nebylo vidět na krok. Z bezpečí se to
moc pěkně pozorovalo. S teplým jídlem v žaludku jsme shlíželi na celý deštivý svět optimisticky.
Už nás ani netrápilo, že možná nebudeme mít na čem vařit. Zkusmo jsem ještě zaběhla k asi kilák
vzdálené benzince Esso, kde nejenom bomby vedli, ale dokoupila jsem každému z nás mlsání,
jelikož jsem usoudila, že si ho oba zasloužíme. Lubošovi jsem vzala muffin, sobě česnekové čipsy.
Spráskali jsme to okamžitě, přitom jsem to plánovala až do stanu jako přilepšenou na noc.
V Leknes se naše okreska opět spojila s námi nemilovanou dálkovou E10 a zákonitě zhoustla
doprava.

Jak objet podmořský tunel
Že podmořský tunel nepůjde objet přes hory je více než jasné. Proto jsem si ještě z domova složitě
dohledala informace a vyplivlo mi to možnost cyklistického trajektu z Ballstadu do Nusfjordu. On
by možná strmý podmořský tunel Nappstraum byl zajímavý zážitek, ale taky by to mohl být náš
poslední zážitek. Navíc ten trajekt spojuje jiné osady než tunel, což nás lákalo – opuštěné rybářské
vesničky pro nás byly mnohem přitažlivější než velká sídla na E10. A plavat i s koly jsme se zatím
fakt ještě nenaučili.
Skočila jsem si tedy do
infocentra v Leknes, kde jsem
vystála dlouhou frontu jen
proto, abych zjistila, že
brigádník v informacích ví
ještě méně než já. Tak jsem
ho tedy poučila a nadiktovala
mu mail a telefon na
provozovatele cyklotrajektu,
zjištěný z netu. K čemu tam
dotyčný vlastně je? Klidně by
nás do tunelu nahnal.
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Jakou souvislost má cyklotrajekt a hospoda
Po pár kilometrech jsme za Leknes odbočili z E10,
která se nám už zajídala díky provozu, na
opuštěnou okresku č. 818. Zde nebyla ani noha,
natožpak jakékoliv auto. Zbytek ostrova
Vestvågøya jsme si konečně užívali, vítr se ztišil a
ten vytrvalý déšť nám už přišel jako normální.
Minuli jsme osadu Gravdal, kde byla jediná
nemocnice na Lofotech. My jsme kromě šrámů na
duši a několika modřin žádné větší újmy
nezaznamenali, tak jsme pokračovali dále. Kolem
20. hodiny jsme se přiblížili k osadě Ballstad a
hned nám zvedl náladu pohled na sympatické
rybářské domky postavené rovnou u vody. Sama
vesnice nebyla nic jiného než jedna dlouhá ulice
obkružující záliv. Protože na maily ani telefony
nám nikdo neodpovídal, rozhodli jsme se dojet
přímo až tam, odkud by měl zítra v brzkých
ranních hodinách /rozuměj v 11. hodin dopoledne/ odjíždět cyklotrajekt. Tím místem, kde jsme
chtěli přespat, bylo Kræmmervika Rorbuer. Komplex se nacházel až na úplném konci městečka, u
jednoho z přístavů. Místo do recepce se ubytování chodilo domlouvat do hospody. Zde teprve jsme
se dozvěděli, že Kræmmervika Rorbuer přímo organizuje cyklotrajekt a musí se tedy objednávat
přes jejich kontakty nebo ve zmíněné krčmě. Údaje na webu jsou neplatné.

Třikrát a dost!
Protože jsme si chtěli vyprat, zůstat v teple a suchu a hlavně nemuset brzo vstávat, plánovali jsme
tam přespat někde v levném hostelu. Tohle jsme ani nemuseli požadovat, sama hospodská nás
správně odhadla a nafasovali jsme klíčky od vedlejší budovy, kde by měl být právě hostel a levné
pokoje. Jenže ouha! Je moc fajn znát číslo popisné, kam mám jít přespat, ale mnohem méně fajn je
absence čísla popisného na okolních budovách. Vrátila jsem se tedy zpět pozeptat se, kteráže z těch
sousedních budov je ten náš hostel. Samozřejmě to byla ta nejschátralejší barabizna úplně vzadu.
Když už jsme tedy šťastně stáli před obydlím, které nám poskytne azyl na dnešní noc, zjistili jsme,
že sice máme klíček od hlavního vchodu, ale už ne od našeho pokoje. Zatímco už mírně napružená
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jsem to šla zpátky řešit do recepce v hospodě, Luboš mezitím za dopomoci sympatického motorkáře
jeho klíčkem náš pokoj otevřel. Všímavý chlapík totiž zjistil, že byť každý fasuje separé klíč od
každého pokoje, jedná se o klíč univerzální, odemykající všechny pokoje. Tuto informaci přišel za
mnou řešit i Luboš a velmi tím obsluhu překvapil, prý o tom, že všechny pokoje se dají otevřít
jediným klíčem netušili a slyší to poprvé nyní od nás.
Aby toho nebylo málo, museli jsme doběhnout zpátky ještě jednou a to poté, co jsme si chtěli
povléct povlečení a zjistili jsme, že jsme nenafasovali povlečení na jeden polštář. Za erární
povlečení byl příplatek 100 NOKů. Šla jsem to vyzvednout raději sama, Luboš vypadal, že by jim
nejraději domluvil jinou částí těla než jen hubou, respektive by se pokusil uhádat slevu.

Pokoj á la lodní kajuta
Konečně jsme se mohli složit v malé kobce, kterou její stavitelé naivně nazvali hostelový pokoj.
Měli jsme vůbec problémy se tam i s batohy vejít, místnost tvořily dvě patrové postele a prostor cca
metr čtvereční. Svoje věci jsme měli na pelestech postelí, pod nimi, na oknech a jelikož to nestačilo,
křížem krážem jsme natáhli gumicuky a využili přetopenosti pokoje k uvedení oblečení do
použitelného stavu. V reálu to znamenalo, že jsme do sprchly lezli v cyklooblečení a sprchovali se
dva v jednom. Nikoliv já s Lubošem dohromady, ale každý sám přímo v oblečení. Pokoj za chvíli
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připomínal saunu. Nám svou velikostí a postelemi spíše na mysli vyvstala vzpomínka na lodní
kajutu.
Kola jsme zamkli venku, pod částečně krytým
schodištěm. Neměli jsme starost, že by nám je někdo
ukradl, po dvou týdnech permantně venku, vydány na
pospas slané vodě a dešti, spíše budily dojem desítek
let starých herek než něčeho, co by stálo zloději za
povšimnutí. Rádi bychom našim věrným železným
ořům dopřáli alespoň jednou bezpečné spaní v suchu,
ale nebylo nám dáno.

Vy jste už potřebovali sprchu, že
ano?
Nevím, jak Luboš, ale já byla zralá tak jenom
odpadnout do peřin a usnout, tím spíše, že nám v
naprosto nekřesťanských jedenáct ráno odjížděl cyklotrajekt a bylo nutné včas vstát a vylézt z peřin.
Byla jsem ale odvolána do kuchyňky, kde zbytek osazenstva hostelu byl s Lubošem v družné
debatě, do které jsem byla zatažena. On totiž Luboš byl zpovídán stran našich plánů po Lofotech a
jelikož si naprosto nepamatoval názvy, povolal svého tiskového mluvčího. Chtěla jsem jen vychrlit
požadované faktografické údaje, ale jelikož mi zvědaví ubytovaní byli sympatičtí, zůstala jsem a
nelitovala. Večer uběhl v přátelsky sdílné atmosféře, kdy jsme probrali vše od zaměstnání až po
lofotské cíle. Nejvíce si s námi povídal motorkář, který nám předtím svým klíčkem odemkl náš
pokoj. Pamatoval si nás ze Svolværu, kde nás předjížděl a tento moment si vybavil i Luboš, díky
nepřehlédnutelné samolepce „Afrika twins“. Trojice cyklistek měla v plánu pokračovat s námi zítra
trajektem a bez postranních úmyslů se nás vyptávala, zda jsme se ubytovali v hostelu kvůli hygieně
a sprše. Upřímně jsme přitakali, přeci jim nebudu vysvětlovat, že čas odplutí lodi je pro můj
biorytmus vlastně o půlnoci, proto jsem zavelela k přespání v budově, díky čemuž ušetřím tak dvě
hodiny na ranním vstávání.
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Den 14., čtvtek 19.7.
Slunce přece jenom existuje
Ráno nás přivítalo bezmračnou, azurovou oblohou a divnou oranžovou koulí, kterou jsme posléze
identifikovali jako slunce. Nevěřícně jsem na ten úkaz zírali. Tak ono slunce na Lofotech fakt
existuje? Využili jsme té neuvěřitelné skutečnosti a nafotili si Ballstad s jeho rorbuer – červenými
baráčky, což byly domky rybářů, umístěné částečně nad vodou, některé na volně ložených šutrech,
jiné nad shnilými trámy. Zde jsme usoudili, že Norsko prostě do EU vstoupit nemůže, protože tyhle
stylové původní obydlí s historickým podtextem by jim eurounijní diktátoři promptně zakázali.
Přitom tyhle „domky veslařů“ byly vlastně vrcholem luxusu, do jejich zavedení spávali rybáři pod
obrácenými loděmi.
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Čím se živí rybáři
V určenou dobu jsme stepovali na molu, o kterém jsme doufali, že je to to správné, protože jich tam
byla plná prdel. To naše bylo to nejoprýskanější a v nejhorším technickém stavu, z čehož jsme
usoudili, že jsme tam, kde máme být. V 11. hodin, což měl být odjezd cyklotrajektu, nikde nebyla
ani ploutev, natožpak celá loď. Zatím nás to neznepokojovalo, zašli jsme si do Kræmmervika
Roruber na kafe, kde jsme rovnou zaplatili i za cyklotrajekt, a z tepla místnosti jsme shlíželi na
větrem bičovaný přístav.
S posledním hltem kávy
se objevilo cosi, co by
lodí nazval jen pacient,
kterého do psychiatrické
léčebny hospitalizovali
pro zveličování. Připlula
rybářská bárka, která svá
nejlepší léta měla už asi
dvacet let za sebou.
Problém nastal právě při
nakládce kol, bylo
potřeba kola i s naloženými vozíky přehodit přes více než metr vysoký kýl a následně přes něj
přelézt. Ochotná dvojice rybářů nám pomohla s přenesením kol a s mým nepříliš elegantním
nastoupením do lodi. Luboše nechali svému osudu, čemuž jsem se ani nedivila, jeho 120kg
nebudilo dojem, že by si nedokázalo poradit.
Po odplutí jsme s dvojicí mladíků, převážející nás na následující ostrov Flakstadøya, zapředli
rozhovor, týkající se jejich živobytí. Hlavní rybářská sezóna zde trvá od poloviny ledna do poloviny
dubna, rybáři během ní téměř nespí a zhubnou i 10 kg. Nyní v létě zažívají veget, snaží se přibrat,
co to jde, a živí se tím, co je zrovna potřeba. Mimo jiné naši převozníci pracují jako mechanici,
opraváři, prostě „děvče pro všechno“ a cyklotrajekt mají spíše pro zabití času, než pro zisk. Pomoc
vlády odmítají, jsou hrdí, že jsou rybáři už v x-té generaci.

Jak mi kolo skoro spadlo do moře
Hodina plavby do Nusfjordu utekla jak nic, při plavbě podél úžiny Nappstraumenu podél pobřeží
jsme pouze desetkrát museli zvednout kola z paluby a opřít o kýl, než naše převozníky napadlo je
upevnit alespoň pomocí lan. S námi plula jen trojice cyklistek, se kterou jsme spali v hostelu.
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Občas jsme minuli nějakou tu
rybářskou loď a po poledni jsme
vplouvali do úzké zátoky, na jejímž
konci se nacházela osada Nusfjord.
Protože jsem samozřejmě neodolala
nádhernému počasí, vyskočila jsem z
lodi na břeh a prováděla
fotodokumentaci. Přitom o ty
nejlepší snímky jsem přišla – jelikož
se k našim kolům nikdo neměl, já
fotila a Luboš točil, rybáři je vyházeli na molo a dále se o ně nestarali. Bohužel moje kolo dopadlo
na okraj dřevěné plošiny a jalo se pomalu sklouzávat do moře. Toho si navštěstí všimla jedna z
cyklistek, kolo zachytila a odtáhla na bezpečné místo. Jemně nás šla upozornit, že by bylo záhodno
se napřed postarat o naše věci a až posléze fotit. Ochotně jsem jí poděkovali a u toho to i skončilo,
nějak nás neatakoval fakt, že by prostě kolo nebo naložený cyklovozík skončil v moři.

Držíme tradici a bloudíme
Nusfjord je malebná, úchvatná rybářská vesnička o dvou
ulicích a jediné křižovatce, proto je s podivem, že jsme tam
dokázali zabloudit a nemohli se z osady vymotat. Skončili
jsme na konci prašné cesty a dívali jsme se na otevřené moře.
Tudy asi cyklostezka dále nepokračuje. A taky že ne, jednalo se
o pěší turistickou trasu vedoucí scénickou krajinou při pobřeží
do sousední osady Nesland. Zkusili jsme kousek tlačit, ale
úsek se šutry byl pro nás naprosto neschůdný, tak jsme to
odpískali. Vrátili jsme se zpátky do centra, což v reálu byla
vyasfaltovaná náves s pár lavičkami a jedním volně
přístupným muzeem. Protože z jednoho směru jsme sem přišli
a našli jsme zde pouze pěší stezku do Neslandu, bylo jasné, že
pokračovat musíme druhou stranou.
Já jsem si ještě v rychlosti prohlídla interiér místní kovárny. Kovář byl totiž důležitou postavou
vesnice, protože vyráběl stroje a zařízení pro rybolov a podílel se na jejich udržování v
provozuschopném stavu.
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Je libo sušenou rybu?
U jedné z laviček na náměstí jsme objevili kvanta sušených rybích hlav, volně pověšených na
opěradlech či na improvizovaných stojanech nad nimi. Jen hlavy, zbytky těl byly bůhvíkde.
Očekávaný smrádek se nekonal, kadavery byly dokonale vysušené spalujícím zapolárním sluncem a
bičujícím větrem. Díky absenci trupů jsme se domnívali, že se spíše jedná o atrakci pro turisty než o
reálný proces sušení. Dosavadní zkušenosti a pozdější objevení továrny na sušení ryb nám tento
předpoklad potvrdily.
Hned vedle výstavky sušených
rybích hlav byl typický červený
baráček aneb rorbu, zde ve verzi na
první pohled nestabilních
kamenech. Ale jelikož takto
Lofoťané staví své příbytky už po
staletí, asi jim to stále drží
pohromadě, i když má člověk strach
se na konstrukci jen křivě podívat.

Lofotská zeď
Nusfjord leží u jižního pobřeží ostrova Flakstadøya, poněkud stranou od frekventované E10.
Spojení k ní bylo bezejmennou okreskou vedoucí přes hory a je proto nabíledni, že musíme tento
horský hřeben překonat, abychom se na E10 znovu napojili. Ne, že bychom po tom nějak toužili,
ale jinudy se na konec lofotských ostrovů prostě dostat nedalo, když E10 tvoří hlavní a mnohdy i
jedinou silnici. Hory, které jsme museli přejíždět, tvořily součást Lofotenveggen neboli „Lofotské
zdi“, 160 km dlouhého horského
hřebene, táhnoucího se podél Norského
moře. Zpočátku jsme šplhali
serpentinami do horského sedla, kdy
skály kolem nás připomínaly čedičové
vyvřeliny ve tvaru píšťal na varhanech,
jaké jsme vídali na Islandu. Sestup ze
sedla nás přivedl do úplně jiného světa
– zatímco zde nahoře jsme všude
kolem sebe měli sníh, vítr a zimu,
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naráz jsme se z velehorského prostředí dostali do tundry s všudypřítomnými bažinami. Bylo to jako
ocitnout se o stovky kilometrů jinde. Ostrov nám hned padl do oka a to nejenom proto, že po šesti
deštivých dnech jsme najednou měli modrou oblohu a slunce. Připadal nám jako „Lofoty v kostce“
- měnící se scenérie, fjordy, rozeklané pobřeží, zářivě modrozelené moře s pozadím zasněžených
vrcholků, bílé písečné pláže... Přitom bylo vše nadosah a na kolech by se dal projet za jediný den,
kdybychom chtěli, ale my nechtěli pospíchat z tohoto nádherného ostrova.

Jak jsme minuli kostel
Byť jsme byli obdaření mapou s rozlišením 1:100 tisíc, naprosto luxusně se nám povedlo minout
odbočku k Flakstad Kirke, údajně nádhernému kostelu s pravoslavným vzhledem. Jak je to možné?
No prostě proto, že na mé turistické mapě, kterou jsem měla na řídítkách, kostel značen nebyl, jeho
ikona se skvěla až v automobilové mapě severního Norska 1:400 tis., kterou jsme ale vezla vzadu v
cyklobrašně. Samotná odbočka z E10 ke kostelu jako taková nebyla označena, bylo nutné sjet do
obce Flakstad a následně ke kostelu, těmito informacemi jsme ale na našem cykloputování vybaveni
nebyli a když jsme si svůj omyl uvědomili, nechtělo se nám ve větrném počasí vracet zpátky. Takto
máme ostatně důvod, proč se na Lofoty ještě někdy podívat.
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Arktická pláž
Hned za osadou Flakstad, která byla mimo E10 a tudíž jsme do ní nezajížděli, jsme se ocitli u
nádherné pláže, u které bylo zbudováno odpočívadlo. Starší Nor, nevládnoucí angličtinou, zde měl
skromný krámek s prodejem svetrů a domácích vaflí. Neodolali jsme a objednali si, byť jsme měli
své jídlo. Ale nemohli jsme vzdorovat čerstvým, právě připraveným vaflím s džemem, který
evidentně dotyčný či jeho rodina krok po kroku udělali z produktů nasbíraných zde na Lofotech.
Cena byla velmi přijatelná,
20 NOKů za vafli, 20 za
kafčo, ke kterému jsme
každý dostali celé balení
smetany, čehož využil jen
Luboš. Vypít kafe a sníst
sváču venku byl očistec,
větrem bičovaná pláž nás
nutila zkrátit přestávku na
nezbytné minimum. Vzduch
měl +8°C a do vody si
netroufl vlézt ani Luboš,
který je jinak šílenec, co se teploty týče. Už dávno tvrdím, že stran teplotních preferencí je kříženec
ledního medvěna a mrože. Ve vodě nebyla ani noha a to je co říct, dosud jsme se setkávali s tím, že
rodilí Norové jsou ještě praštěnější, než Luboš, a to včetně novorozenců. Takto jsme jen nevěřícně
sledovali oblouk tropické bílé písečné pláže u zářivě modrozeleného moře a přemýšleli, proč ty
nejnádhernější možnosti na koupání na Lofotech musí být právě zde, kde je kosa jak prase...

