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30.VII. - Příjezd
1. 8. 2013 22:12

Kolem čtvrté odpoledne jsem dorazil na hlavní nádraží do Kreuzlingen. Postává tu dost černochů,
nevím jestli zaujímají místo moravských romů. Pascal mě vítá a vyrážíme k domu. Ukazuje mi ho a
vysvětluje jak fungují dveře. Není to jen tak, někdy se zamykají, někdy ne. Ve spodním patře je
restaurace, když je otevřená, tak se dveře nezamykají. O patro výš bydlí nějací nezávislí studenti, a
pak začíná můj prostor. Není to jak z obrázku, ale je to dobré. Mám pokoj dál od cesty, směrem na
západ, s výhledem na cyklostánek (kde se parkují kola). Nesmí se tu nic zapalovat (ani svíčky),
dům je starý, hodně dřevěný a podlaha dost vrže.

  

Dávám si rychlou sprchu a převlíkám se do toho co mi přijde nejčistší. Je čas vyrazit na nákup. Ten
dělám větší, nějaké zásoby do začátku. V Konstanz objevuji arabský obchůdek, docela se mi líbí,
snad jich tu bude i víc, tenhle je hned u hranice. Taky vybírám první peníze z bankomatu, nechce mi
dát víc než tisícovku najednou, s tím jsem nepočítal, přijdou bankovní poplatky.

  

Dělám si teplou večeři, urovnávám první věci a skypuju do Markvartovic, upravit obsah krabice
mých věcí k odeslání do Švýcarska a pozdravit se s rodinou. Večer pak vysedávám nad blogem,
mapou a fotkama. Snažím se dát dohromady poslední dny cesty pro postupné zveřejnění.



31.VII. - První poznávací den
1. 8. 2013 22:27

Po budíčku a teplé snídani ovesných vloček s ovocem jsem pokračoval v třízení věcí a chystání se 
na schůzku s Pascalem. Tak dvacet minut předtím než přišel, se nějaký tmavší mladík pokusil 
dotknout mého kola, to bez zámku neváhalo volat o pomoc, tak docela "nenápadným" způsobem 
odešel. Já teď ale budu pořád nervózní.

Pascal dorazil přesně na čas. Připravili jsme se na imigrační úřad. Poučil mě o odpadcích a šlapali 
jsme. Cestou mi poradil obchody a na úřadě bez mých slov předal potřebné papíry. Pak mě provedl 
jednou univerzitní budovou a navštívili jsme Gerit (usměvavou paní co pro mě taky mnoho dělá). 
Po podepsání smluv a předání další spousty instrukcí (i nad mapou) jsme ve stínu stromů dělali 
malé interview o mé pouti.

Odpoledne jsem jel znovu na imigrační, už sám předat ještě nějaké leistro, pak na nádraží koupit 
slevu na vlaky a do Německa na nákup. Chvíli jsem sháněl zámek na kolo (mám teď na kód). Pak 
jsem sháněl prací prášek, tvaroh a další dobroty, ale bez slovníku to asi nepůjde, takže některé 
dobroty odloženy na příště. Pak jsem se udivené slečně s nádherným očima snažil vysvětlit, že 
potřebuju dvou-frank rozměnit na dva jedno-franky (abych mohl prát).

Odpoledne jsem úspěšně vypral (takže prací prášek jsem poznal!), urovnal další hromadu věcí a na 
večeři si upekl brambory (jak mi to chybělo). Chvíli poté dorazil Pascal s Číňany. Akorát že se z 
nich vyklubaly Číňanky. Nabídl jsem jim v uvítanou čaj (myslím že z Indie). Do noci jsem pak zase
blogoval a internetoval. Z těch nových informací mám hlavu jako Láďa.

http://youtu.be/3pjU1hS5bo4


1.VIII. - Státní svátek
2. 8. 2013 16:00

Ráno (dopoledne) bylo klidnější, nikam jsem se nehnal. Při snídani jsem vzpomínal na polská rána
(vajčina s rajčetem). Dopoledne přijela třetí číňanka, ta tady je už jen na pár týdnů a bude se vracet
do Asie. Já až do jedné jsem pracoval s aktualizací profilu na Couchsurfingu a psaní hodnocení
svým známým z poutě. Na oběd byla jen malá jogurtová svačina a něco spánku.