Až budu velká, budu cestovat Evropou
Na sympatickém odpočívadle jsme se potkali s dvojicí Čechů, brázdící třetí měsíc Evropu s tím, že
jsou tak v polovině svého putování. Koupili si na to rovnou karavan, protože půjčení na tak dlouho
dobu se jim zdálo drahé. Byli odhadem v našem věku, tj. něco mezi pubertou a důchodem, a přesto
neměli problém vyrazit na tak dlouho a cestovat. Nezáviděla jsem jim, respektive jsem jim záviděla
jen trochu, ale fakt jen málo. Kurník, jak to někdo dělá, že může na půl roku vyrazit do zahraničí,
aniž by mezitím přišel o své místo v práci, a zároveň měl dostatek peněz na cestování? Paradox byl,
že oni záviděli nám. Záviděli nám totiž tu nedosažitelnost, kdy jednou za rok vyrazíme do těchto
končin, kdy celý předchozí rok trávíme plánováním, těšením se a sněním. Oni mohli kamkoliv si
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zamanuli a právě tahle dosažitelnost se jim zajídala.
Poté, co nám zamrzly horní i dolní končetiny, jsme se vydali na cestu, kdy se do nás opíral studený
vítr a do zad nám pražilo slunce. Není nad to, když se cyklista může potit i mrznout zároveň. Minuli
jsme osadu Ramberg a v
kempu jsme si nabrali
vodu do pětilitrové
bandasky, kterou jsme od
začátku vozili s sebou.
Jelikož tam byl i
nádherný čistý záchodek,
s dovolením obsluhy
jsme jej využili k
vyprázdnění naší
gastrointestinální
soustavy /prostě jsme se
tam vykakali/.

Není most jako most
Dostali jsme se k soustavě mostů Fredvang, spojující ostrovy Flakstadøya a Moskenesøya, což jsou
severní mosty. Nás ale zajímal Kåkern most, nacházející se jižněji. Taktéž vedl z Flakstadøya na
Moskenesøya, jen s tím rozdílem, že druhý jmenovaný nás měl zavést k pokračování E10 na jižnější
ostrov, kdežto první obkružoval
Selfjorden a byl jen slepou zajížďkou.
Původně jsem sice plánovali se dostat
až na konec této okresky, přespat u
liduprázdné zátoky, další den se ten
kousek vrátit a pokračovat dále, ale
pohled na začínající kopovitou
oblačnost nás nenechával na
pochybách, že dnešní pěkné počasí
nebude mít dlouhého trvání. Rozhodli
jsme se proto pokračovat dále.
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Proč jsem přestala jíst sušené ryby
Po pár kilometrech jsme dorazili k něčemu, co zdálky vypadalo jako mnohočené stojany na sušení
prádla. Zblízka se nám naskytl pohled na stovky ryb, vydaných napospas větru, dešti, ptákům a
slunci – seshora na ryby káleli rackové a vytvářeli tak příznivé klima pro hnilobný proces, jehož
následky jsme mohli spatřit na vlastní oči – odkapávající zelená hnijící tekutina z ryb vytékala na
zem, kde tvořila brčálové jezírka
odporné páchnoucí břečky. Stojany se
svým designem výrazně lišily od těch,
které jsme viděli u Henningsværu –
tamty měly tvar písmene A, tyhle byly
klasické břevna se spoustou trámů
umístěných horizontálně na svislou
konstrukci. Na těch vodorovných
nosnících se ve výšce našich očí sušily
nebohé ryby, o čemž bylo díky smradu
bylo informováno nejen blízké okolí. Uvedená nepříliš vábnoucí scéna vyvolala u Luboše hlad.
Vynutil si zde svačinu přesto, že mě se zdvihal žaludek. Zatímco on s chutí pojedl svou porci, já
měla co dělat, abych ji nevyzvrátila k rybám transformovaným do hniloby. A to já bývám ta, co
většinou mívá kačení žaludek a Luboš zpravidla ten, kdo potřebuje mít před jídlem čisté ruce.

Stockfish aneb dobrou chuť
Stockfish je nesolená ryba, především treska, sušená na suchém vzduchu a větru na dřevěných
stojanech na břehu moře, zvaných „hjell“. Sušení potravin na celosvětově nejstarší známá metoda
uchovávání potravin, a sušené ryby mají skladovatelnost několik let. Tato metoda je levná a účinná
ve vhodných klimatických podmínkách, práci snadno provádí rybář se svou rodinou a výsledný
produkt se jednoduše přepravuje na trh.
Nejčastěji používaná ryba v tomto výrobním procesu byla treska, jiné druhy se využívaly v menší
míře. V průběhu staletí se vyvíjelo několik variant sušení ryb. Stockfish je sušená nesolená varianta
a často je chybně zaměňována s Clipfish, při které jsou ryby soleny před sušením. Po 2-3 týdnech v
soli započne sušící proces. Dříve byly ryby sušívány na skalách na břehu moře. Solení nebylo
ekonomicky proveditelné až do 17.století, kdy levná sůl z jižní Evropy se dostala k dispozici
námořním národům severní Evropy.
Treska se konzervuje v procesu zvaném fermentace, kdy ryby kvasí činností bakterií, procesu
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podobném zrání sýra.
Ryba se vykuchá hned po odchytu a poté se dá sušit buď vcelku, nebo po oddělení od páteře a
ocasu. Věší se na stojany / hjell/ od
února do května. Stabilní chladné
počasí chrání ryby před hmyzem a
zabraňuje nekontrolovatelnému
množení bakterií. Ideální je teplota
těsně nad nulou s mírným deštěm.
Přílišný mráz kazí ryby, protože led
ničí svalová vlákna v rybách.
Pro tento proces je právě klima v
severním Norsku příhodné.
Vzhledem ke stabilním podmínkách na Lofotách jsou zdejší ryby považovány za nejlepší.
Po tři měsíce visí ryba na hjellu, poté je na další 2-3 měsíce přemístěna do interiéru k dalšímu
zrání, do suchého a vzdušného prostředí. Během sušení se odpaří z ryb asi 80% vody, treska si ale
nadále zachovává všechny živiny jako čerstvá ryba, jen je má koncentrované: bílkoviny, vitamíny,
železo a vápník.

Však ono Ti to z kola opadá na obličej
Protože se soustavou kolo + vozík jsem si připadala spíše jako řidič kamionu či tahače, bylo nutné
vytočit se od stojanů velkým obloukem, který se mi nepříliš vydařil a proti své vůli jsem najela
přímo do zeleného humusu z ryb. Pro jistotu jsem si v tom i vyráchala boty, protože jinak jsem kolo
vysvobodit nemohla a z pochopitelných důvodů jsem s ním nechtěla prásknout, protože by dopadlo
přímo do hnilobné břečky. Díky nucenému průjezdu jsem si tak zastříkala i batoh ve vozíku. Celá
nešťastná jsem lkala, že mám
znečištěné pneumatiky. Luboš mě
uklidnil slovy: „Neboj, však jak se
rozjedeš, tak Ti to za jízdy opadá na
obličej.“ Nejhorší je, že měl pravdu,
jakmile jsem nasedla a začala šlapat,
zelená tekutina mě úspěšně stříkala na
obličej.
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Až na vrchol
Pokračovali jsme dál směrem na jih, podél Selfjordenu a hledali vhodné místo na přespání.
Bohužel, všude kolem nás se nacházely jen skály a útesy. Když už jsme byli na dohled od Kåkern
mostu, stalo se nalezení noclehu poněkud urgentní. Dojet na následující ostrov Moskenesøya jsme
totiž nechtěli. Nějaký rozumný důvod jsme pro to ale neměli, šlo jen o nechuť opouštět nádherný
ostrov Flakstadøya, chtěli jsme si ho co nejdéle užít a noc strávit ještě na něm. Pak zde byl ještě
jeden malicherný argument.
Osada Å, ležící na konci
lofotských ostrovů, mohla být
od nás vzdálená tak 30 km.
Tedy nebyl důvod pospíchat,
beztak k ní dojedeme až zítra.
Jedinou možnost, jak zde
zůstat, nabízely vysoké útesy
vlevo od E10, tyčící se asi 90
metrů nad okolím. Zdálo se mi
téměř nemožné se dostat až na
vrchol bez zátěže, natožpak s plně naloženými koly. Pro Luboše to ale byla výzva, napřed tam
vyšplhal sám na obhlídku a pak se vrátil pro kolo, od kterého odpojil vozík. Já jsem si batoh
nahodila na záda a lopotně jsem po čtyřech šplhala vzhůru. Nedovedla jsem si představit, jak tam
Luboš tlačí či spíš nese kolo. Postupně se takto vrátil pro druhé kolo a následně oba vozíky, já
vynosila batohy a drobné věci.

Jak jsme zakopávali jídlo
Ocelově šedá obloha nás nezklamala. Začalo krápat ještě dříve, než jsme stihli ponosit všechno
nahoru. Vybrali jsme si jakž takž rovný plácek /rovný ve smyslu, že se neskoulíme dolů z útesu,
nikoliv že budeme spát na rovině/ a narychlo vztyčili stan. Než se pořádně rozpršelo, pokusila jsem
se uvařit večeři. Ten termín je namístě – než se mi povedlo luštěniny přivést do varu, pršelo tak
silně, že jsem jídlo prohlásila za hotové a tak jsme ho i zbaštili. Museli jsme více použít sílu našich
čelistí a napnout čelistní svaly, abychom hrách měli poživatelný, ale zapili jsme to hojně Fernetem,
abychom podpořili řádnou tvorbu žaludečních šťáv. Protože při nejlepší vůli jsme celou porci
hrachu nedokázali do sebe dostat, rozhodl se Luboš, že jídlo zakope na bezpečné místo, abychom
ho dojedli ráno. Celý hrnec i s potravou tedy vzal a tak jak byl ho umístil do jámy, kterou vyhloubil
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naší multifunkční sekyrkou. Z obavy před medvědy, kterých se bál a evidentně se domníval, že v
okolí E10 jich musí být stovky, si na úschovu vybral vzdálené místo někde v porostu borůvčí, nebo
co to za nízké stromy bylo. Doufala jsem jenom, že si umístění vybaví i ráno.
Celá procedura nejspíše odebrala
Lubošovi tělesné teplo, protože
se již zalezený ve spacáku
domáhal hřejivého pytlíku, který
jsem mu ochotně poskytla. Co
když by pak další fáze byla
žádost o přepuštění mé porce
Fernetu? To mu radši vrazím ten
pytlík. Zahřívací samozřejmě.
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Den 15., pátek 20.7.
Den, kdy jsme se patrně zbláznili aneb pachová fata mográna
Protože nás vzbudily kapky deště, dopadající s velkou intenzitou na náš stan, vytáhla jsem
elektronickou čtečku knih, zapla internet a najela si na stránku norských meteorologů kvůli
předpovědi počasí. Jejich scénář se mi
ale zdál nevěrohodný po spatření
mapky Lofot, podle níž jsme nad
sebou právě měli slunce. Nevěřícně
jsem zamrkala a znovu pohlédla ven. Z
jednolitě tmavé oblohy crčely kýble
vody. Mrkla jsem tedy na obrazovečku.
Srážky nula, azuro a samé slunce.
Někdo z nás nebude normální. Otázka
je, kdo.
Dumání o tom, že jsme se patrně zbláznili my a nikoliv Norové podpořil fakt, že se mi zdálo, že
naše spacáky, do nichž uléháme převážně špinaví a mokří, velmi libě voní. Sugestivně jsem trvala
na svém, až jsem o tom přesvědčila i Luboše a on po intenzivním čichání ke svému spacáku, aniž
by upadl do bezvědomí, tento efekt nazval „pachová fata morgána“.

Úskalí sraní v dešti
Kupodivu Luboš si pamatoval, kam ukryl nedojezené jídlo, tak se pro ně vrátil, vykopal ho a po
ohřátí jsme ho zdlabali. Žádný medvěd či rosomák si na něm nepochutnal, jen kolem bylo spousta
skořápek vodní fauny, které se sem
neměly jak dostat, když příliv byl sto
metrů od nás směrem vodorovným.
Chuťově to jídlo bylo stále stejně hnusné,
jako včera večer. Ovšem díky účinku
luštěnin na střeva se jejich obsah pohnul
směrem k východu a já musela někam na
velkou. Samozřejmě moje nevycválaná
prdel si vybrala moment nejsilnějšího
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deště, ale nebylo zbytí. Odskočila jsem si do keříčků docela daleko od našeho stanu a zatímco jsem
konala potřebu, pršelo mi na odhalenou zadnici. Než jsem dílo dokončila, byla jsem durch mokrá.
Samozřejmě hned poté se intenzita srážek zmírnila. Ani mě to nepřekvapilo.

Tradičně vyrážíme v 16. hodin aneb marné čekání na lepší počasí
Zalezli jsme zpátky do spacáků a doufali, že přestane pršet. Kýžené zlepšení počasí nenastalo, tak
jsme odevzdaně sbalili stan a kolem 16. hodiny snesli postupně dolů kola, vozíky a batohy, naložili
se na další jízdu a ve vytrvalém dešti vyrazili. Díky zimě jsme měli čelenky, pod helmou a kapucí
teplé čepice a na rukou zimní rukavice.
Výše uvedené propriety se ukázaly jako
nezbytnost na letní Lofoty. Čekat na lepší
počasí déle nemělo smysl, protože to
vypadalo, že déšť opět na delší dobu
zvítězil nad sluncem. Události dnů
příštích ukázalo, že to tak opravdu bylo.
Že odjíždíme tak pozdě nás už nijak
neznepokojovalo. Postupně se to totiž
stávalo naším zvykem.
Během několika minut jsme bez potíží překonali Kåkern most a dosáhli následujícího ostrova –
Moskenesøya. První most, který byl zcela vodorovný, bez obvyklého středového vyklenutí,
určeného pro průjezd lodí pod ním.

Konečně vítězíme nad tunely
Ačkoliv jsem byla vybavena velmi
podrobnou mapou, tunely na ní byly
značeny jen občas. Proč některé jo a
jiné ne jsme nepochopili, asi to
záviselo na momentální náladě
kartografa. Každopádně zde, na
ostrově Moskenesøya jsme si všimli,
že se tunely dají objet po staré cestě,
vedoucí traverzem či přes horská
sedla. Bingo! Měli jsme z toho
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radost jak malé děti. Raději jsme šplhali do horských průsmyků po šotolinové, vymlácené cestě i
několik kilometrů a na druhé straně to krkolomně sjížděli dolů, než abychom si to zkrátili přes
tunel. Jen někdy bylo trochu problematičtější tu původní silnici najít, většinou byl nájezd umně
skryt či zatarasen betonem. Ale kdo hledá, najde, hlavně když jsme věděli, že něco takového
existuje, nebyl už problém nájezd na starou cestu pohledat. Takto jsme umně překonaly několik
tunelů a litovali, že nás už dříve tato varianta nenapadla.
Jeden z tunelů byl dokonce uzavřen, probíhala v něm řízená exploze – bezpochyby se rozšiřoval,
protože zdejší tunely nepochybně projektoval někdo, kdo se domníval, že auto má šířku půl metru.
Protože už jsme měli hlad a zrovna se zmírnil déšť, vytáhli jsme ztuchlý chleba a rybičky a
posvačili.

Jak racek ze střechy spadl
Z odpočivadla před tunelem nás vyhnala průtrž, vydali jsme se tedy na cestu. Protože v hustém dešti
se téměř nedalo jet a viditelnost byla blízká nule, po projetí malebné rybářské vesničky Hamnøy
jsme se schovali pod úzkou stříšku u jednoho z baráčků a sledovali, jak tmavne obloha a začíná
pravý saigon. Vydrželi jsme tak čekat asi
půl hodiny, déle se nedalo díky zimě,
protože jsme se tam schovávali mokří a
rychle jsme prochladli. Museli jsme se
tedy volky nevolky vydat znovu na
cestu. Jen co jsme opustili pofidérní
úkryt, uviděli jsme mláďátko racka,
který se vykuleně kutálel po střeše a
nechápavě civěl na přibližující se zem,
která ho nevyhnutelně po pár sekundách pádu udeřila. Vytřeštil oči, trochu se otřepal a nejistě se
snažil máchat křídly, aniž by to mělo nějaký vliv na odlepení se od horizontály. Vzhledem k
nevraživosti jeho rodičů jsme raději rychle vypadli, celkem to vypadalo, že nás napadnou a
potrestají za to, že jejich potomek se zřítil ze střechy.

Ať žijí semafory
Čekal nás jednoproudý most řízený semaforem. Bohužel, zřejmě byl na čidlo, které nás
nezaznamenalo, protože po deseti minutách marného čekání na zelenou jsme se na to vykašlali, kola
vytlačili nahoru a dolů jsme nasedli a sjeli. Přitom když jsme se před mostem schovávali ukrytí pod
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střechou, semafor průběžně pouštěl auta z jedné i druhé strany.
Následující vesničku Reine jsme projížděli v silném
lijáku, což rvalo žíly zejména mě, jelikož osada mě
naprosto dostala svou půvabností a fotogeničností. Ale
vytahujte foťák, když prší. Teplota činila 11°C, což
neprospívalo našim tělesným schránkám, ty se
dožadovaly tepla, sucha a jídla. Ale zatím nebylo možné
tyto požadavky splnit.