Odpoledne jsem se vydal na průzkum. Nejprve jsem objevil půl kilometru jižně katolický kostel a v
něm krátkou "Meditation zum Mitnehmen". Taky jsem zjistil, že tu mají skupinku mladých (ikdyž
SŠ)  a  biblické  hodiny.  Pak  jsem valil  na  poštu  do  Německa,  jejíž  umístění  mi  poradil  včera
prodavač  v  papírnictví.  Cestou  zpět  jsem  prozkoumal  další  uličky  a  objevil  krásné  obchody,
například se zdravou výživou, fairtrade kávou, pohankou, nebo další arabský obchod.

Na švýcarské straně jsem se jal zjistit umístění parku, kam bych chtěl chodit běhat. Je to asi dva
kilometry měsem od mého domu. Budu tam jezdit na kole, budu-li mít po ránu dost odhodlání.
Bohužel  (naštěstí?)  se  přímo  v  něm  na  kole  nesmí,  takže  jsem  ho  neprozkoumal  naskrz.  To
přejíždění  hranice na nákupy s příležitostnou kontrolou celníků mi připomíná výlety na polské
tržiště, které jsme dělali některé soboty, když jsem byl malinký.

Večer jsem odstrojil kolo od košíku a posledních brašen. Ukázalo se, že má práce byla precizní a tak
mi trvalo to vše sundat. Poslední věci jsem uložil na jejich místa. Už jen vyčistit brašny, ale to až
zítra ve sprše. Večeře byla v režii číňanek, které mě pozvaly. Ano byla i rýže. A bylo to dobré! Ještě
jsme si na sebe nezvykli a já se k vykecávání nemám (kde bych na to vzal schopnosti). Myslely si,
že němčina je jeden z úředních jazyků v ČR :D

Večer procházím švýcarské webové stránky
různých mi zajímavých institucí. Taky jsem
se rozhodl první dny uvést po jednom a ne
po týdnu, přitom sleduji z archivu TV Noe
záznamy ze světových dní mládeže v Rio
de Janeiro. Předělal jsem uchycení žaluzií,
aby se daly stáhnout i při otevřeném okně.
Po setmění venku střílí ohňostroje - státní
svátek k 722 letům Confederaziun svizra. Z
okna  vidím  nad  jedno  odpalovací  místo,
myslím  že  je  to  hezčí  než  tenkrát  v
Londýně.

Nakládání s odpadem tu není jednoduché. Velikost návodu (a to jak se s ním někdo popral) vidíte na
fotce. Na netu jsem dohledával, co tady považují za kompostovatelný odpad. Číňanky to evidentně
(zatím?) tolik  netrápí.  Směsný odpad se tady platí  podle objemu - podle velikosti  pytle  na něj
nalepíte zakoupené nálepky, jinak vám ho neodvezou. Skvělý systém proti zaplácávání popelnic (a
skládek!) zbytečným odpadem.



2.VIII. - S novým bicyklem
3. 8. 2013 12:21

Je krásné se ráno nikam nehnat.
Teda, alespoň něco na tom je. Není
třeba se hnát, ale je třeba něco
dělat. Ale ještě si nějaký den
odpočinu. Přinejmenším dokud
nepřijde drahá krabice z Prajzske -
snad to nebude dlouho trvat. V tom
klidu jsem se naučil používat
místní kávovar, kafe je teď bez
zrní, ale není tak dobré jako od
Marušky.

Včerejší slabý provoz byl příjemný,
dnes to hlučí o něco více. Ráno jsem potkal Pascala, který přišel vyzvednout děvčata (dnes jdou na 
imigrační ony). Řekli jsme si pár slov o včerejšku a požádal mě o zaslání nějakých dalších fotek k 
chystanému článku o mé pouti. Na půl jedenáctou jsem vyrazil za nimi na Uni. Šel jsem pěšky, asi 
15 minut. Budu fasovat "nové" kolo. Chci ho používat pro pohyb po městě, aby mé mohlo 
odpočívat a být připravené na delší vyjížďky.