Jak jsme narazili na zrušený kemp aneb Å je konec světa
Podle brožury bychom měli být obklopeni kempy – jeden se měl vyskytovat v Moskenes u
přístaviště trajektů a druhý o pět kilometrů dále, v osadě s úchvatným názvem Å, což je zároveň
poslední písmeno norské abecedy /něco jako naše „Ž“/. Å je zároveň konec Lofot, dál už se
rozprostírá jen širé moře a systém slapových vírů Moskstraumen neboli Malstrøm a vzdálené
ostrovy Værøy a Røst. Byť jsme chtěli
pokračovat dále trajektem, tedy bylo by pro nás
výhodnější zůstat v Moskenes, rozhodli jsme se
dojet až do Å jako do symbolického konce
světa, protože zde končí i dálková E10, měřící
880km. Jelikož jak jinak pršelo, nechtělo se mi
vytahovat na světlo, vlastně na déšť,
zrcadlovku. Zvěčnila jsem nás tedy u vjezdu do
obce mobilem, kterému už nemohlo žádné
vlhko více ublížit.
Bohužel příjezd do Å nás zklamal, kemp sice
fungoval, ale recepce byla zavřená s fixem
psanou cedulí, že kemp je obsazen a tábořiště
pro stanaře dávno zrušené. Chvíli jsme na to
čuměli a pak jsme se odevzdaně vydali těch pět
kilometrů zpátky, naštěstí na kole nám to
nečinilo potíže, být zde pěšky, tak se asi
odklidíme někam do ústraní a tam postavíme stan.
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Nejhorší kemp mého života
Kolem 22. hodiny jsme dorazili zpátky do Moskenes, kde jsme se ubytovali v naštěstí otevřeném
kempu. Byl pátek večer, rychlý pohled na vyvěšený jízdní řád trajektů nám ukázal, že rozumné
spojení na vzdálený ostrov Værøy, kam jsme se chystali, je až v pondělí ráno. Zaplatili sme si proto
tři noci s tím, že jeden den bude věnován prohlídce muzeí a odpočinku a druhý den pokusu o pěší
výstup, když už sem taháme výbavu na takové aktivity, na něž zatím díky počasí nějak nedošlo.
Zacálovali jsme 150 NOKů/noc/2osoby/stan.
Stan jsme jen narychlo upevnili v rozích tak, aby nám ho vítr neodnesl a šli do kuchyňky. Urgentně
jsme potřebovali proschnout, zahřát se a hlavně se najíst. Bohužel kuchyň byla přecpaná vařícími
táborníky a na jediný plotýnkový vařič se stála hodinová fronta. Vevnitř bylo nedýchatelno a vlhko
jak v sauně. Pokud jsme si chtěli uvařit, museli jsme na svém plynu, kterého jsme už měli pomálu a
potřebovali jsme, aby nám vydržel až do konce pobytu.
Luboš naštvaný na nejvyšší míru šel do recepce reklamovat užití kuchyňky. Jelikož sprchy nebyly v
ceně a platily se zvlášť, nabízela se tedy otázka, za co platíme tak horentní sumu. Postarší Nor
chvíli cosi počítal na kalkulačce a pak nám na pult vysolil 50 NOKů s otázkou, zda nám to jako
refundace stačí. Po chvíli dohadování se jsme to nakonec přijali. Bude alespoň na sprchu.
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Přílišná hygiena může škodit
Po jídle se Luboš rozhodl, že je načase se umýt. Já takový hazard se svým zdravím odmítla a pouze
jsem si decentně v čisté, teplé vodě vyčistila zuby a tím skončila očista mého těla. To Luboš si ode
mě vzal 10 NOKů na sprchu. Protože jsme si stan postavili daleko od recepce, přímo na útesem nad
mořem, čekal ho sprint na 300 metrů v hustém dešti a silném větru, během kterého prochladl tak, že
si vydyndal hřejivý pytlík a
dvojnásobnou porci Ferneta.
Mě bylo tak akorát, sice jsem
byla špinavá a smradlavá, ale
zato mi bylo teplo. K čemu
nyní bylo Lubošovi, že klepal
kosu umytý a čisťunký, ledaže
by to od něj byla finta, jak
získat větší příděl Fernetu.
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Den 16., sobota 21.7.
Konzistence jídla se musí přizpůsobit počasí
Nad ránem se probudil Luboš, že musí kakat. Samozřejmě výhoda stanování v kempu na útesech je
výhled, klid a samota. Nevýhoda je vzdálené WC a silný déšť, znemožňující se tam dostat suchou
nohou, ehm suchou prdelí. Neuvěřitelně brblal /Luboš, ne ten déšť/ že příště je nutné konzistenci
jídla přizpůsobit počasí. On totiž kakánípudný hrášek není to pravé ořechové do deštivého počasí.
Poté, co mi s opoceným čelem a vyvalenýma očima vysvětlil, že je nutné na tento fakt brát ohled,
aniž by si uvědomil, že já jedla to samé,
vysoukal se ze spacáku a do toho
nejsilnějšího lijáku vyrazil, pro jistotu s
toaletním papírem – prý kdyby nestihl až
na kempový WC, vykoná to někde v
ústraní do keříčků. Chtěla jsem se ho
zeptat, proč tedy nepočkal, až se srážky
zmírní, ale jeho divný pohled mě umlčel.
Vrátil se asi po deseti minutách komplet
mokrý s informací, že došel jen k
pátému stromku a tam vše zahrabal.

Nastalo slunečné, deštivé ráno
Celou noc pršelo a vytrvalý déšť nás pronásledoval až do 11,30 s krátkými přerušeními, kdy se
najednou objevila modrá obloha, vysvitlo sluníčko, jehož paprsky nám během pár minut vysušily
stan, aby následně opět začalo hustě pršet a obloha se zatáhla. Tyhle cykly se tak rychle měnily, až
nastala situace, kdy z krásně modré oblohy padaly provazce vody. Co by ne, tady je možné všechno,
jako třeba absence mraku, ze kterého by mohlo pršet, a přesto prší, nebo žlutooranžové slunce na
obloze a vytrvalý déšť současně. Prostě svítilo sluníčko, pokud zrovna nepršelo.
Posnídali jsme v kupodivu liduprázdné kuchyňce a v 15. hodin jsme konečně opustili kemp. V
plánu byla cesta pěšky cca 5 - 6 km do osady Å, tam obhlídka muzeí a návrat do kempu. Na kola
jsme neměli ani pomyšlení, cítili jsme poněkud otlačenou sedací část těla.
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Jak vypadá ukazatel na Lofotech
V průběžném lijáku, střídajícím se se sluncem, jsme šli po silnici podél útesů. Hned za první
zatáčkou za Moskenes jsme uviděli kolonie racků, tábořících na skalách, nad nimiž byly postaveny
baráčky. Řev se nesl do dálky a
káleli nejen na útesy, ale i na nás.
Radši jsme práskli do koní a
vydali se dále, neradi bychom si
odnesli památku ve formě
nechtěného obsahu trávicího
traktu na našich hlavách.
V sílícím dešti jsme došli k malé
vísce Sørvågen, která by nebyla
ničím zajímavá nebýt toho,
ukazatel obce byl ověšený
sušenými rybami. Bohužel se mi nechtělo ani foťák, ani mobil vytahovat do lijáku a scénu zvěčnit,
spoléhala jsem na to, že při cestě zpátky třeba pršet nebude a já si tak tento nevšední úkaz
zdokumentuji. Chyba lávky! Nyní toho hořce lituji, že jsem alespoň výcvak nespáchala.

Podruhé v Å, tentokrát pěšky a opět v dešti
Těsně před 17.hodinou jsme komplet mokří podruhé stáli u poslední lofotské osady, vesnice Å. Je
zde nejenom konec Lofot, ale i konec dálkové evropské silnice E10, začínající o 880km dále ve
švédském Luleå. Provázela nás celé naše putování po ostrovech a tak jsme si chtěli vyfotit její
konec, očekávali jsme nějaké
symbolické ukončení cesty.
Kdepak, nic takového se
nekonalo, silnice projela
tunelem, za kterým se
nacházelo velké parkoviště a
následně se transformovala v
cyklostezku. Jen tak, bez
nějakého upozornění. Děsně
nás to oba rozhodilo. Jelikož
na parkovišti byl obchůdek se
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suvenýry a volně přístupné WC, obého jsme využili. Na Lubošovo doporučení jsem si koupila
tričko s emblémem obce, byť se mi až tak nelíbilo. Ale pokud chlap jednou hodlá pustit chlup a
dovolit ženě nákup, byla by blbá to odmítnout. Jelikož měl Luboš nějakou rozšafnou náladu,
doporučil mi i koupi nášivky. Místo ní jsem si vzala raději samolepku s rybičkou, obtáčející
písmenko A, jakožto symbol obce Å.

Chceme zaplatit, a není komu
Protože jsme do Å dorazili poměrně pozdě, nebyl čas na prohlídku obou plánovaných muzeí, ale
museli jsme si vybrat jen jedno. Původně jsme si zvolili Lofotské muzeum tresek, bohužel cedule
na dveřích nám oznámila, že si kurátor odskočil
na sváču a brzo přijde. Evidentně ten termín si
vysvětlujeme každý jinak, po deseti minutách
nás to přestalo bavit, protože lepší rybářská
vesnice v hrsti, než treska na střeše – zkusíme
druhé, konkurenční muzeum – Muzeum norské
rybářské vesnice, jelikož s blížícím se koncem
pracovní doby by nám hrozilo, že nám nakonec
zavřou i tam.
Přešli jsme tedy podél zálivu na konec uličky,
kde bylo otevřené muzeum s vyvěšeným
upozorněním, že ve vedlejší budově v prodejně
suvenýrů si máme koupit vstupenky. Zašla jsem
tam tedy, ale bohužel, pokladnu nikdo
neobsluhoval. Po kratším čekání jsem se vrátila
ven a šli jsme tedy do muzea bez placení.
Zejména mě to rvalo žíly, měla jsem dobrou vůli
zaplatit, ale nebylo komu a v zásadě od nás ani
nikdo peníze nechtěl. Expozici jsme si jen tak prolítli, nebylo zde nic, co už bychom neviděli v
předchozích lofotských muzeích a na naučný film v norštině o Malstrømu jsme se vydrželi koukat
jen chvilku.
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Co udělá rozdíl deseti minut
Vydali jsme se až za vesnici Å na útesy, za nimiž se nacházelo širé moře a proslulý vír Malstrøm
neboli Moskstraumen či Moskenstraumen. Jedná se o systém slapových jevů, nacházející se mezi
ostrovy Moskenesøya a Værøy. Z prvního jmenovaného jsme se koukali na druhý jmenovaný a
obdivovali proslulou úžinu. To jsme ještě netušili, jak si o dva dny později přejezdem lodí přes
Malstrøm tento vír užijeme zblízka. Zatím jsme sledovali úchvatné divadlo, při kterém byl ostrov
Værøy skryt v mracích, ze kterých se pod úhlem valily na ostrov provazy vody. Za deset minut se
scenérie zcela změnila, mraky se přehnaly nad nás a nad Værøyem svítilo slunce z blankytně modré
oblohy. Rozdíl vzniklý během tak krátké doby naprosto změnil ráz krajiny stejně, jako diference
mezi dnem a nocí.

Kolik stojí kilometr
Vyčerpali jsme tímto všechny možnosti, nabízející Å a okolí. Pro návrat pěšky jsme v hustém dešti
neměli ani pomyšlení, vydali jsme se tedy kolem útesů směrem, ve kterém Luboš tušil parkoviště.
Samozřejmě se netrefil, asi nějak stárne a jeho orientační smysl už není, co býval. Zašli jsme si asi
dva kilometry, brodili jsme se přes bažiny obuti v sandálkách a přelézali jsme přes skály, než jsme
se vynořili u mostu s koncem E10, bohužel ze špatné strany. Naštěstí se dalo dostat na opačné ústí
po úzkém chodníčku při levé straně. Zde stojícího řidiče autobusu se Luboš pokusil vyzpovídat, kdy
nám něco jedem směrem na Moskenes, ale marně, Nor, byť mladého věku, neuměl anglicky ani
slovo, naštěstí mu nechyběla ochota a na hodinkách Lubošovi ukázal čas 19,10.
V určenou dobu se zjevil autobus a řidič nás skasíroval o 64NOKů/2osoby. Pěkná láce za těch cca
4,5km.
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Fish & Chips
Hladoví jsme vystoupili u kempu a vůně z kavárny poblíž recepce nás přikovala na místě. Zvažovali
jsme, co s námi. Jelikož jsme chtěli být féroví a když nám refundovali peníze za kuchyňku, neměli
jsme v úmyslu toho zneužívat. Vařit jsme stejně neměli co a v podstatě ani na čem – plynu jsme
měli pomálu a jídla nemnoho více. Zvědavě jsme tedy strčili nos do kavárny, kde nás ihned
upoutala nabídka smažených rybiček s hranolky. Jelikož jídelní lístek byl v norštině, jen jsme
ukázali, o co máme zájem, a během půl hodiny jsme dlabali výbornou baštu. Naše hladové nadšení
upoutali zákazníky kavárny, čekající tam na večerní trajekt nad kávou, a po jednom se trousili se
nás chodit ptát, co to je za jídlo, aby si to následně šli k pultu objednat taky. Napočítala jsem takto
dvanáct večeří, o které maličké kavárně vzrostla tržba. Ideálně jsme měli dostat naše porce zdarma.
Neměli jsme ale ani chuť s majiteli na tohle téma byť jen vtipkovat, nesympatická obsluha kolem
sebe šířila negativní energii, že se jí krajně příčí to, že suplují čekárnu trajektů. Na každém stole,
nad obsluhovacím pultem i nad vchodem visely nápisy, že kavárna jako čekárna neslouží.

Duha nad tábořištěm
Uprostřed večeře Luboš spatřil venku duhu. Popadla jsem foťák a mobil a jala se ten nádherný
obraz převádět na pixely. Bohužel má činnost upoutala obsluhu kavárny a nepokrytě mi dali najevo,
že se jim nelíbí, co provádím. Body pro ně dolů. Nic jsem jim neprovedla, nemuseli kvůli mně ani
hnout navíc prstem, nepřišli o žádný zisk, a přesto jim vadilo, že jsem se zvedla od jídla a šla fotit.
Rychle jsme dojedli a vypadli. V kempu si Luboš jen vyčistil zuby, nechtěl riskovat včerejší debakl
se sprchou. To já se naopak cítila dobře a dopřála jsem si očistu těla ve formě teplé sprchy.
Investovala jsem do sebe 2 x 10 NOKů s tím, že za 10 NOKů byly tři minuty teplé vody. Zrovna
jsem si i vyprala a to již klasickým způsobem, že jsem do sprchly lezla oblečená. Na rozdíl od
včerejška, kdy jsme na tábořiště
dorazili vymrzlí a unavení, dnes jsme
byli zahřátí, s teplým jídlem v
žaludku, takže jsem následný návrat
do stanu v zimě a dešti neřešila. Po
cestě jsem ještě ztratila pár slov s
dvojicí Čechů, kteří se divili, že jsem
nestála ve frontě. Oni prý na sprchu
čekali dvě hodiny. Asi jsem vyhmátla
dobu, kdy tam nikdo nebyl.
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Den 17., neděle 22.7.
Proč budík nezvonil
V noci utíkal Luboš v 4,30 čurat a hlásil modrou oblohu a sluníčko. Když jsem hodinu předtím
musela já, pršelo a já komplet zmokla. Život není fér.
Kolem 11. hodiny nás probudily hlasy zvenčí. Vystrčila jsem nos ze stanu a zažila šok. Kousek od
nás tábořili dva kluci, kteří na nás vesele mávali. Pocítili jsme tak dvojí otřes, jednak že někdo našel
naše odlehlé místečko, jednak že jsme zaspali a to úplně. Dnešní den byl totiž plánován jako
turistický, chtěli jsme podniknout výšlap v okolí Reine a bylo potřeba se tam přepravit busem a
proto jsem na pátou ráno měla natažený budík. Tuto funkci vykonával můj mobil a já se dušovala,
že nejsem blb a určitě jsem ho nastavila, jenže prostě nezvonil. Luboš naopak razil teorii, že jsem
ho zaklapla a spala dál, jak bývá mým zvykem. Pravdu neměl ani jeden z nás, jak vyšlo najevo
později, můj mobil poněkud zešílel a domníval se, že je o čtyři dny později. No a tím pádem budík
nařízený na určitou hodinu v určitém dni prostě nezvonil, protože dle mobilu už tento den proběhl.
Jelikož nám další autobus jel v 11,45, měli jsme co dělat, abychom ho stihli. Byli jsme velmi vděční
za to, že nás kluci, byť neúmyslně, probudili. Nebýt nich, chrněli bychom ještě několik hodin.
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Co jíst, když není co
Otázka vaření se vyřešila sama. Neměli jsme už skoro žádné jídlo, jehož spotřebu jsme měli
enormní a naprosto jsme podcenili náš poslední nákup před několika dny v Leknes, kdy jsme se
naivně domnívali, že nakoupené množství nám vydrží do konce pobytu na Lofotech. Takto jsme
dojedli poslední konzervu rybiček s konzervou rybiček a doufali, že v Reine nějaký obchod
najdeme, protože jinak jsme s odpuštěním v prdeli. Což není až tak výstižné, protože když nebude
jídlo, nebude ani hovno, jelikož
trávicí trakt potřebuje něco, z čeho
exkrementy vytvoří a vzduch mu
určitě stačit nebude.
Zase díky absenci vaření jsme bez
problémů stihli autobus, který nás
za stejnou cenu jako včera dovezl
do Reine. Asi mají na kratší
vzdálenosti jednotný tarif bez
ohledu na ujetý počet kilometrů.
Díky tomuto faktu jsme se s řidičem dohodli, že si vystoupíme o nějaký ten kilák později, jelikož
osada byla roztahaná na několika kilometrech a nám se z páteční jízdy na kolech v dešti vybavilo,
že asi dva kilometry od centra směrem od Moskenes je Coop. Tedy tohle se z paměťové stopy
vynořilo jen mě, Luboš se dušoval, že nic takového neviděl. Hned jsem se cítila lépe stran
pozorovacího talentu.