Cestou zpátky jsem se stavil vybrat další balík
švýcarských franků a něco nakoupit. Jím teď
ke vší své spokojenosti (množství, pestrost,...).
Dokonce v supermarketech mají některé
potraviny i české popisky. Sice je
nevyhledávám, ale je to celkem příjemné.

Odpoledne sedím za počítačem a načítám
spousty materiálů. Večer si skypuju s
babičkou (i mámou). V okně mám pavouka
místo umělé sítě proti hmyzu. Po setmění se
mi zdá, že je tady relativně nízké světelné
znečištění, hvězdy jdou vidět z okna dost
dobře. Je pomalu na čase zpracovat
každodenní plán činností. Zatím jsem zde
spokojený. Před spaním si dávám sprchu a při
té mokré příležitosti čistím své cyklobrašny a
další cestovní vybavení. Voda tu teče vroucí,
musím si dávat pozor, ale je to ku prospěchu
čištění.



3.VIII. - Prohlídka Konstanz
3. 8. 2013 23:18
 

Po dlouhé době jsem se moc dobře nevyspal. Možná to bylo tím pouštěním německých slovíček do
spánku, ale to jsem už dělal dříve. Dopoledne jsem procházel materiály letní jazykové školy. Mimo
jiné jsem zjistil, že v Konstanz je praní za € 2, já to tady mám za 1 frank. Nejlevnější obědy v
kostnické menze jsou za € 3,50 - uvidíme co budou dávat.

prostitutka s králem a papežem v rukou, loď a vzducholoď v kostnickém přístavu

Na 14 hodinu jsem vyrazil do Konstanz, na vypůjčeném kole, k dobrovolné prohlídce města. Skvělý
tah (dnes ne poslední). Velká skupina studentů jazykového kurzu se rozdělila v menší. Vybral jsem
si tu s anglicky hovořícím průvodcem (ještě byla španělština a němčina). Průvodce byl sympaťák a
naprosto perfektní borec.

Procházeli jsme městem. Přístav u koncilního domu, dominikánský klášter (dnes hotel), a pak okruh
centrem města a do "katedrály". Nebyla to jen tůra. Upozorňoval nás na významné a krásné budovy
a vše dával do kontextu historického!! No prostě paráda! Takže kdo už máte našetřeno na cestu,
můžete  přijet,  jsem  nabit  informacemi  a  už  pomalu  vím  co  ukazovat  (žel,  se  mnou  jen  v
moravštině!).

Na kurzu jsme směsice z celého světa, ač si nejsem jistý zastoupením Afriky a Antarktidy, mám
tady na dosah Argentinu, Kanadu, Austrálii, Ukrajinu, Čínu, Japonsko... Kanaďanka mě uklidnila:
jak jsme šli, tak průvodce volal německy něco na druhého. Obsah mi přišel vtipný, tak jsem se
smál. Ptala se, co říkali. Nedošlo mě, že to bylo německy. Tak jsem jí to překládal. Pro mě tato

http://biblia.com/books/NIV/Na%2014


událost hlavně znamená to, že musí mít výukovou skupinu pro ty co německy neumí nic = jsem víc
než v suchu.

Po prohlídce jsme měli v koncilním domě (v tom co v něm probíhal ten slavný Kostnický koncil z
kraje 15. století) malé pohoštění. Kus koláče (různé druhy) a volně pití (např. CocaCola a lepší). Má
skupina dorazila poslední (tak jsme při prohlídce slyšeli nejvíc?), to znamenalo, že v poslední lidi (i
mě) se rozdělí nadbývající koláče. Tudíž o zítřejší svačinu postaráno.

Santiago jen 23 dní cesty s nákladem...

Cestou domů jsem se stavil na nákup a přišel tak téměř o poslední €. Vybrat mohu až v pondělí, ale
to stačí (zítra jsou obchody zavřené). Našel jsem obchod s vlajkami. Po vzoru kamaráda Milka
(Schwerin) bych si mohl nějaké obstarat. On vlastní vlajky (51x34cm) míst, kde nějakou delší dobu
žil. Taková věc se mi moc líbí. Taky jsem rozhodnutý pořídit si nějaké květiny. Jel jsem kolem
květinářství a drahé nebyly. Jen potřebuji zjistit jaká se mi hodí (tzn. jaká mě přežije). Zatím jsem
večer jen přestavěl nábytek a povysával prach co pamatuje předchozího nájemníka.



4.VIII. - Mše svatá
4. 8. 2013 23:46
 

Ráno uběhlo rychle. Ohřát fazole (je tu všelico ale mikrovlnka ne), vykávovarovat jedno dobré kafe
(nějak hodně tady kávuju). Hurá do kostela. Bohužel jsem si dopředu nečetl patřičné úryvky, budu
se snažit je rozpoznat. Kdybych dával takový pozor na moravských mších jako na té německé, jistě
bych obdržel více ovoce. Nakonec poznávám jen první čtení a téma kázání: kapitalizmus, shon,
peníze, nedostatek času.

I tady na mši chodí lidé po začátku. Kostel je spíš prázdný než plný, ale pěkně rovnoměrně. Topení
tu nevidím. Kostel je světlý s poměrně decentním barokním zdobením. Často se tu u kříže vyskytuje
žebřík, kopí a yzop. Mše začíná zvláštně, neorientuji se. Nakonec je žehnání s kropením. Pak už je
vše rozpoznatelné. Ministruje hodně děvčat.

Starší lidé se s ošklivými pohledy obracejí na "upovídané" malé děti. Hostie tady jsou jiné, tvrdší
než u nás a nejsou zvyklí na podávání na jazyk. Taky nástup k podávání je jiný. Lidé vycházejí z
lavic docela postupně a staví se do řad vedle sebe před presbytáře, kněz je pak obchází.

Vedle mě si přesedla dívčina, která podle výrazu tváře a slova „sorry“ (když mi uhýbala cestou na
příjímání) není místní. Počkal jsem na ni po mši. Je z Koreje (asijsky vůbec nevypadala), v překladu
(nemám rád překlady jmen, ale teď to jinak nesvedu) se jmenuje Jiřinka. Přijela navštívit tetu a
dlouho se nezdrží, takže novou kamarádku jsem tentokrát nezískal.

tyhle mráčky se neuvěřitelně rychle pohybovaly

Po cestě  ze mše jsem na ulici  viděl  velkou lampu z Ikei,  "gratis  zum Mitnehmen".  Krátce  po
návratu  domů se  zvedl  prudký vítr  a  jemně sprchlo,  v  dáli  jsem viděl  blesky.  Vítr  třásl  celou
konstrukcí "kolárny", kolo volalo o pomoc. Ani jsem se neobul a běžel jsem ho umlčet. A když už
jsem byl venku, šel jsem zachránit i tu lampu. Dokonce v ní nechal i žárovku.



Odpoledne jsem četl a odpočíval. Před skvělo večeří jsem se šel mrknout na kola. Půjčenému jsem
zpravil řídítka (neštimovaly se směrem předního kola) a zjistil, že řetěz byl sjetý už před léty. Zadní
brzda se špatně vrací, kolo je tedy zralé na drahou generálku. No a mé kolo řetěz stále nesjelo.
Zadní brzdy jsou zralé na výměnu destiček, přední možná na úplnou (nechávám na přes rok). Taky
by to chtělo ho umýt a vyřešit ochranu před deštěm (stojí na kraji stříšky), ale to až jindy.

můj pokoj po přestavbě nábytku a s novou lampou, zatím bez květin

Večer jsem pokračoval v četbě a přípravě na zítřek.  Pak jsem se pokusil  sám ostříhat a oholit,
myslím že úspěšně. Vana horké vody po nějakých 4-5 letech byla poměrně příjemná, obzvláště když
jsem při ní mohl poslouchat v moravštině předčítaného Hobita.



5.VIII. - Universität Konstanz
5. 8. 2013 22:24

Den nezačínal brzo, trvalo než jsem usnul. Udělal jsem si ovesnou kaši s banánem a kousek jablíčka
a dost dlouho po děvčatech jsem i já vyrazil do školy. Jenže já samozřejmě na kole (a bez mapy
Konstanz). Nejprve jsem ještě hledal bankomat v centru.  To se mi po chvíli podařilo,  jenže mi
nechtěl dát peníze. Pak jsem dospěchal na Uni a objevil tam jeden universitní, ten mi vydal, ale
právě proto že z toho účtu, co jsem chtěl.