Nejenom jídlem živ je člověk
Ukázalo se, že jsem měla pravdu, Coop
byl opravdu tam, kde jsem si jeho polohu
pamatovala, a žádný troll nám ho
neposunul. Jelikož jsme busem
projíždějícím centrem zahlídli na
náměstíčku malý krámek, zde v Coopu
jsme chtěli pořešit jen akutní touhu po
jídle a koupi pohledů, zásoby si doplníme
později, ať je dnes nemusíme celý den
tahat. Pohledů jsme vzali deset kusů, že je
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napíšeme, až nasytíme naše žaludky. Zvenku jsme totiž viděli poštovní schránku. Na jídlo jsme si
koupili lososa, slané česnekové máslo a velké balení jogurtu. Ten zde na Lofotech a nejen na nich
byl k sehnání opravdu chuťově vyjímečný. Vždy jsme si ho brávali ve velkém balení, tj. litr.
Zašli jsme si kousek k zátoce, kde jsme na prázdných paletách napsali rodině a kamarádům
pohledy. Trvalo mi to asi hodinu, protože vítr mi neustále rval z rukou pero, deníček s adresami či
samotné pohledy. Ještěže jsem prozřetelně nalepila známky na ně ještě v obchodě.

Odpočinkový den
Původní plán na dnešek zvažoval dvě možnosti. Drsnější – výstup na Reinebringen a méně
náročnou – trek k písečným plážím Horseid přes hřeben Kjerkfjorden. Obojí padlo díky zaspání,
oba výlety předpokládaly totiž stihnutí ranního busu. Pokud si někdo klade otázku, proč jsme se do
cca 10 km vzdáleného Reine
nepřiblížili na kolech, tak to bylo
proto, že jsme neměli důvod situaci
nějak hrotit. Pěší výstup nebyl top
priorita. Důležitější pro nás bylo užít
si pobyt na Lofotech. Proto jsem
honem vymyslela náhradní variantu,
a to plavbu lodí po Reinefjordu,
údajně nejkrásnějším lofotském
fjordu. Ukázalo se, že osud nám
dopřál plnohodnou náhradu. Popis opravdu nelhal, malebný Reinefjord a plavba po něm nám
zviditelnila nádherné scenérie, zejména úchvatný fjord s divokou přírodou obklopenou strmými
horami. Prostě jsme měli možnost mít odpočinkový den v našem jinak obtížném pachtění se na
kolech.

Běžný Středoevropan má sušáku prádlo, běžný Lofoťan tam má
ryby
S litrovým jogurtem v rukou, který jsme postupně pili za chůze, jsme se vrátili podél poklidné
laguny do centra Reine. Chvílemi pršelo, ale postupně modrá obloha získávala nad deštivými mraky
navrch. Naštěstí, protože už nás fakt nebavilo furt chodit či jezdit v dešti.
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Při putování vesnicí Reine s 342 obyvateli
jsme při hledání přístaviště trošku zabloudili a
dostali se tak až k odlehlým domkům úplně na
okraji vesnice, kam normálně turisté
nepřijdou. Hned na první pohled nás před
jedním baráčkem upoutal sušák na prádlo.
Nijak se nelišil od běžných sušáků na prádlo v
našich zeměpisných šířkách kromě jednoho
detailu – zdejší obyvatel na něm měl na
kolíčkách pověšené sušící se ryby.

Nejsme jediní, kdo zaspal
Těsně před 15. hodinou se nám kýžené přístaviště povedlo nalézt. Kromě něj jsme objevili i dvě
sympatické Češky, které jsme potkali už v Moskenes a přebývali jsme s nimi ve zdejším kempu.
Jejich přítomnost zde nás překvapila – podle dříve nám sdělených plánů zamýšlely den předtím
vylézt na Reinebringen a dnes touto dobou měly stoupat někde k Horseidu. Co tedy dělají tady?
Jejich vysvětlení bylo
jednoduché, zaspaly stejně
jako my a nestihly dřívější
přívoz. Proto jedou nyní s
námi a trek rozdělí na dva
dny a jelikož mají u sebe
celou bivakovací výbavu,
přespí někde na druhé straně
a další den se vrátí zpátky.
Nabízely nám, že bychom
mohli nouzově zůstat u nich
ve stanu, ale nám tato varianta nevyhovovala, zítra jsme chtěli na vzdálený ostrov Værøy.
Dvojice dívčin nám vylíčila své zážitky ze včerejšího výstupu na Reinebringen, kdy těsně pod
vrcholem jim začalo pršet, viditelnost byla s bídou na špičky prstů u nohou a následný strmý sestup
po mokrých šutrech byl o hubu. Proto dnes zaspaly, vrátily se včera úplně hyn.
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Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné
Plavba pro Reinefjordu splňovala všechny nej včetně toho, že azurově modré nebe se konečně
rozhodlo zvítězit nad mraky, deštěm a ocelově černou oblohou. Z nějakého důvodu se moje mapa
tvářila, že fjord se nazývá Kjerkfjorden, nikoliv Reinefjord, ale tento fakt nám byl celkem ukradený.
Užívali jsme si pěkného počasí a na otevřené palubě jsme sledovali měnící se scenérie a nástup a
výstup místních, kteří se plavili do opuštěných a vzdálených osad. Rozloučili jsme se s dvojicí
Češek, které vystupovaly v
polovině plavby. Popřáli jsme jim
šťastný zbytek pobytu na Lofotech
a zejména pěkné počasí, kterého
zde bylo jak šafránu.
Za možnost shlédnout opravdu
malebný fjord jsme pro dvě osoby
zaplatili 240 NOKů a rozhodně to
byly dobře investované peníze, za
které jsem měli možnost vidět
neuvěřitelnou krajinu.

Dokupování proviantu
V 16. hodin nás malý katamarán vyplivnul zpět v Reine, kde jsme si v předtím vyhlídnutém malém
obchůdku hodlali dokoupit zásoby, než nám za hodinu pojede bus zpět do Moskenes. Ale chyba
lávky! Obchod to byl předražený a nenabízel skoro žádné možnosti instantní potravy. Po dlouhém
dumání se mi povedlo nakoupit nějaké
konzervy, těstoviny, chléb, rybičky a
salám. Snad to nebude potrava po kočky,
jak se nám již jednou stalo před několika
lety ve Švédsku. Dokoupila jsem ještě tři
pohledy, aby všichni kamarádi a strýcové
a tety byli řádně obesláni. Protože jsme
měli hlad a dost času, čerstvý losos a
kafe to jistili. Pojedli jsme statečně
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venku na lavečkách na náměstí, částečně skrytí před poryvy větru a kapkami deště, které se opět
začínaly prosazovat. Měli jsme starost o naše známé Češky, touto dobou překonávající hory v okolí
Reine. Snad jsou OK a jejich výstup dopadne dobře. Výbavu měly dostatečnou a zkušenostmi byly
obdařeny řádně.

Kdákání slepic v kempu
Do kempu jsme dorazili kolem 17,15 a skočili jsme si ještě do přístaviště trajektů, odkud jsme měli
zítra brzo ráno vyrážet na ostrov Værøy. Obsluha nás ujistila, že pokud nemáme auto, není
rezervace požadována a s koly není žádný problém s nastoupením na palubu. Trošku nás sice zarazil
pohled na několikakilometrovou řadu aut, čekajících na loď, ale snad opravdu jako cyklisté se na
loď vejdeme. Zaujal nás nápis
„biking is not allowed on
gangway“, ale nikdo z
dotázaných nám nebyl schopen
to přeložit do srozumitelštiny.
Až události dnů příštích nám
ukázali, že se tím myslí pouze
to, aby jim cyklisté nenajížděli
na kolech do vnitřku lodi.
Nepřeháněli jsme to s hygienou
a zalehli jsem do spacáků.
Usínání nám znepříjemňovalo kdákání slepic, nesoucí se z kempu. Ačkoliv jsme se snažili zdroj
objasnit, nepovedlo se nám to. Copak máme halucinace? Nebo fakt má někdo někde poblíž slepice?
Štěstí dotyčného majitele bylo, že jsme tu drůbež nedohledali, protože jinak by riskoval, že mu
sežereme buď slepice, nebo vajíčka.

Chvála slanému máslu
Místo abychom sladce spali, na povrch se dostaly nízké pudy a hlad zvítězil nad únavou. Venku
zuřilo teplo, slunce a modrá obloha, tak jsme honem veškeré věci vytahli ven a dali je sušit, včetně
zatuchlých spacáků a ostatních vlhkých věcí. Skočili jsme si do kuchyňky nabít mobily a
elektronickou čtečku knih, která nám zajišťovala jediný přístup na net a tím pádem dopravní spojení
a předpověď počasí. Nevařili jsme, ale vytáhli jsme si chléb a vynikající slané máslo. Já jakožto
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milovník slaných věcí jsem tímto byla uchvácena, této suroviny bych sežrala fakt tuny. Luboš mé
nadšení až tak nesdílel, pro něj je nejlepší pomazánka nugeta, ale jelikož hlavní nákupčí jsem byla
já, neměl moc možností k protestům a musel jíst to, co jsem mu předložila.
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Den 18., pondělí 23. 7.
Je lepší být špinavý a smradlavý než mokrý a čistý
Celou noc hustě pršelo, což naprosto nekorespondovalo s předpovědí norských soudruhů, dle nichž
měla být sice chladná, ale bezsrážková noc. V noci jsem samozřejmě musela dvakrát močit, ale
nenašla jsem odvahu capkat v tom silném dešti až do kempových WC a vyčurala jsem se za
keříkem, dost daleko od našeho a sousedního stanu. Jelikož v přírodě neužívám papírové ubrousky
na osušení se, neznečistila jsem tím tábořiště o nic více, než by to udělala například srnka.
Pohled na sušící se včera vyprané prádlo byl tristní. Více mokré už to oblečení být nemohlo. Nebyl
dobrý nápad si to prát, prostě jsem to měla raději ponechat smradlavé, zato ale suché.

Všechno je mokré
Budík nastavený na pátou ráno nás naštěstí probudil. Ono se spíše jednalo o vysbození z imitace
spánku, díky všeobecnému chladu a vlhkosti se o spánku nedalo mluvit. Všechno jsme měli mokré
a silně nacucané vodou a to včetně spacáků a veškerého oblečení. Prakticky nebyl rozdíl mezi
pověšeným prádlem venku na stanu a tím, co jsme měli vevnitř. Volky nevolky jsme museli začít
balit, pokud jsme chtěli stihnout trajekt. Normálně bychom v tak silném lijáku dále nepokračovali a
počkali bychom, až se srážky zmírní a věci nám trochu proschnou. Neměli jsme ani doping ve
formě Ferneta, ten padl za vlast včera večer a nebyla šance se do konce pobytu na Lofotech nějak k
alkoholu dostat. Odevzdaně jsme tedy nacpali mokré spacáky a zbylé oblečení do batohů, oblekli se
do mokrých věcí a nazuli si mokré botky, ze kterých vyšplíchla voda. Bez snídaně, na kterou nebylo
ani pomyšlení, jsme se vydali na přístaviště, kde jsme předpokládali zázemí ve formě tepla a sucha.

Jak jsme byli za borce
Chyba lávky! Čekárna trajektů otvírala až v 11 hodin a nyní bylo teprve 7 ráno. Před zavřenou
kavárnou, kde jsme dva dny předtím jedli výborné Fish & Chips, postával komplet zmoklý postarší
pár a mladý kluk, který klepal kosu v mokré bundě a vařil si na svém vařiči pod krytou stříškou
teplý čaj. Z dvojice se vyklubali francoužští kajakáři, kteří si nás pamatovali z kempu v Kabelvågu.
Oni díky počasí museli úplně překopat plány, na kajaku sjížděli pobřeží pouze prvních pět dnů a
pak to vzdali, vrátili lodě a půjčili si auto, ve kterém putovali po Lofotech. Nyní směřovali na ostrov
Røst, kam my jsme měli v plánu dorazit zítra. Oni nás obdivovali za to, že i díky neustálému dešti a
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silným poryvům jsme vytrvali v našem cykloputování. Hned nám stouplo sebevědomí, jelikož oni
nás považovali za drsňáky největšího kalibru, kterými jsme ovšem nebyli. Pořešili jsme ještě
vichřici, která se přes ostrovy přehnala před několika dny a uvěznila nás na ostrově Gimsøya.
Pochválili nás, že jsme byli rozumní a pronajali si chatku, ve stanu by to bylo o život.

Jak se pozná rodilý Seveřan
Třesoucí se zimou jsem si vytáhla včera uvařený, již vychládlý čaj, vydolovala chléb a sýr a
posnídala jsem doufajíc, že dodané živiny mě trochu zahřejí. Efekt to mělo minimální, neměla jsem
energii vytopit mokré oblečení. Zima nám byla všem, proto nás trochu vyvedl z míry pohled na
dvojici s malým synkem, kteří přišli též čekat k nám. Klučík, asi dvouletý, měl na hlavě čepku
komplet promáčenou, byl bez kapuce a měl holé ručičky. V gumáčkách lítal po kalužích a nikdo z
jeho rodičů to neřešil. Posléze ho tak mokrého, jak byl, posadili do kočárku a nechali ho čekat v
dešti, aniž by natáhli na kočárek pláštěnku. Na malého pršelo a vůbec mu to nevadilo. Vlastně to
nevadilo nikomu kromě nás, nevěřícně jsme na to zírali. Při té příležitosti se mi vybavila vzpomínka
na Tampere ve Finsku přes rokem, kde jsem viděla školku na procházce v dešti, oděnou do
pláštěnek, která přišla na dětské hřiště. Část dětí tam tehdy sjížděla na mokrých skluzavkách a lezla
po mokrých průlezkách a zbylá skupina si v dešti plácala v mokrém písku bábovičky. Ano, tak
propastný rozdíl je mezi Středoevropanem a Seveřanem.

Are you service of this trajekt?
První pokus nalodit se na trajekt selhal, Luboš si nechtěl nechat vysvětlit, že tato brzká loď jede
přímo do Bodø. Přes mé upozornění se tlačil do břicha lodi a neustále se dotazoval provozních, zda
jsou posádka tohoto trajektu. Bohužel opravdu do anglické věty použil termín trajekt v domnění, že
je to tak i anglicky. Každý z dotazovaných na něj jen třeštil oči bez toho, že by mu odpověděl.
Vrátili jsme se tedy na přístaviště na verandu, ale Luboš odmítl jít znovu čekat do zimy a deště a
zbytek času do příjezdu našeho trajektu trávil na naštěstí otevřeném WC, kde nepršelo a topilo se
tam.
S téměř hodinovým zpožděním nakonec naše loď připlula a v dešti jsme se tam vydali, pletouc se
do cesty autům. Nastupovali jsme totiž všichni naráz, pěší, my dva cyklisté a auta. Sympatický Nor
nás zahnal dovnitř, abychom zbytečně nemokli, a až tam nás kasíroval. Důležitý fakt byl, že
akceptoval karty, naše hotovost byla na nule. Hlavně že jsme ještě měli fúru eur. Plavba i s koly nás
stála příjemných 150 NOKů, čekali jsme to mnohem horší. Nalodili jsme se jen my nemotorizovaní
a ještě pár aut, většina vozidel i s jejich majiteli zůstala na břehu, protože se na loď nevešly.
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Lundehund
Priorita po nástupu do lodi byla uschnout, zahřát se a když zbudou čas, síly a peníze, tak se i najíst.
První dvě přání vypadaly nesplnitelně, krytá paluba byla narvaná spícími turisty, kteří zcela
ingorovali, že si nemáme kde sednout. Nakonec jeden z nich nevydržel předstírat spánek, posadil se
a zamával na nás, ať si přisedneme. Postupně i další spáči uvolňovali místa nově příchozím. Náš
soused se dal s námi do řeči, že jsme si vybrali extrémně nevhodný termín – na ostrově Værøy
právě probíhá setkání příznivců „lundehund“ neboli papuchalčího psa. Docela se obával, že na
Værøyi neseženeme ubytování, pokud nemáme rezervaci. Totálně narvaná loď jeho slova jen
podpořila. Hrklo v nás. Byli jsme kompletně mokří včetně kempovací výbavy a necítili jsme se na
táboření. Stůj co stůj musíme sehnat něco pod střechou. Zkusili jsme zavolat na čísla uvedená v
průvodci, ale marně, a lépe nedopadlo ani volání na hotel, jehož plakát visel v lodi. Na druhé straně
aparátu byl totiž Nor jak poleno. Odevzdaně jsme jen pokrčili rameny, že to nějak dopadne. Chlapík
sedící vedle nás nám spíše doporučil doplout až na Røst, což byl ostrov následující za Værøyem, to
jsme ale odmítli, nějak bylo, nějak bude.