Dopoledne se táhlo. Nejprve úvodní informace, pak napsat test. První část byl text kde chyběly
písmenka (konce slov). V druhé části jsme krom několika slov mohli vymýšlet celé věty. A ve třetí
popsat co se děje na obrázku (zcela volně). Využil jsem znalosti brailova písma a střelil jim ho tam,
aby ta moravština tak nebila do očí :D

voda teče podél schodiště dolů kde se připojuje k té z fontány vepředu a pokračuje dál

Po testu proběhla registrace a dlouhé čekání na registraci ostatních, to jsem začal prozkoumávat
vodoteče v campusu. Před obědem jsme s průvodcem prošli Uni. Skoro jsem se neorientoval. Není
moc pěkná. Mnoho pater, vše propojené, hodně betonu a ne moc půvabné prostředí (jako moravská
ZŠ komunistických časů).

Oběd v menze a jeho obstarání jsem zvládl. Volný výběr a pak zkasírování toho co je na tácku,
podobně jak v Dresden. Prostředí menzy je příjemnější než Uni jako celku, navíc krásný výhled na
Bodensee, ale ani tak se té navštívené s přáteli nemůže rovnat.

Než  pokračoval  program,  stihl  jsem se  téměř  ztratit  při  projížďce  v  lesích  kolem Uni.  Pěkné
prostředí, ještě že můj OS zapracoval (roz. Orientační Smysl). V programu jsme se přemístili do
centra a plnili úkoly, žel i v tom vedru to mohlo trvat víc než 40 minut. Na dnešek by to skoro
stačilo. Ještě jsem oběhl nějaké obchody, utratil kvantum peněz za věci k jídlu, které mi nějaký čas
snad vydrží (semínka, med,...). Paní se smála, jak jsem tam nad tím stál se slovníkem.



tvořivé stanoviště objevené v lese u Uni

Doma jsem padl únavou (asi z vedra) poslouchaje Hobita. Jak já ho mám rád! Jedna z nejlepšejších
knih. Po jeho vzoru jsem si dnes dal dvě večeře. Nestihl jsem zmínit, že jsem si pořídil první dvě
vlajky do sbírky, a to D a CH. Jsou po snesitelných € 4. Mám takovou zvláštní náladu. Asi mi chybí
cestování a přátelé. Večer jsem to "nezvládl" a vyrazil se za kopec projet na kole. Světla jsou na
dynamo. Jen by to chtělo přimontovat nějaký kondenzátor (aby svítilo i při krátkém zastavení na
křižovatce). Odpočítávám čas, kdy to nesnesu a tohle vylepšení provedu sám.

Krátce po návratu se tudyma prohnala opět malá bouřka. Moc příjemné. Děvčata pořád někde lítají,
já tu vysedávám za tím "blbým" počítačem.



6.VIII. - První lekce a barbecue
10. 8. 2013 18:48

Ráno jsme byli rozděleni do skupin. Jsem ve čtvrté z šestnácti. Od maturity jsem klesl o necelé dvě
úrovně.  Pozdě  plakat  nad  rozlitým  mlékem.  Každopádně,  první  dvě  lekce  byly  fajn.  Děláme
jednoduché věci, ale docela rozumím a pěkně se mi to obnovuje. Jen bychom nemuseli to samé
dělat tak dlouho.

Autobusy o přestávce přejí kolemjdoucím "dobrý den".

Po škole jsem zaletěl domů pojíst a něco počíst. Začal jsem se v rámci přípravy táboru, také díky
okolnostem,  věnovat  dostupným  jedlým  rostlinkám  co  rostou  všude  kolem.  Jde  to  pomalu,
potřeboval  bych materiály  vytisknout.  Zmíněné okolnosti  jsou takové,  že  tady zdarma po ruce
nejsou žádné zdroje ovoce a ty v obchodě jsou drahé, nuže nemůžu nakupovat tolik kolik bych
chtěl, posbírám tedy vitamíny s minerály na louce u Uni Konstanz.

Na odpolední barbecue jsem dorazil asi hodinu a půl po začátku. O nic jsem nepřišel. Plavky ještě
nedorazily. Než se rozjelo samotné opékání, seznámil jsem se s novými lidmi a pokecal s kluky.
Mimo jiné o německé oblibě v koupací nahotě a způsobech opékání střední evropa versus Brazílie.



Místní pošťák na svém elektrovehiklu.

Tak jsem darem obdržel nějaké místní bílé klobásky, nic moc. K tomu jsem pojídal svou první luční
sklizeň. Toho dne jsem ještě zjistil, že na Uni mi funguje wifi (přes ostravské heslo do Eduroam).
No a co mi po wifi přišlo, že zítra dojedou přátelé ze severu (respektive jihu či severovýchodu).
Moc se těším. Večer jsem začal chystat polívku.



7.VIII. - První návštěva
10. 8. 2013 19:09
 

Ne dlouho očekávaný den. Takže nejprve zvládnou další dvě výukové lekce němčiny. Není to těžké,
tak se mi to líbí. A po škole sednout na kolo a s přibrzděním u supermarketu honem domů připravit
oběd. Při příjezdu k tomu už vidím třídveřové bílé auto. Ano, moravská RZ. V radosti obíhám dům
a hledám, kde se schovali.  Na mobilu vidím, že vyrazili na procházku než dojedu ze školy. Při
chystaní oběda jsem čekal než se odlepí od výlohy s hračkama a znovu dorazí k domu.

Část dveří do místního opatství (dříve katedrály).

Tak radostné a krásné setkání. Ještě hodit do trouby mou novou recepturu brambor a s jedinou
přítomnou spolubydlící a přáteli jsme se pustili do polívky. Slíbil jsem, že napíšu jejich jména, tak v
závorce  jak  se  to  asi  čte:  Getong  Feng  [Tonton]  přítomná  jen  do  25.VIII.,  a  společnice  na
následující rok Ailing Pi [Ailin] a Yuexin Liu [Jušin].



Po obědě jsme s přáteli vyrazili do Konstanz. Udělali jsme malé a nedokonalé kolečko po centru.
Řekl jsem co jsem věděl, ačkoliv jsem nemohl znovuobjevit některé krásné objekty. Po Radler und
Kuchen in Konzil jsme dokončili procházku a vrátili se na večeři domů.

I tady, u místní přístavní sochy prostitutky, jsou zámky lásky.

Po večeři jsme trochu povykládali a uložili se k zaslouženému spánku. Nádherný den. Aby těch
radostí nebylo málo. Dorazilo oznámení o příchodu balíku, zítra si pro něj mohu dojít na poštu. A
má oblíbená čokoláda je tady za 2/3 moravské ceny.



8.VIII. - Meersburg
10. 8. 2013 19:29
 

Ráno o sedmé jsem Ailin a Yuexin hodil do trouby jejich porci včerejšího oběda, udělal domácí úkol
do  školy  a  za  jemného  deště  vyrazil  na  poštu  pro  netrpělivě  očekávaný  balík.  Nejvyšší  čas.
Předávka proběhla bez komplikací. Jen jsem ze sebe udělal hlupáka, protože nevím, že v moderním
státě se převzetí balíku podepisuje na displeji počítače (připomínajícího numerickou klávesnici pro
zadání pinu).

Obrázky trajektů dříve používaných na trase Meersburg-Konstanz.

Přátelé vstávali později než mají ve zvyku. Zůstal jsem pro jejich vzácnou přítomnost s nimi místo
jedné výukové hodiny. Paní učitelka říkala, že už nesmím chybět, jestli chci slíbených šest kreditů.
Po společné snídani, na kterou nám zbyly i nějaké pečené brambory od děvčat (musely do školy),
jsme se pomalu rozloučili. Nechali mi tady nějaké dobroty, které si už nechtěly brát domů. Těším
se, až je ochutnám (některé neznám).



Ve škole, ve své skupině patřím k nejlepším (tohle nezní dost skromně: vlastně jsem v ní nejlepší).
Škoda  že  jsou  všichni  (mimo  mě?)  začátečníci.  Z  toho  nezpychnu  :D  Odpoledne  jsem  za
přetrvávajícího deště zamířil ze školy přímo do přístavu. Odtud jsme měli trajektem jet na prohlídku
Meersburg. Poprvé trajektem ke vší spokojenosti.