Papuchalčí pes
Norsk Lundehund, česky Norský lundehund nebo také Ptačí či papuchalčí pes (Lunde je norsky
papuchalk), je celosvětově málopočetné plemeno. Studie ukazují, že žil již před poslední dobou
ledovou. Jedná se o nejstarší ze všech severských plemen. Pochází, jak je z názvu patrné, z Norska ze souostroví Lofoty, konkrétně z vesnice Måstad na ostrovu Værøy, kde původně sloužilo k lovu
papuchalků z jejich nor na útesech nad mořem. Dnes je lov papuchalků zakázán.
Lundehund má několik anatomických zvláštností, pro které se k této práci výborně hodil. Pro lovení
mořských ptáků se u něj vyvynuli odlišnosti, má například pět, někdy i šest plně vyvynutých prstů
(místo čtyř), s nohama se pojí i další zvláštnost, dík rozvolněným vazům dokáže rozpažit přední
packy, obě tyhle vlastnosti používal ke šplhání po útesech. Pro pohyb v noře se pak hodilo to, že
dokáže složit ušní boltce tak, že si úplně zavře uši a nenapadá mu tam hlína a také to, že dokáže
otočit hlavu o 180° , tj. zaklonit ji tak, že se s ní dotkne hřbetu - v papuchalčí noře není moc místa
na otočení. Dokáže ulovit až 30 papuchalků za noc.
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Pád do Maelströmu
Naše preference se výrazně změnily, jak loď vplula do úžiny mezi ostrovy Moskenesøya a Værøy
přímo do víru Moskenstraumen, jinými názvy Moskstraumen, Malstrøm či Maelström. Já jsem si
okamžitě lupla Kinedryl a jelikož nejsem troškař, zapila jsem si rovnou dva. To Luboš váhal a
prošvihl tak dobu, kdy měl šanci. Zatímco já jsem byla jakž takž OK /za termín OK nelze
považovat to, že se mnou loď zmítala nahoru a dolů a žaludek se mi tak silně tlačil na bránici, že mi
to pučilo oči/, Luboš utíkal dvakrát zvracet. Podruhé se vzdálil na tak dlouho, až jsem se obávala, že
si při propadání lodi z vlny dolů rozbil hlavu o záchodovou mísu. Přemýšlela jsem, kolik by asi tak
stála způsobená škoda.
Luboš stále nepřicházel a tak jsem se snažila se najíst, což byl nadliský úkol. Když jsem si čtyřikrát
prokousla jazyk a třikrát dáseň, vzdala jsem to. Navíc při každém poryvu lodi jsem nadskočila asi
metr nad sedadlo a prudce dopadla zpátky. To už zvracely dvě třetiny pasažérů. Loď vždy prudce
najela na vlnu, příď se zvedla a z výšky několika metrů volným pádem plavidlo následně dopadlo
do rozbouřeného moře, aby se to za minutu zase zopakovalo. Nor vedle mě vyjádřil obdiv, že jako
suchozemec jsem v pořádku za situace, kdy potomci rybářů plavbu nezvládají.
Těsně před připlutím na Værøy se dopotácel bledozelený Luboš, že na něj nevyšlo místo na WC,
musel zvracet z paluby a bylo to prý strašné, protože z každé strany vedle něj někdo krmil rybičky a
vítr to vracel zpět.

Malstrøm
Malstróm je silný mořský proud v Norském moři. Nachází se mezi Lofotskými ostrovy Moskenesøy a
Værøy a také se nazývá Moskenstraumen. Slovo malstróm zobecnělo a v evropských kulturních
dějinách dalo jméno celému druhu vírů. Vzniká díky specifickým vlastnostem přílivu a odlivu a
zvláštní topografii mořského dna. Na rozdíl od ostatních vírů nevzniká v průlivu a v zátoce, ale v
otevřeném moři. Má průměr 40 až 50 metrů a může ohrozit malé rybářské lodě, které na přelomu
středověku a novověku vyplouvaly na moře. Vír přitahuje malá mořská zvířata, za kterými se
stahují tresky, které se jimi živí, za nimi zas k malstromu připlouvají rybářské lodě.
V literatuře jím bylo inspirováno několik autorů, z nichž dva nejznámější jsou Edgar Allan Poe
/Pád do Maelströmu/ a Jules Verne /20 tisíc mil pod mořem/. Z druhého uvedeného je následující
ukázka: "Malstróm! Malstróm!" vykřikl Kanaďan. Malstróm! Mohlo do našich uší zaznít ve
strašnější situaci strašnější slovo? Nacházeli jsme se tedy v oněch nebezpečných vodách při
norských březích? Bude Nautilus stržen do oné propasti právě ve chvíli, kdy se člun od něho
oddělí? Je známo, že za přílivu proudí voda mezi Faerskými ostrovy a Lofotami pod nesmírným
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tlakem velmi prudce. Tvoří tam obrovský vír, z něhož se žádná loď nedostane. Ze všech stran obzoru
se tam ženou obrovské vlny: Vytvářejí onu vířnou propast, správně nazývanou "pupkem oceánu",
jejíž přitažlivá síla se projevuje v okruhu patnácti kilometrů. A tam mířil také Nautilus, vedený v ta
místa svým kapitánem snad bezděčně, snad úmyslně. Opisoval spirálu, jejíž průměr se stále
zmenšoval. A s lodí byl závratnou rychlostí unášen i člun zavěšený stále při jejím boku. Pocítil jsem
bolestnou závrať, kterou způsobuje příliš dlouhé otáčení. Zmocnila se nás hrůza, vrcholný děs, při
němž nám přestala obíhat krev v těle a zastavila se nervová činnost. Pokryl nás ledový pot jako při
smrtelném zápase! A jaký to rachot kolem našeho křehkého člunu! Jaké sténání, nesené ozvěnou do
vzdálenosti mnoha kilometrů! Jaký to rachot vod, tříštěných o skaliska, na nichž se rozbíjejí i
nejtvrdší hmoty a na nichž se kmeny tříští podle norského výrazu v "kožešinovou plst"!

Střecha nad hlavou
S ohledem na počasí, bouři na moři a naše celkové rozpoložení jsme pozměnili plány. Zůstaneme na
Værøyi dva dny místo původně jednoho a pak se uvidí. Røst buď na otočku pozítří, nebo ho
vynecháme. Problém s plavbou měl jen Luboš, já byla díky Kinedrylu v pohodě kromě toho, že
jsem byla kapínek přitlumená. Ale žaludek to zvládl a byla bych se na lodi i najedla, kdybych
neměla strach, že si prokousnu tvář.
Otevřená info kancelář v přístavišti trajektů poskytovala teplo, sucho a hlavně brožury o ostrově a
ochotnou obsluhu ve formě nudící se dívčiny, která se radovala, že může někomu pomoct. Bez
předchozí rezervace jsme měli podle ní jedinou možnost – právě přestavovaný Lofoten Værøy
Brygge. Všude jinde bude plno kvůli příznivcům papuchalčího psa.
Ukázala nám budovu s lešením, že to je místo, kde nás ubytují. Zajeli jsme tam, a v polorozbořené
budově jsme horko-těžko hledali
někoho, kdo by byl ochoten nás tam
buď nechat přespat, nebo nás vyhodil.
Nakonec v prvním patře Luboš natrefil
na majitele, který se nechal obměkčit –
v tuto dobu hotel neubytovával. Část
pokojů ale obyvatelná byla a do
jednoho z nich nás pustil. Zaplatili
jsme 1150 NOKů/den a nechali si
ukázat, kde je erární kuchyňka.
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Zázemí aneb sušíme, sušíme, sušíme
Na přiděleném pokoji sice bylo chladno, ale pustili
jsme všechny dostupné radiátory a natáhli všude
improvizované šňůry z gumicuků, kterými jsme
přichycovali batohy do cyklovozíků. Rozvěsili jsme
naše mokré svršky, spacáky a stan. Lubošovi, kterému
se na rovině hotelové podlahy srovnal smysl pro
rovnováhu, otrnulo a mermomocí prosazoval, že chce
vidět Røst, a chce a chce. No, možnost by tu byla –
pozítří ráno odplout na Røst a následující den připlout
na pevninu do Bodø, odkud v sobotu odlítáme domů.
Skočili jsme si do kuchyňky a ohřáli jsme si konzervu
se špagetami. Poté jsme oba vytuhli a spali do 17.
hodin. Na počasí to vliv nemělo, stále bylo deštivo se
zataženou oblohou.

Jak se pozná, že táboříte příliš dlouho
Při vaření v kuchyňce hotelu se náhle Luboš odebral do pokoje a donesl naši lžíci. Koukala jsem na
něj jak puk, protože výbava místnosti obsahovala i příbory. On se udiveně zarazil a prý ho tak
zblbnulo, že při táboření vždy užíval tuhle lžíci, tak pro ni automaticky zašel i nyní. Docela se
obával, že po návratu bude doma vařit a zaběhne si pro tuto pomůcku do místnosti, kde skladujeme
propriety na vandry. Já jsem si jen poklepala na čelo, ale stejně nakonec měl navrch on, jelikož já se
po vaření a jídle chystala vodu na umývání nádobí ohřívat, místo abych si teplou přímo pustila z
kohoutku. Totiž tak dlouho jsem těmito vymoženostmi civilizace neměla možnost oplývat, až se mi
zcela vykouřily z hlavy a zůstaly tam jen nezbytnosti spojené s přežitím. Luboš se chechtal,
zdalipak i doma budu vodu na nádobí ohřívat na plynu, místo abych vše špinavé naflákala do
myčky.

Illusion déjà vu aneb Vám by sněžilo i na pyramidách
Nelíbila se nám předpověď, kterou jsem zkoumala na čtečce. Opět se zde skvělo varování – silný
déšť se srážkami 30-40 mm/hod a vítr přes 17 m/s, místy až charakteru vichřice. Zatím jsme měli co
do činění s poryvy 16 m/s na Gimsøya a bylo to strašné. Nyní předpovídali ještě něco horšího.
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Když jsme to konzutovali přes
mobil s kamarádem, který právě
na Islandu zažíval bezvětří, azuro
oblohu a spalující slunce,
okomentoval to slovy, že nám by
snad sněžilo i na pyramidách.
Ano, něco na tom bude. Nějak
přitahujeme extrémní výkyvy
počasí. Loni jsem ve Finsku
omrzla při -42°C a nižších
teplotách, zatímco letos v zimě
tam bylo kolem -5°C.

Blair Witch
I přes vytrvalý déšť jsme v 22,30 vyrazili na obhlídku když už ne celého ostrova, tak alespoň
nejbližšího okolí hotelu. Při 9,1°C a silném větru se nám ani nikam daleko nechtělo. Venku jsme
pod venkovním dřevěným
schodištěm konečně uzamkli kola,
které tam těch několik hodin stály
volně opřené o zeď. Naštěstí zde
koncentrace zlodějů byla poněkud
menší, než třeba v Brně.
Venku bylo všechno ponuré,
atmosféru jak z hororu dokreslovaly
černé mraky, vlezlá zima, poryvy
větru, déšť a řev ptáků, nejspíše
racků. Došli jsme k polorozpadlým,
dřevěným baráčkům, mnoho let
evidentně opuštěným, před kterými místo cesty bylo jen bláto a vyřazený starý traktor. Ze země
trčely dráty, všude rostla nějaká lebeda a my ani neměli odvahu se dostat blíže a vše si řádně
prohlédnout.
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Benzinka na konci světa
Raději jsme se začali vracet k hotelu, ale vybrali jsme si paralelní silnici. Ano, osada Sørland s 300
obyvateli opravdu měla více než jednu ulici. Disponovala dokonce jednou křižovatkou, kterou jsme
si prohlídli následující den. Dnes nám jenom stačilo rekognoskovat terén a zjistit, zda v této díře
světa máme šanci nakoupit si něco
k jídlu. K našemu údivu jsme došli
nejenom k obchodu, ale i k
benzince. Ta byla samoobslužná,
sestávala ze dvou stojanů na
benzín a široko daleko nebylo nic,
jen hory a mraky. Cáry mlhy se
plazily všude kolem nás a kromě
Luboše a mé maličkosti nebylo v
okolí ani živáčka. Kousek vedle
jsme došli k něčemu, co bylo
možné dle místních podmínek
nazývat supermarketem. Malý, dvoupatrový domek s obývaným jedním patrem, spousta kol před
vchodem, pár židliček a stolů k posezení. Samozřejmě vše zavřeno, zamčeno. Jelikož bylo pondělí,
dalo se předpokládat, že zítra zde v rozumnou dobu bude otevřeno a my dokoupíme jídlo.

Všechno je mokré aneb nic nám neschne
Po návratu zpátky do teplého, suchého pokoje jsme s hrůzou zjistili, že nám mokré věci vůbec
neschnou. Asi za to mohla všeobecná vlhkost. Nyní jsme tomu moc nepomohli, vysvlekli jsme si
zmoklé svršky a osprchovali se. Já jsem měla pocit halucinací, byť jsem se sprchovala nahatá a
nikoliv v cyklooblečení, měla jsem velmi určitý a vtíravý pocit, že z vody, tekoucí z trubek, cítím
rybinu.
Větší trauma pro mě bylo vlézt si do spacího oblečení. Nyní poprvé jsem měla pocit absolutní
čistoty svého těla a obléct si tričko a trenýrky, které jsem si téměř tři týdny dávala na sebe, aniž
bych předtím provedla očistu těla, bylo téměř nadlidským úkolem a protivilo se mi to. Ale neměla
jsem zrovna k dispozici pyžamo, které bych k tomuto účelu mohla použít a nezbylo mi tedy si na
sebe narvat to, co téměř drželo tvar a nebylo záhodno k tomu čichat.
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Den 19., úterý 24.7.
To zase bude v álejích nablito
V noci nás budili opilí Norové, trousící se z budovy odnaproti v poněkud podroušeném stavu,
projevujícím se zejména tím, že hlasitě zvraceli všude kolem sebe a zejména na zeď pod naším
oknem. Natěstí jsme bydleli v prvním patře, tak se nás až tak netýkalo, kam zrovna dotyčný stočí
svůj proud tekutiny ze žaludku, ale více nás trápila starost o naše kola, opřené z druhé strany
budovy. Snad opilci nezabloudí až tam, zatím se stylem „co ruka nohu mine“ pomalu šňěrovali do
vchodu, čímž nám odlehlo. Seškrabávat zvratky z kola jsme rozhodně netoužili.

Proč je dosažitelnost sprchy kontraproduktivní
Po probdělé noci jsme vstávali až v 10,40 a jako první věc po probuzení jsem honem utíkala prát
spací oblečení, které nebylo čištěno dva a půl týdne. Zatím mi to nevadilo, jelikož stejnou pachovou
stopu zanechávalo mé nemyté tělo, ale včera došlo ke zlomu, když jsem se čisťunká, vymydlená ze
sprchy do tohoto nepříliš vábnoucího oblečení začala soukat. Proto mé první kroky nyní vedly do
koupelny, kde jsem si spací tričko a trenýrky v umyvadle vyprala. Spíše to mělo ale psychický
efekt, ať jsem máchala, jak jsem máchala, stále z oblečení tekla špinavá voda. Proto jsem tedy
alespoň hodně použila tekutého mýdla, abych navodila dojem, že je oblečení vypráno.
Luboš podobný problém neměl, v situacích jako tato, kdy se přebývá v hotelu v posteli, spával
jednoduše nahý a neřešil to, že spací oblečení vypadá spíše jako brnění a je potřeba ho polámat, než
si ho člověk obleče.

Sluníčko, modrá obloha, bezvětří
Pohled na předpověď počasí mluvil o
vichřici a intenzivních srážkách, nás ale
modrá obloha za oknem lákala jako zpěv
Sirén a nedalo se tomu vábení odolat. Chvíli
jsme řešili, zda podnikneme pěší přechod
hřebene nebo cyklo výlet s objetím celého
ostrova. Pro první variantu hovořilo to, že
jsme dosud prakticky nevyužili naši výbavu
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pro pěší turistiku, nakonec jsme si ale rozumně zvolili kolo s tím, že kdyby opravdu předpověď
vyšla, je lepší nebýt na hřebeni, kudy vedla pěší trasa. Tohle rozhodnutí nám patrně zachránilo kůži
a podruhé jsme se narodili.
Než jsme se pobalili, bylo 13. hodin a my vyráželi s prvními kapkami deště a za sílícího větru.

Nejstarší lofotský kostel
Trochu jsme se zamotali v osadě s 300 obyvateli a jedinou křižovatkou, takže jsme dodrželi naši
tradici bloudění. Již v poryvech větru a silném dešti jsme stoupali úzkými serpentinami do horského
sedla, kde nám vítr předvedl svou
sílu, sklesali do údolí s nádhernými
plážemi, bičovanými vodní stěnou z
moře, a na druhé straně údolí jsme
opět stoupali do dalšího sedla a
následně po mokrém asfaltu sjeli
opět na úroveň moře. Zde, na malém
útesu, jsme spatřili stále funkční
hřbitov, svlažovaný slanou mořskou
vodou. Opodál jsme uzřeli dřevěný,
červený kostelík, který vypadal jako z pohádky. Jako z nějaké středověké pohádky. Opřeli jsme si
kola o kostel a šli si tento skvost z roku 1740 prohlídnout. Jednalo se o nejstarší lofotský kostel a
strávili jsme vevnitř asi hodinu. Interiér byl chudší, prohlídli jsme si ho poměrně záhy. Vůbec se
nám nechtělo do stále sílícího deště ven, ale donekonečna protahovat pobyt v kostele též nešlo.

Přijde vítr, skončí léto
Každý pohyb vpřed byl těžší a těžší, sunuli jsme se na kolech rychlostí asi 2 km/hod, tedy pomaleji,
než by capalo malé dítě. Pršelo čím dál tím více a já tak nějak ztrácela motivaci k dalšímu
pokračování poznávání ostrova, když viditelnost je tak ke konci řídítek a při každém šlápnutí mi
vystříkne voda z bot, když najednou kde vzala, tu se vzala, stála před námi útulná čokoládovna.
Neodolali jsme a vlezli jsme dovnitř, kde jsme majitelku poněkud překvapili. V tomto hnusném
počasí nikoho nečekala a nazvala nás blázny a hazardéry. Byť nepředpokládala žádného
návštěvníka, měla pro případné zákazníky kafe v termosce a občerstvení ve formě čokolády.
Zaplatili jsme jí požadovaných 10 NOKů a termosku jsme doslova vyžahli, jelikož obsahovala teplý
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nápoj. V našem rozpoložení bychom vypili cokoliv, co by mělo teplotu nad 50°C.
Sympatická majitelka nám sdělila, že si otevřela čokoládovnu na bývalém letišti, zavřeném kvůli
častým vichřicím, což jsme chápali.
Ze svého obchůdku čokoládu zasílá
do celého světa. Vybídla nás k
nějaké koupi, ale byť se nám
všechno strašně líbilo, nebylo v
našich silách si odvézt například
čokoládového trolla 1,2 metru
vysokého.
Při loučení nás odrazovala od
dalšího pokračování, prý je to
nesmysl ve stávajícím počasí, které překvapivě nazvala poněkud nezvyklým na lofotské léto, které
tímto vlastně končí, protože prý jak přijde vítr, léto je pryč a nastává podzim.

Paragliding na kole aneb já Luboše jednou zabiju
Přes varování majitelky čokoládovny jsme se vydali dále po silnici, obkružující ostrov. Vítr zesílil a
byl čím dál tím větší problém udržet řídítka tak, jak jsem chtěla, poryvy se mnou lomcovaly,
posunovaly mě i s kolem o pár metrů doleva, doprava či vzad a řídítka se mi stáčela dle aktuálního
směru větru. Jeden z těch poryvů větru mě nabral, nadzvednul o pár metrů, následně mě pomalu
snášel k zemi, položil na bok a prásknul se mnou o útesy takovou silou, že jsem si říkala, že se mi
zákonitě musí zlomit levá noha, na kterou jsem dopadla. Při celém tomto plachtění vzduchem jsem
se kupodivu nebála, že to nepřežiju, jelikož jsem slyšela Luboše, který za mnou ječí: „ A já nemám
kameru, abych to točil!“. Fakt jsem
myslela, že pokud se při tom pádu
nezabiju, zabiju následně já jeho a
tohle mě drželo. Když jsem se sbírala
ze země a nemohla se bolestí postavit
na levou nohu, sarkasticky jsem se
ho zeptala, zda nemám let vzduchem
opět předvést, aby si milostivě scénu
natočil. Nejistě pípnul, že by to
nebylo ono.
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Od tohoto mého letu na kole jsme už jen kola tlačili a i tak náš postup vpřed měl spíše podobu
šroubovitého pohybu cik-cak po silnici, kdy jsme se dle poryvů větru posunovali dopředu jako had
a občas i s kolem skončili ve škarpě. Já jsem u toho kulhala jako Peyrac.

Jak se mi dostala hlína do řídítek
Po 9,8km jízdy, tj. asi po třech hodinách, jsme se ocitli u konce šotolinové silnice s nádhernou pláží
vpravo od ní a budovou, ze které se posléze vyklubaly vytopené záchodky. Vytopené ve smyslu
tepla, nikoliv vody. Vlezli jsme dovnitř a vyčurali se, ačkoliv se nám nechtělo. Ale nevyužít
příležitosti vykonat potřebu v suchu by byla chyba.
Na chvíli jsme se schovali v závětří kadibudek a kontrolovali si škody na sobě i na bicyklech. Moje
noha evidentně zlomená nebyla, jen se začínala moc pěkně barvit do černa na stehně. Kolo též vše
přežilo, nejspíše díky tomu, že nemám žádné odlehčené moderní prdítko, ale poctivý
supermarketový ocelový výrobek. Jediná újma byla spousta hlíny v řídítkách, která se tam dostala
přes otvor po uražené ručce. Zkusili jsme vydolovat zevnitř co nejvíce půdy, ale stále tam spousta
štěrchala. Zbytek už budeme muset nechat na návrat domů s tím, že budeme doufat, že nám tam
nevyklíčí nějaká flóra či fauna.

Rychlost jízdy se musí přizpůsobit vlajícím cyklistům
Rozumně jsme odhlasovali návrat, nemělo smysl tam déle otálet. Protože vítr dosahoval ještě vyšší
level, než před pár hodinami, kdy mě smetl na útesy, vytlačili jsme kola podél pobřeží do prvního
horského sedla a přes údolíčko dolů. Při stoupání do dalšího průsmyku jsme se náhle ocitli v
závětrném místě, naskočili jsme proto opět na kola, ale povedlo se nám ujet pár metrů, než mě opět
poryv větru nabral i s bicyklem a začal zvedat do výšky. Pohotově jsem za jízdy seskočila z kola a
pustila se ho, čímž jsem se rozpleskla uprostřed silnice a kolo letělo vzduchem ještě několik metrů a
skončilo v močálu vpravo od cesty. Luboš to tentokrát sledoval s hrůzou, jelikož za mnou jelo auto
a obával se, že do mě dotyčný najede. Nestalo se tak, bystrý a připravený řidič byl znalý podmínek
a zastavil, jakmile viděl, že se do mě opřel poryv. Dokonce vylezl z auta a ptal se, zda
nepotřebujeme pomoc. Poděkovali jsme mu za duchapřítomnost, sebrali moje kolo a už jsme si
nasednout netroufli. Srdečně jsme řidiči zamávali. Auto mělo logo čokoládovny, kde jsme před pár
hodinami pili kafe. Nejspíše veze náklad čokolády na trajekt. Jakmile se Luboš uklidnil, prohlásil: „
Rychlost jízdy se musí přizpůsobit vlajícím cyklistům.“
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Svodidla, spása i prokletí zároveň
Postup vzhůru byl zpříjemňován téměř kolmou vodní stěnou, kterou vítr hnal z moře. Nemohli jsme
dýchat, pálily nás oči a snažili jsme se si nepředstavovat, co slaná voda udělá s našimi bicykly. Brzo
jsme ale přestali řešit tyto podružné věci, protože jsme začali mít jiné starosti. Poryvy větru se dále
zhoršovaly a občas nám vytrhly kola z rukou, postup vpřed se stal téměř nemožným a do toho
kvílela meluzína. Asi sto metrů pod sedlem jsme se dostali do kotle, kde se vítr točil ve víru, nabral
mě a vší silou mě narval i s kolem na svodidla. Moje stehenní kost jen zaskřípala. Ta kost, která
před pár hodinami dostala zabrat mým paraglidingem na kole. Kupodivu mi ani nevyhrkly slzy do
očí bolestí – už by se do
spojivkového vaku totiž
nevešly, byla tam totiž
spousta mořské vody. Jestli
mám haxnu zlomenou, tak
jsme s odpuštěním v prdeli.
Naštěstí kost vydržela.
Snažila jsem se i přes krutou
bolest pokračovat v úporném
a marném tlačení kol, ale
proti větru, vanoucím
zepředu, to vůbec nešlo.
Zkusila jsem tedy nalehnout tělem na řídítka, takto kolo posunout o deset centimetrů, zmáčknout
brzdy, abych zabránila tomu, aby mi ho vítr zase vrátil zpátky, zafixovala jsem levou nohu, opatrně
jsem pravou položila kousek vedle, přenesla váhu na tu pravou nohu a pomalinku udělala krok
levou. Celý manévr trval asi pět minut a výsledná trajektorie byla asi 15 centimetrů. Luboš na tom
nebyl o nic lépe, byť byl fyzicky mnohem silnější, měl lehčí kolo, se kterým vítr cvičil více, můj
starý těžký křáp měl přeci jenom o něco málo lepší stabilitu. Při každém dalším poryvu jsem byla
opět natlačena zpět na svodidla a silou vůle jsem se snažila udržet se na silnici a nepřepadnout dolů.
Pobřeží bylo vzdušnou čarou asi 100 metrů přímo pod námi. Musela jsem tedy být co nejvíce
shrbená a mít co nejníže těžiště, což v praxi znamenalo, že jsem kolo tlačila v hlubokém předklonu.
Celý tento stometrový úsek jsme zdolávali ¾ hodiny. Těsně pod průsmykem se už nedalo
pohybovat vůbec, dosud nechápu, jak se nám povedlo sedlo nakonec překonat. Nejspíše jsme
zmobilizovali všechny skryté rezervy. Hlavně jsme si gratulovali, že jsme si nezvolili pěší túru, na
hřebeni muselo panovat naprosté peklo.
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Osm kuřecích stehen
V úzkém sedle, sevřeném ostrými štíty hor, se vítr ztišil a nastalo téměř bezvětří, samozřejmě pouze
na lofotské poměry, foukalo totiž stále dost silně na to, aby se ještě nedalo jet na kole, ale už nás
neohrožovaly nepříjemné a nepředvídatelné poryvy. Opatrně jsme tlačili kola na začátek osady
Sørland, kde doopravdy přestalo foukat a dalo se již na kola sednout. Rázem jsme pochopili, proč
vesnice vznikla na této straně hor. Všude jinde by byla rozmetena. Taky dávalo smysl, proč bývalé
letiště muselo být právě kvůli nebezpečným větrům zavřeno a přestavěno na čokoládovnu.
Čokoláda se totiž dá vyrábět bez
ohledu na počasí.
Sebejistě jsem zamířila do míst, kde
jsme včera viděli obchůdek Coop.
Potřebovala jsem se něčím uklidnit a
má představa se zhmotnila do
obrovské porce grilovaných kuřecích
křídel. Sice mě můj orientační smysl
nedovedl ke Coopu, ale k jinému
krámu, a to řetězce Spar, o kterém
jsme neměli ani tušení. Vlítli jsme
dovnitř a hned se vydali do sekce masa. Bohužel, kuřecí křídla nevedli a stehna měli jen v balení po
osmi kusech. Po krátkém přemýšlení jsme se pro balík se stehny nakonec rozhodli, přikoupili jsme
ještě nějaké pečivo, konzervy rybiček a samozřejmě jogurt, ten měli zrovna v akci 2+1 zdarma, tož
neberte to. Jen byl pak poněkud problém náš poklad narvat do kol, když nemáme vozíky.

Máš nohy, jako bys spadla pod kombajn
Posledních 200 metrů k hotelu jsme se opět
dostali do spárů větru a ten s námi zmítal
natolik, že jsme museli slézt a znovu tlačit.
Kola jsme opřeli o hotel pod dřevěné
schodiště a pečlivě k němu zamkli, poprvé s
primárním cílem nikoliv zabránit krádeži, ale
tomu, aby poryr větru kola odnesl.
Vlítli jsme rovnou do kuchyňky mokří, aniž
bychom se převlékali do suchého – neměli
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jsme totiž nic rezervního, jeli jsme ve veškerém oblečení. V kuchyňce bylo teplo, ohřáli jsme si
čajík a strčili do trouby kuře. V jedné ze skříněk jsme objevili sušenou bramborovou kaši
ponechanou zde předchozím obyvatelem k volnému užití, a rozhodli jsme se obětovat, aby zbytečně
nezestárla. Vyzula jsem si mokré ponožky, umístila je na radiátor a seděla tam bosky, zbytek
oblečení na mě průběžně schnul a já se těšila na křupavá stehýnka. Jak jsme měli po dnešním
vyčerpávajícím dni vlčí hlad, pojedli jsme každý dvě poměrně velké stehna, zbaštili k tomu spoustu
výborné bramborové kaše a vrátili jsme se do pokoje. Zde, když jsem se vyslékala, že půjdu do
sprchy, byla konečně příležitost prohlédnout si své nohy, dorasované pády a paraglidingem na kole.
Levé stehno pokrývala velká, černá modřina, dalších několik velkých jako dlaň se nacházelo na levé
kyčli, obou lýtkách a levém předloktí. Luboš to trefně okomentoval, že moje nohy vypadají, jako
bych spadla pod kombajn.

Jak jsme vyměkli
Po dnešním dramatickém dni jsme poněkud vyměkli a rozhodli se neponechat nic náhodě.
Nalistovala jsem si v průvodci odkaz na jediné ubytko na následujícím ostrově Røst, zavolali jsme
tam a rezervovali si jednu noc v hotelu. Neměli jsme sebemenší chuť stavět stan ve vichřici.
Nemusíme si nic dokazovat, a ať si klidně kdokoliv myslí, že jsme měkcí, je nám to jedno.
Ještě jsem zvažovala zkusit zavolat na Torghatten, což je společnost provozující trajekty, zda ve
stávajícím počasí zítra loď popluje. Nakonec jsem se rozhodla to neudělat, abych nebyla za blba.
Chyba!
Abychom si mohli pospat ráno co nejdéle, rozhodli jsme se komplet sbalit již nyní. Při pakování
stanu se nám povedlo podélně roztrhnout obal na stan v délce 30cm. Protože opravná lepící páska
byla někde v mém již sbaleném batohu, nezbylo nám než vše vytahat, lepící pásku vyhledat, obal
zalepit a znovu vše nacpat dovnitř.
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Den 20., středa 25.7.
Co přehluší vichřici
Opět jsme se v noci nevyspali. Venku řádila silná vichřice, mlátila s okenicemi, vznášela do
vzduchu drobnější předměty a opírala se do budovy takovou silou, až jsme měli obavu, že nám to
odnese střechu z baráku. Kupodivu sporadicky se ozýval ještě jeden podstatně hlasitější zvuk, a to
místní opilci, hulákající a zvracející pod naším oknem. Chvílemi jsme slyšeli silný úder, jak nějaké
to tělo dopadlo na zeď či na zem, ale nebylo nám jasné, zda to má za vinu vichřice, či spíše
nezvládnutá gravitace vlivem alkoholu.
Ke snídani jsme měli ze včerejška pečené kuřecí stehna a bramborovou kaši, a protože Luboš neměl
chuť na kuře a já na kaši, pojedla jsem kuřecí stehno s kuřecím stehnem a Luboš bramborovou kaši
s bramborovou kaší. Zbylá dvě kuřecí stehna jsem sbalila to batohu. Vida, kdo by to byl řekl, že tak
rychle v nás zmizí.

Zpožděný trajekt je lepší než žádný trajekt
Venku silně chcalo a foukalo, když jsme opouštěli teplé zázemí hotelu. Udivený recepční si od nás
vzal klíčky s otázkou, zda jsme si jistí, že v takovém nečase vůbec něco popluje. Trochu v nás
hrklo, ale příliš možností na výběr jsme neměli, vydali jsme se tedy na přístaviště, kam jsme došli
mokří do poslední nitky. Jak obvyklé při našich přesunech. Zde nám dívčina v infokanceláři sdělila,
že loď bude mít minimálně dvě hodiny zpoždění a že můžeme být vůbec rádi, že se vůbec něco
bude plavit. Torghatten prý nevypravoval lodě dva dny – tou poslední, která vůbec jela, jsme sem
předevčírem dorazili. Současný trajekt má být první po vichřici a nikdo přesně neví, zda a kdy
vůbec dorazí. Odkázala nás ale do vedlejší budovy, ze které se vyklubala útulná, teplá čekárna, kde
jsme se složili a já ihned vytuhla v klasické opilecké poloze, tj. opřená o ruku, položenou na stole.
Co mezitím dělal Luboš netuším, ale když jsem se asi po hodině probudila, koukal na mě
vykulenýma očkama, jakoby se probral pár sekund předtím. Vydala jsem se na toaletu, umístěnou v
sousední budově, ale poryv větru mě nabral a práskl se mnou o nezavřené dveře dřív, než jsem si
stihla uvědomit, že musím projít přes venek, kde silně prší. Vrátila jsem se tedy pro bundu, což
udivilo Luboše. Prostě na zdejší WC lze jít jen v nepromokavé bundě.
S hrůzou jsem si uvědomila, jak by podobná situace probíhala v Moskenes, kde nebyla non-stop
otevřená teplá čekárna. Mrzli bychom venku, v dešti, větru a zimě. Brr.
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Co se na lofotských trajektech krade
Trajekt byl nakonec zpožděn o skoro tři hodiny. Na přístaviště dorazil v 12,30 a zkásnuti jsme byli o
174 NOKů za dvě osoby a kola na následující ostrov Røst. Ihned po odplutí jsme se ocitli v
bouřlivých vlnách a Lubošovi se okamžitě udělalo zle od žaludku. Spolykal za sebou v rychlém
sledu čtyři Kinedryly, ale velký vliv na vlnobití v jeho žaludku to nemělo. Navíc hned po nalodění
na palubu nám bylo jasné, že zdejší trajekt bude náročnější než ten, se kterým jsme sem přijeli.
Všude na zemi bylo nablito a někdy i na stěně bylo možné spatřit takové stříkance, ze kterých bylo
patrné, že dotyčný chrlil proud z žaludku na velkou vzdálenost.
Sedli jsme si dopředu, na naše obvyklé místečko s dobrým výhledem. V právě panující doznívající
bouři jsme tak akorát sledovali mohutné vlny, valící se z pravoboku, přelévající se přes příď a
pohrávající si s naší 2036 tunovou lodičkou, jakoby to byla jen lehká kocábka. Dohlednost činila
pár metrů.
Slečna se zeleným obličejem, sedící ležící na sedačce, upřímně dávila do blicího sáčku. Jelikož jí
samozřejmě přidělený počet dva kusy na osobu nestačil, její partner je nenápadně kradl z okolních
stolů. Podobný jev se záhy objevil na celé palubě. Člověk mohl nechat volně doklady či cennosti na
stole a nikdo by si jich nevšiml, ale nepoužitý sáček na zvracení byl vzácné zboží a jako takový
podléhal krádeži těmi chudáky, kteří ještě mohli chodit. Ti více postižení bez zájmu zvraceli
normálně na podlahu. Jelikož Luboš na tom byl hůř než já, zmocnila jsem se z lásky k němu též
několika těchto nehlídaných sáčků. Takový projev vděčnosti v jeho očích jsem neviděla už několik
let.

Drž si to kafe!
Díky pozdnímu příjezdu trajektu jsem pomalu začínala mít hlad. I přes určitou indispozici si něco k
jídlu přál i Luboš. V lodním bufetu jsem tedy koupila bagety s krevetami a kafčo. Ovšem byl
nadlidský úkol to do sebe nasoukat, propady lodi činily i několik metrů a zvlášť pád z vln rovnou
do rozbouřeného moře vytvářel na pikosekundy stav beztíže, kdy jsme se my a kelímek s kávou
vznášeli chvíli vzduchem a následně prudce dopadli do sedadla, potažmo na stůl. Já jsem své kafe
pro jistotu do sebe hrkla okamžitě a Luboše jsem vyzvala k témuž, případně aby si ho alespoň
pevně držel, nebo aby mi ho svěřil, že se obětuji a vychlemstám ho. Kdepak by on poslechl
ženskou. Při jednom obzvlášť vypečeném najetí na takovou pěknou vlnku jsme i s kávou byli
nadhozeni asi metr do výšky, poté se loď prudce naklonila na levobok a štrejchla takovou silou o
mořskou hladinu, až jsem se obávala, že si nabereme vodu na palubu. Naštěstí se loď záhy obrátila
zpátky kýlem dolů a stěžněm nahoru a nastalo neskutečný pád do rozbouřeného moře, kdy se můj
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žaludek vtlačil otvorem v bránici přes plíce až do krku. Naštěstí si dvanácterník můj žaludek vtáhl
zpátky do dutiny břišní, ovšem kelímek s Lubošovou kávou, přesně tou, o jejíž osud jsem se
oprávněně obávala, byl vymrštěn kamsi doprostřed místnosti a tam se rozprsknul. Jelikož Luboš
vypadal, že se mu právě obsah žaludku natlačil jícnem do pusy, jala jsem se nepořádek po kávě
uklízet. Jen to bylo poněkud obtížné, každý kolem mě včetně Luboše usilovně blinkal do blicích
pytlíků a já neměla čím utřít rozlité kafe. Nakonec jsem použila papírové kapesníčky vlastní
provenience.

Jak se sere ve vlnobití
Samozřejmě že moje nevycválaná prdel se rozhodla, že nyní je ta pravá chvíle chtít vykonat
potřebu. Protože prudké poryvy lodi dosahovaly enormní síly, nebylo možné jít vzpřímeně na
toaletu. I při přidržování se opory /sedadel, sloupů/ jsem byla zmítána a nadhazována tu ke stropu,
tu na stěny podle momentální polohy lodi, rozumně jsem tam tedy prokličkovala po čtyřech s
úspěšným manévrováním mezi nablitými kalužemi. I samotné sraní byl téměř neřešitelný problém,
usedět na míse totiž nebylo možné, každé najetí lodi na vlnu mě nadhodilo o půl metru a poté jsem
měla co dělat, abych si ohlídala, že si o porcelán nerozrazím své pozadí při následném prudkém
pádu dolů. Že podobně lítaly i mé výměšky je nabíledni.
Po vyprázdnění se, při kteréžto činnosti jsem se poněkud zapotila, jsem po sobě pouklízela toaletu a
opět po čtyřech se vydala zpátky na naši sedačku.

Jak jsem se bála Luboše
Luboš seděl na svém místě, bledý v tváři tak, že mu zmizela červeň rtů, na čele byl orosený velkými
kapkami potu a zaskuhral, jak dlouho ještě poplujeme. Nejistě jsme pípla, že celková doba plavby je
dvě hodiny a nyní máme za sebou slabou polovinu. Zblednul ještě více, čímž porušil všechny
zákony fyziky, a odpotácel se na toaletu. Přemýšlela jsem, jak mu sdělit, že další den bude naše
plavba osmihodinová. Když mu to řeknu, nejspíše odmdlí nebo dostane infarkt. Ale nějak se to
dozvědět kurník musí, ne?
Po zbytek plavby jsem ho už nezahlídla. Prý pendloval mezi WC a palubou, kde to klopil do vln s
rizikem, že přepadne přes zábradlí do rozbouřeného moře. Takhle čas trávila i většina blijícího
osazenstva. Naštěstí díky tomu alespoň zbyl volný záchodek na čurání těm několika šťastlivcům, co
byli prosti mořské nemoci. Konktrétně se jednalo o mou maličkost a jednoho postaršího Nora,
zbytek byl kaput.
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Kurňa, já bych si dala kafe!
Dostala jsem hroznou chuť na kafe, moji touhu umocňoval i kyselý pach z všudypřítomných
zvratků. Doplazila jsem se tedy k otevřenému lodnímu bufetu, ale po konzultaci s obsluhou jsem
koupi kávy odložila na neurčito. Nebyla totiž reálná šance, jak kafe vypít dřív, než padne za oběť
zmítání lodi na rozbouřených vlnách. Každopádně alespoň vyjádřili obdiv, že nemám mořskou
nemoc a pídili se po mém původu. Prý je nereálné, abych jako Středoevropan něco takového
zvládala bez problémů. Nadhazována a mlácena o pult jsem jim vysvětlila, že jsem suchozemec jak
poleno, ale fakt bych si dala to kafe. Bohužel, nevyslyšeli mou touhu.
Protože jsem neuspěla ani s koupí bagety, rozhodla jsem se dostat se nějak o patro níž, kde byla
naše uložená bagáž. Měla jsem tam totiž nasyslené kuřecí stehna. Skoro jsem se zabila na schodech,
ačkoliv jsem je slézala v podřepu po zadku schod po schodu. I tak to se mnou házelo a bouchalo jak
o stěny, tak o mezipatro. Vydolovala jsem si sáček s jídlem, vrazila si ho do zubů, abych měla volné
ruce na šplhání po schodech nahoru, a po výstupu o patro výš na naši palubu, rovnající se výstupu
na Matterhorn, jsem si v poklidu studené kuřecí stehna spapala, dá-li se za klid považovat to, že
jsem si při každém soustu kousla buď do jazyka, nebo do tváře a stále jsem musela stehna chytat ve
vzduchu či honit po stole. Z nějaké důvodu můj apetit vyvoval vlnu zvracení u kolemsedících
pasažérů. Nechápu, přitom kdyby někdo měl chuť, klidně bych mu dala ochutnat.

Záhada mořské nemoci
Jelikož se všichni na lodi, respektive ti, co byli schopní i jiných myšlenkových pochodů než jen
řešit, kam budou zvracet, divili absenci příznaků mořské nemoci u mé osoby, zpytovala jsem
svědomí. Vybavila se mi plavba Hurtigrutou před dvěmi lety za bouře v Barentsově moři, kdy jsem
trpěla nachlup stejnými příznaky, jako nynější většina pasažérů. Tehdy se mého utrpení zželelo
komusi z posádky a tvrdil mi, že pokud je mi takto zle na své první plavbě, nikdy už nebudu trpět
mořskou nemocí. Dosud jsem jeho teorii považovala za blbost, nyní mi ovšem vyvstala z paměti.
Něco na tom asi bude, protože jak jinak si vysvětlit, že mi skoro nic není za situace, kdy i otrlí
mořství vlci masívně klopí obsah svých žaludků všude vůkol?

Proč zde nejsou bezpečnostní pásy?
Stále jsem nevěděla, kde mám manžela, a jelikož tak nějak intuitivně jsem cítila, že by asi na kuře
chuť neměl, zdlabala jsem obě kuřecí stehna. Po jídle jsem se pokusila dopsat resty v deníku, ale
poté, co jsem si zápisník a tužku dolovala zpoza sedačky, z obložení radiátorů, z okenice a z koše,
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vzdala jsem další pokusy psaní, protože byla jen otázka času, kdy mi cenný poklad spadne do
něčích zvratků. Ukořistila jsem alespoň pro Luboše poslední nepoužitý blicí pytlík, jelikož jeden
byť pomačkaný, ale prázdný si jen tak mýrnix týrnix trůnil právě v koši, kam dopadl můj deník.
Protože Luboš byl furt někde v trapu /čti: krmil rybičky/, prohlídla jsem si ten výtvor norských
rejdařů pořádně. Sáček na zvracení není nic jiného než pevný, pogumovaný pytlík s uzávěrem,
který takto udrží obsah vevnitř a po zarolování zabrání jeho vylití ven. Geniální to vynález.
Loď se dostala do nějakého většího víru, díky čemuž už tak špatně snášené zmítání se lodi dostalo
větší grády. Trajekt se postupně zvedl do výšky, s ním i jeho osazenstvo, poté naklonil na levobok,
až se téměř položil do vln, následně se v této poloze opět prudce zvedl do výšky, dopadl na hladinu,
odkud ho nabrala další vlna, položila na pravobok a tak se to opakovalo. Uvítala bych, kdyby moje
sedadlo bylo vybaveno bezpečnostním pásem, takto jsem postupně dopadla na stůl přede mnou,
podlahu vpravo ode mě a sedadlo vlevo ode mě. Asi si nápad osazení pásy, jako má auto, nechám
patentovat.

Nevěříme pevné zemi
Konečně Røst. Některým z nás /Luboš/ se plavba zdála nekonečná, jiní /já/ trpěli pouze
nedostatkem kofeinu. Přesto se naše vylodění podobalo spíše chůzi opilců s několika promilemi v
krvi. U Luboše tento stav byl dále provázen neuvěřitelnou bledostí obličeje. Při vystupování se nás
otázal člen posádky, proč jsme si vybrali to nejhorší místo na lodi – úplně vepředu, hned první řadu
sedadel. Tam jsou prý poryvy během bouře nejhorší, protože přídí se loď pruce stáčí nahoru, proráží
vlny a opět skloněná dolů dopadá do vln, kdežto na zádi jsou prý tyto pohyby minimální a
zanedbatelné. Nechtejte vědět, jaký pohled na mě zbídačený Luboš upřel.
Hned na úvod nás na pevnině nakrklo zavřené info. Jak teď najdeme hotel? Jednoduše, osada
Røstlandet s populací 356 obyvatel byla snadno přehlédnutelná z přístaviště, zamířili jsme tedy k
našemu předem domluvenému ubytku
Røst Bryggehotell. Po cestě nám jako
obvykle silně pršelo, jak jinak.
U recepce jsme už byli poněkud mimo
oba, protože jasně řečené sumě v
angličtině jsem já rozuměla špatně /
1900 NOKů místo 1090 NOKů/ a
Luboš vůbec. Nastalo krátké
dohadování se, o kolik bychom cenu
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srazili bez povinného využití snídaně, až slečně za pultem docvaklo, že nejjednodušší to s námi
bude mít, když nám číslovky napíše. A ejhle, rázem jsme byli v obraze, bez problémů jsme
rozumnou cenu akceptovali včetně snídaně, která se měla podávat mezi 7,30 – 10 hod. Obsluha se
upřímně divila, kde jsme se tam vůbec vzali, prý dva dny nejezdily trajekty a dnešní byl též
odřeknut. Vida, nakonec ho vypravili a my měli vůbec štěstí, že jsme se sem dostali.
V té chvíli jsem usoudila, že je ta pravá chvíle říct Lubošovi, že zatímco dnešní trajekt trval dvě
hodiny, zítra to bude čtyřikrát tolik. Do poschodí do našeho pokoje ho téměř musel personál hotelu
vynést. Tam padl do postele tak, jak byl, aniž by se obtěžoval vyzout, natožpak vysléct. Z již
spícího Luboše, jenž budil dojem, že je v bezvědomí, jsem sundala boty a zbytek nechala osudu.

Proč se na Røstu nekrade
Dívat se na spícího člověka je pro mě nemožné. Ulehla jsem vedle Luboše a svorně jsme oba
chrněli až do 17. hodin, kdy Luboš otevřel očka, zjistil, že se pod ním podlaha nekolébá a stěny
netočí a zavýskl. Navrhnul rychlou cyklovýpravu za poznáváním ostrova, což jsem schválila velmi
radostně, příjemně mě tím šokoval. Jelikož Luboš měl stále žaludek na vodě z předchozí plavby, tak
jíst nechtěl a já měla v sobě dvě
kuřecí stehna spapané za vlnobití
na lodi, vydali jsme se ven
prakticky okamžitě. Počasí bylo
takové, jako dosud – mlha, vítr,
déšť. Maličkatý ostrov měl mít
pouze 12 km silnic, takže bylo v
našich silách ho projet opravdu
celý.
Za stále sílícího deště jsme
zastavili u místního kostelíku z r.
1899, a než jsme si stihli opřít někde kola, ujal se nás šíleně ukecaný chlapík, že je průvodce a jestli
máme zájem o komentovanou prohlídku. Jasně že jo. Trpělivě čekal, až si zamkneme kola, a děsně
se tomu divil. Prý jestli si myslíme, že se na Røstu krade a jestli ano, tak jakou máme představu o
tom, že by se zloděj odtud dostal. Správně, jediná cesta odtud je trajektem, plavícím se asi třikrát
týdně.
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Čím je specifický kostel rybářů
Prohlídka nás přišla na 50 NOKů za osobu, platilo se až na konci a přidali jsme se tak k dvojici
Švédů. Náš průvodce byl zároveň i jediný zaměstnanec zdejší turistické kanceláře, v době našeho
příjezdu zavřené. Otázali jsme se ho na to, proč tam tehdy
nebyl, a on odvětil, že věděl o zpoždění trajektu, tak co by
tam trčel.
Kostel vypadal úplně stejně, jako vypadají běžné severské
kostely s jedinou výjimkou, a tou byly varhany. Všude
jinde na světě jsou mechanické varhany na nožní pohon,
jen zde na Røstu je tento královský nástroj poháněn silou
paží. Důvod je velmi prostý, místní rybáři měli silně
vypěstované svaly na horních končetinách díky neustálému
veslování, proto bylo jednodušší upravit jim takto páku,
kterou silou pumpovali vzduch.
Další zvláštností osady Røstlandet s roztroušenými domky
byla poněkud temná historie. Zdejší ostrov byl totiž tak
odlehlý, že mládež měla málo možností k sociálním
kontaktům a výběru partnera a často zde docházelo k
incestům a příbuzenským sňatkům. Tohle se povedlo vymýtit až v minulém století a až do 70. let
zde nebylo povoleno nesezdaným párům spolu žít. Tento zákaz platil z důvodu, aby se dalo ohlídat,
že dotyčná dvojice spolu není příbuzná a to se dalo pouze kontrolou rodných listů na matrice při
sňatku.

Příští léto už fakt bude pěkně
Po prohlídce kostela jsme se přesunuli do místního muzea, které
vlastně nebylo ani muzeem, jen halabala skladištěm starého harampádí,
nanošeného sem místními. Prostě kdo co nepotřeboval, přišel to sem
odložit. Čekalo to ještě na nějakého nadšence, kdo to nějak poskládá a
dá tomu formu. Protože déšť nabýval výrazné intenzity, chvíli s námi
ještě sympatický, leč užvaněný chlapík pokecal. Po zjištění, že jsme z
ČR, nám k našemu překvapení oznámil, že jeho nejoblíbenější pohádka
z dětsví byla „Tši ošíšky pro popelušku“. Docela borec, co se týká
výslovnosti.
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Zpoza oken muzea jsme pozorovali temnou vodní stěnu, kdy se voda z mraků ve formě dešťových
kapek potkávala ze slanou vodou z moře, hnanou sem silným větrem. Nebe se zatáhlo a viditelnost
činila pár metrů. Nor na nás upřel pohled a nejistě pípl, že příští léto už určitě bude pěkně.

Rezaví mi kolo
Vyšli jsme ven do deště, nasedli na kola jeli zpátky k našemu hotelu. Další zkoumání ostrova pro
nás ztratilo smysl, ujeli jsme 7,8 km a to nám úplně stačilo. I tak jsme se vrátili komplet mokří
včetně ponožek, které se daly ždímat. Horší šrámy utrpělo moje kolo, bylo úplně rezavé, nejenom
řetěz a přehazovačka, ale i pedály, části řídítek, vidlice, rám a sic. Lubošovo až tak zle nevypadalo.
Prostě se podepsala sůl, obsažená v neustálých srážkách. Lubošův bicykl z toho vyšel lépe díky
tomu, že má dražší model než já, tudíž s menším obsahem klasických kovových prvků, většina jeho
komponent je duralových.
Na pokoji jsme si uvařili večeři v koupelně na svém plynovém vařiči, rozvěšeli mokré oblečení a
nastavili budíka na ráno. Usnuli jsme vzápětí, Luboš dokonce ještě dříve, než jeho tělo dopadlo na
postel. Ani jsme nevybalovali z batohů.
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Den 21., čtvrtek 26.7.
Najím se, abych mohl zvracet něco dobrého
Protože jsme snídani měli v ceně, vydali jsme se o patro níž do jídelny. Jídlo probíhalo formou
švédských stolů a v nabídce byl převážně rybí sortiment. Naložila jsem si tedy lososka, různé tresky
na sto způsobů a začala jíst. Luboš se zpočátku bál si
vůbec něco dát, pak usoudil, že je to vlastně jedno,
stejně bude zvracet a když už tedy má vyklopit obsah
svého žaludku, tak ať je to alespoň něco dobrého. S
touto filozofií se tedy najedl, co se do něj vešlo.
Na přístavišti jsme byli s půlhodinovým předstihem a
jak se ukázalo, stejně tak i naše loď. Už to
predikovalo, že plavbu sem měla asi klidnou, což
nám trochu zvedlo náladu. Při naloďování jsme se
proplétali s auty, opřeli jsme si kola v odlehlém
koutku, protože jsme měli vystupovat až na konečné
v Bodø, a zaplatili 380 NOKů za oba i s koly. Tahle
cena už byla podstatně vyšší, než dosavadní poplatky.
Poučeni z minulé plavby jsme si okamžitě zabrali ty
úplně nejposlednější místa na zádi, kde by to údajně
mělo co nejméně houpat. Sedačky vlevo od nás si obsadili francoužští kajakáři, se kterými jsme se
potkali před pár dny v Moskenes. Pobaveně se nás ptali, zda si tyto zadní místa vybíráme též kvůli
poryvům a Luboš vehementně přitakal. Další výhoda těchto pozic byla blízkost WC, Luboš to
alespoň nebude mít daleko, až bude chodit blinkat.

Pohoda, klídek, tabáček
Modrá obloha a klidné moře bez vln nás mámily ven na palubu, kam by se včera odhodlal jen
sebevrah. Luboš si dokonce vynesl stoličku, posadil se k zábradlí a takto se kochal. Na mě dolehla
únava a na dvě hodiny jsem vytuhla, probudila jsem se přesně v okamžik, kdy jsme se plavili kolem
ostrova Værøy. Zvláštní to ostrov, tento Værøy, vidíme ho vlastně poprvé, ačkoliv jsme na něm
strávili skoro tři dny.
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Díky absenci vichřice a vln jsme se v
podpalubí okamžitě přestěhovali
dopředu, na místa, kde jsme trávili
plavbu včera. Luboš chvíli poseděl se
mnou dole, ale krásné počasí ho opět
vytáhlo na slunečnou, byť větrnou
palubu, kde oděn v červené bundě s
kapucí připomínal spíše nějakého
polárního badatele než cyklistu v
červenci.
Většinu plavby jsem prospala, budila jsem se jen sporadicky, většinou když mě nahoru vytáhl
Luboš, aby mi ukázal nějaké pěkné výhledy. Při jednom z těchto momentů jsme hodili pokec s
kajakáři, kteří nás mermomocí toužili vyfotit mou zrcadlovkou, což činím velmi nerada, jelikož
každý okamžitě začne točit objektivem v domnění, že zaostřuje, ačkoliv každého, fakt každého
instruuji, že nemá na nic šahat. Nejinak to bylo i nyní. Proto se taky na výsledné fotce šklebím. Ale
tahle dvojice mi příkoří s focením vynahradila díky svému povídání ohledně návštěvy v továrně na
sušení ryb na Røstu.

Jak se pozná, že je plavba klidná
Při jednom ze svých krátkých pobytů v podpalubí si Luboš všiml, že občas někdo klopí do blicích
pytlíků. Pohrdavě se na tyto chudáky ušklíbl, že to jsou čajíčkové, kteří nezvládnou plavbu za
bezvětří, co by prý dělali v bouři, větru a silných vlnách, jaké jsme zažívali my včera. Rozdíl v
počtu zvracejících lidí byl opravdu markantní, zatímco den předtím to kromě personálu ustáli jen
dva pasažéři, počítaje v to i mou maličkost, dnes dávily jen tři osoby ženského pohlaví.
Do Bodø jsme připluli načas, v 15,45
hod, po osmi hodinách klidné plavby.
Po vystoupení se poměr sil obrátil,
zatímco včera odpadl Luboš, dnes jsem
byla kaput já. Podepsalo se na mě
dosavadní vypětí při plánování a
organizaci, kdy ze mě nyní na pevnině
všechno spadlo a já věděla, že se už
nemusím o nic starat. Můj kolaps se
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projevil v naprosté neschopnosti cokoliv nyní rozhodnout, musel se tedy velení ujmout Luboš. V
situaci, kdy jsme měli v peněžence asi dva NOKy a hafo eur to bylo jednoduché. Skočí honem
proměnit valuty, než mu zavřou směnárnu. Ponechal mě se všemi věcmi na přístavišti a utíkal do
centra, odkud se vrátil v 17. hodin.

Jak jsme se ocitli na letišti, aniž bychom odletěli
Když už byl Luboš krátkodobě šéfem naší dvoučlenné smečky, demokrakticky rozhodl, že nyní
pojedeme na kolech i s vozíky na letiště, kde prosondujeme informace ohledně našeho sobotního
letu domů. Mě to bylo vcelku fuk, kam zamíříme, tedy za předpokladu, že to neotočí zpět na Lofoty.
Na letišti jsem si především koupila předraženou vodu a na ex vypila litr minerálky. Můj
mouchysněztesimě stav se tím
výrazně vylepšil, asi se na něm
podílela i dehydratace. Mohla jsem
tím pádem Lubošovi trochu začít
kafrat do zjišťování, jak se odtud
pozítří dostaneme. U okýnka
Norwegianu jsme již dopředu
zaplatili poplatek za převoz kol v
letadle 37€ za kolo a let až do Prahy,
tedy nikoliv jako před třemi týdny,
kdy tu stejnou sumu jsme platili dvakrát, tj. za kolo a každý let. Bohužel na otázku, zda se můžeme
odbavit den před odletem nás pracovník musel zklamat, není zde ani úschovna – jen klasické
zamykatelné skříňky, kam kolo nenarveme ani rozebrané na součástky. Ale ubezpečil nás, že když
přijedeme na kolech v pět ráno, kdy se otevírá letiště, bude to stačit, abychom si kola rozložili a
narvali do krabic, ačkoliv odlítáme už v 6,50. Tak nevím, zda už někdy kolo rozkládal. Na závěr
nám nacpal ještě nějaké igelitové pytle s logem Norwegianu, izolepy a krabice od sušenek, že si tím
máme kritická místa kola obalit. Důrazně nás upozornil, že bicykl musí mít odmontované přední i
zadní kolo, stočené a odšroubované řídítka, vypuštěné gumy a sundaný nosič.

Potřebujeme zázemí
S ohledem na příkazy stran přepravy kola do Prahy jsme usoudili, že budeme potřebovat nějaké
kryté místo, kde v případě deště kola rozložíme, strčíme do sáčků, omotáme celofánem a oblepíme
izolepou. Jednohlasně jsme se vydali do nám již známého kempu, kde jsme se poptávali po šanci
150

pronajmout si chatku. Nejenomže to bylo možné, dokonce jsme měli na výběr mezi vlastním
sociálním zařízením či bez, a protože finanční rozdíl byl pakatel, zvolili jsme si první možnost.
Chatka nás přišla na 690/noc. Hned jsme si dovnitř hodili věci a po zjištění, že je vybavena též
kuchyňkou, neváhali jsme a zajeli jsme již bez vozíků do blízkého Coopu, kde jsme si zakoupili
obalené rybičky a olej. Vzali jsme celou litrovku s tím, že zbytek ponecháme v kempu, jak je v
Norsku běžným zvykem. Tak jako my snědli někým zanechanou bramborovu kaši, někdo jiný zase
použije náš olej. Na večeři jsme tedy měli výborné, smažené rybičky, mňam, ještě teď se při té
vzpomínce zalizuju až za ušima.
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Den 22., pátek 27.7.
Jak se pozná, že jste na cestě už moc dlouho
Luboš si ráno stěžoval, že už je úplně zblbnutý tím naším tábořením ve stanu v dešti. Prý se mu tuto
noc stalo, že se probudil a musel čurat. Slyšel, jak venku prší, tak dlouho ležel v posteli a čekal, až
přestane, pak mu docvaklo, že vlastně WC má dva metry od postele, kam dojde suchou nohou, aniž
by zmoknul. Vstal tedy, oblekl si kalhoty a
bundu a takto šel na toaletu, která byla v
naší chatce ve vedlejší místnosti. Tam mu
došlo, že už fakt magoří, že klidně mohl jít
čurat nahatý a hned, což ho nakrklo tak, že
do rána už vzteky neusnul.
To mě zase budilo nezvyklé horko, spala
jsem na přikrývce a ne pod ní. I tak jsem
se probudila do růžova vyspinkaná.
Luboš zažil další krizový moment výpravy
díky tomu, že nad námi přelítávali v nízké výšce vojenské stíhačky, bohužel právě v okamžiku, kdy
trůnil na míse při kakání a nemohl se vzdálit se na ně podívat. Ani snídani si pak chudák
nevychutnal.

Jak jsem se naučila milovat bombu
Náš program pro Bodø byla nejprve kultura – návštěva
leteckého muzea, a poté praktické věci, tj. dokoupení
igelitu na zabalení kol, pokus sehnat krabice na kola a
dárky pro rodinu a přátele.
Obloha byla opět černá a pršelo, když jsme v 12,15 na
kolech vyráželi vstříc muzeu. Kola jsme zamkli o lampu.
Vevnitř bylo přetopeno tak, že jsem se vyslekla do kraťas a
trička a vynikly tak mé černé modřiny na nohou z
předchozích pádů na kole. Prohlídka muzea nám zabrala
několik hodin a mimo jiné jsme měli možnost spatřit
Pershing, slavnou to raketu středního doletu, kompletní
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kontrolní věž, kokpit letounu nebo špionážní letoun U2, sestřelený nad Sovětským svazem v r.
1960, což následně vedlo k diplomatické roztržce.
Bohužel, nebo spíš pro náš časový skluz bohudík, byl porouchaný simulátor, na což se Luboš těšil
již z domova. Takto chtěl téměř vrátit vstupné, protože si představoval, že si vyzkouší virtuální let
bojovou stíhačkou. Naštěstí se simulátor platil zvlášť, protože jinak by tam fakt scénu udělal.

Bude nám stačit půl kilometru folie?
Z muzea jsme si znovu zajeli na letiště, zda nemají nějaké větší sáčky na zabalení kol. Bohužel, prý
až v pondělí. To už nám bude ale houby platné. Naději v nás vzbuzoval komplex Coop, kde jsme
prolítli sportovní obchody, ale vyštrachali pro nás ze dvora jedinou krabici na kolo. Zašli jsme tedy
do smíšeného zboží, kde jsem
nakoupila několik balení izolepy a pět
balení potravinářské folie, každou po
100 metrech. Vrátila jsem se k
Lubošovi, který zatím hlídal kola a
položila mu otázku, zda nám bude půl
kilometru folie stačit. Jen vyvalil oči.
Pak se na výpravu vydal on a byl
mnohem úspěšnější. Donesl několik
malých krabic a spoustu bublinkové
fólie, do které se balí elektronika.
Po návratu do kempu nastalo klasické rozložení kol na prvočinitele a pokus tu hromadu nacpat do
igelitových sáčků a následně omotat folií. Kritická místa jako přehazka apod. jsme obestavěli
roztříhanými krabicemi. Následně jsme všechno oblepili izolepou. Jak se ukázalo, zatímco izolepy
jsem koupila málo, folie bylo moc, více než půlku jsme si dovezli domů.
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Den 23., sobota 28.7.
3,14 aneb co znamená prosrat příležitost
Balíme, balíme, balíme. Tak by se se stručně dala nazvat náplň dnešní noci. Jelikož se oteplilo a
přestalo pršet, zákonitě vzlétli komáři a neskutečně nás otravovali, moc nechybělo a konali jsme
naši činnost v moskytiérách, zachránilo nás jen to, že jsme jednak netušili, kde tyto propriety ve
všudepřítomném bordelismu máme, jednak jsme se masivně potřeli repelentem. Přeci ho nebudeme
tahat domů. Pěkné počasí mohlo znamenat jen jediné. Odjíždíme.
Východ slunce nás přívítal stále v procesu balení. Tedy jak koho, Luboš zrovna trůnil na WC, když
já jsem za oknem zahlídla rudě červený obzor, zpoza kterého se klubalo ranní slunce. Nelenila jsem
a odběhla jsme do koupelny, odkud byl na nádherný úkaz ten nejlepší pohled. Povedlo se mi situaci
zvěčnit do pixelů na paměťové kartě své zrcadlovky a mrkla jsem na hodiny, bylo přesně Ludolfovo
číslo neboli 3,14. Zavolala jsem na Luboše, ať se přispěchá podívat, ale dorazil minutu poté a viděl
již jen úsvit bez předchozího divadla. Ukázala jsem tu nádheru alespoň na displayi foťáku. Nějak
chudák nemá štěstí na velkou potřebu, včera doslova prosral stíhačky, dneska východ slunce, obojí
o pouhou minutu.
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Dobaleno anebo proč jsme si platili postel, když na ní stejně
nespíme?
Po téměř šesti hodinách hodinách balení jsme se konečně
dostali k finálním výsledkům – pět kokonů, v každém
torza kol, vozíků a naložený Lubošův batoh, můj zatím
stále nesbalen. Venku již svítilo slunce jak o život. Bylo
3,48, když jsme skončili, dali si vařit poslední kafe,
nachystali jídlo a honem se snažili usušit ručníky po
sprchování, ať je netaháme mokré. Luboš si šel ještě na
pár minut schrupnout, já se bála, že kdybych provedla
totéž, neproberou mě ani párem volů. Zatímco jsem do
svého batohu dávala zbytek věcí, kladla jsem si otázku,
na co že nám byla chata s postelí, když jsem na ní tuto
noc nejenomže nespala, ba ani neležela.

Jak jsem skoro neodletěla domů
S ohledem na brzký odlet, a tím míním opravdu brzký odlet obecně, nikoliv v našich intencích, kdy
za brzký odlet považuji všechno, co je dříve než v poledne, jsme měli taxíka objednaného na pátou
ránou, abychom včas byli v odletové hale a stihli dořešit a doladit všechno před odletem. Jenže
Středoevropan míní, Lofoty mění. Domluvený taxík, ačkoliv jsme na něj před recepcí čekali již od
4,45, vůbec nepřijel. Dopřáli jsme mu akademickou čtvrhodinku a mírně vystresovaní jsme skočili
do otevřené recepce v kempu poprosit o pomoc. Zde se nacházel ten ukecaný Nor, kterého jsme
potkali první den našeho putování. Spustil hereckou scénu, za kterou by se nemusel stydět ani
ansámbl Národního divadla, během které stihl nejenom lkát nad naším osudem, ale zároveň nám
povolat náhradní taxík. Ten sice přijel, ale bohužel osobní, jelikož tranzit se nedal bez předchozí
domluvy sehnat. Po krátké debatě do něj nastoupil Luboš se svým kolem a batohem a ode mě dostal
příkaz, že pokud se já nedostavím včas na letiště, ať odletí beze mě. Spíše se totiž sežene jedna
náhradní letenka pro mě na jiný termín, než dvě pro nás oba. Já neměla jinou možnost, než zoufale
čekat na recepci. Zatím sympatický „Shakespeare“, jak jsme si chlapíka pracovně pojmenovali,
obvolával zbylé taxislužby, leč marně. Jediný volný taxík v Bodø a přilehlém okolí byl ten, ve
kterém právě seděl Luboš. Shakespeare se na mě, poněkud zdrchaně sedící na rantlu, nemohl dívat a
donesl mi nanuka. Kurňa, radši panáka kdyby dovalil! Naštěstí vzápětí dojel zpátky řidič, který
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zrovna odvezl na letiště Luboše. Ukázalo se, že na tomhle má zásluhu právě Shakespeare a já mu
ani nestihla poděkovat, protože do odletu mi zbývala asi půlhodinka a já neměla času nazbyt.
Neslízaného nanuka jsem vrazila řidiči taxíku, čímž jsem ho poněkud vykolejila.

Ach, ty návraty...
Stihla jsem jsem to, ale to jsou veškeré superlativy, které o cestě na letiště mohu říci. V hale mě
čekal napjatý Luboš a kompletní obsluha letiště, všichni se okamžitě ujali mých zavazadel, rvali to
na váhu a vystavovali mi palubní lístky. Prý ještě minuta a neodletěla bych. Moje kolo mělo jakousi
nadváhu, ale protože zároveň kokon s batohem měl podváhu, pracovník to neřešil. Bylo 6,45, když
jsme s Lubošem nastupovali do letadla a 6,50, když letadlo vzlítalo. Neměla jsem možnost se ani
vyčurat. Díky nastálému stresu jsem vytuhla a prospala celý let až do Oslo, čímž pádem si fakt
nepamatuji, zda se
podávala snídaně, anebo
jsem ji prachsprostě
zmeškala. Nevybavuji si
ani přestup v Oslo, až
Prahu, kde byl problém
sehnat taxík pro naše kola.
Ulomenou ručku na
Lubošovém kole jsme ani
neměli zájem řešit, cena
nové byla řádově 200300kč a představa
jakéhokoliv nuceného zdržení nám za to nestála.
Asi třetí sehnaný řidič byl ochoten nás za šest tisíc hodit rovnou až do Brna, což jsme odmítli. Nyní
toho lituji, zase na druhou stranu, kdybychom si nevyzkoušeli čtyřhodinovou cestu vlakem v bouřce
se zavřenými okny v kupé, kde je prakticky nedýchatelno, nikdy bychom pak o možnosti přímého
taxi z domu na letiště a zpět neuvažovali. V Brně byl ten stejný problém, jako v Praze, leč
nevyřešitelný, nakonec Luboš naložil mě, moje kolo, vozík a batoh to osobního taxíku a zbytek si
dotáhl šalinou. Cesta z letiště až domů nám trvala devět hodin a stála nás přes dva tisíce,
kdybychom si rovnou vzali nabízený odvoz až k domu, trvalo by to maximálně třetinu a stálo
třikrát více.
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Z fleku bychom se mohli živit na letišti jako baliči zavazadel
Z letu do Prahy si pamatuji jen jediný moment a to ten, kdy jsme se v naší části letadla potkali lidé
převážně podobné krevní skupiny. Povětšinou se jednalo o turisty – paštikáře /tj. ten typ lidí, co
preferuje nezávislé cestování a jídlo řeší částečně z domova – paštikami, částečně na cestách/.
Osamocený trekař sedící před námi si stěžoval, že při jeho putování po horách Norska mu ze tří
týdnů pršelo nějakých 12 dnů. Ach, jak jsem mu rozumněla. Jeho povídání mělo perličku v tom, že
mu díky vytrvalým srážkám zrezivěly
kovové háčky na pohorách... Tento
turista pak vedle nás v Praze čekal na
svůj nezabalený batoh a ohromily ho
naše profesionálně zabalené kola.
Upřímně se domníval, že nám to takto
provedla naše letecká společnost a pídil
se po faktu, s kým jsme to letěli.
Nechtěl nám věřit, že jsme si do balili
sami a uraženě pak odkráčel. Hmm, až
mě jednou vyrazí z práce, už vím, čím
jsem schopná se živit.

Epilog
Jenom díky omrzlinám jsem se odhodlala zkusit Norsko na kole natěžko a bylo to nejlepší, co jsem
kdy absolvovala. Protože stejně to vnímal i Luboš, hned po návratu se začal dožadovat hlasovacího
práva do výběru další destinace. Dosud mu to bylo jedno, jelo se tam, kam jsem koupila letenky.
Nyní zjistil, že i on se našel v dálkovém cykloputování a chce se podílet na rozhodnutí, kam s námi
příště. Ve hře jsou nyní tři varianty. Jím prosazovaný Island a mnou prosazovaná Kystriksveien
nebo finská Karélie. Pro Island dle Luboše mluví to, že bychom se tam měli vydat, dokud jsme
mladí, zdraví a silní /nevím, kde tohle vzal, nespletl si nás s někým?/, pro moje nápady platí to, že
jsou nádherné, scénické a dostupné.
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