Vstup do starého hradu z pohledu zahrady nového hradu.

V Meersburg jsem se nechal provádět svým prvým průvodce, je to borec. Byla nás velká skupina,
ale já se ho držel jako klíště, tak jsem slyšel všechno co říkal. Škoda že nemám i takovou paměť.
Tam jsme navštívili starý hrad a důkladně ho prolezli. Jistě impozantní, ale bavilo mě, jak všechno
Kanaďani (apod.) fotili.

Následovala procházka městem. Nahlédnutí do nového hradu, procházka vinicí k druhému přístavu
a sousoší. Cestou na zpáteční trajekt jsem našel obchod s vlajkami o € 1 levnějšími. Škoda že jsem
měl málo penízků s sebou.



9.VIII. - Únava a placení účtů
10. 8. 2013 19:43
 

Pátek a poslední dvě lekce němčiny v tomto týdnu. Byly fajn. Z nečekaného testu jsem dostal 22 z
23 bodů, "sehr gut Jiří". V podstatě jsem všemu rozuměl, ale pak na mě padla únava, asi 12 minut
před koncem hodiny. Hlava mi vypnula. Už jsem to v hodině nějak dokopal, ale hlava byla vypnutá
víc než jsem chtěl, skoro jsem spadl ze schodů.

Dva zámky ze tří v Meersburg.

Navzdory tomu, sednutí na kolo v dešti mě probralo a já se cestou domů jal prozkoumat obchodní
minicentrum  které  mám  po  cestě.  Koupil  jsem  kancelářské  důležitosti,  pak  sítko  do  dřezu  a
prozkoumal Kaufland. Na pozdní oběd bude pizza. A taky mi z rady Marušky vzešlo pomazánkové
máslo - v hranaté krabičce.

Ještě před obědem jsem vyrazil zaplatit nájem a tak. Takže jsem odevzdal nějakých 32 tisíc Kč ve
švýcarských francích a vrátil se domů. Mezi pečením vylepšené mražené pizzy z kauflandu jsem si
dal sprchu (strávit při fyzické aktivitě a teplu 2 hodiny v neprodyšném oblečení je příšerné).



Druhý přístav v Meersburg. V něm je zajímavé sousoší (příště).

Večer jsem skypoval a jak jsem se zapracovat na závazcích z Moravy a Prajzske. Mimochodem,
Hobita jsem doposlouchal a teď pokračuji pokračováním nebo pořadem Planetárium na ČRo.



10.VIII. - Objevy za běhu
11. 8. 2013 9:11
 

Den  byl  pomalý  a  táhl  se.  Pomalu  jsem  do  sebe  dostával  další  část  nepovedené,  i  pro  mě
přečesnekované  pomazánky.  Za  poslechu  přírodovědných  pořadů  jsem  se  věnoval  švýcarským
webovým stránkám o Švýcarsku. Mám teď nějaké zdroje a inspiraci na výlety, snad bude dost času.

Starý hrad v Meersburg.

Taky jsem se prohrabal odpadky. Za týden a půl je to už druhý pytel odpadků. Tak to nejde. Pytel
jsem otevřel  a  roztřídil.  Číňanky  vůbec  netřídí,  dlabou  na  to  a  mimo přírody bych  na  to  měl
doplácet  já  osobně.  Část  odpadu odvezu zpátky tak kde jsme ho koupili,  do Německa.  Nějaké
nechutnosti zůstali v jinak skoro prázdném pytli. Abych to nemusel zvlášť vysvětlovat, udělal jsem
pohledné cedulky a nalepil je na patřičná místa bytu. Snad je to navede k správnému třídění.

Odpoledne jsem byl z toho vysedávání u počítače úplně hotový. Nebaví mě to, nemám počítače rád.
Vyměnil jsem tričko a se sporttestrem jsem sedl na kolo. Hurá na jih, do nejbližšího kopce. Co jsem
po cestě viděl mi bralo dech.

Kousek za mým kostelem je fabrika na čokoládu. A vedle ní planetárium. Stoupal jsem dál do kopce
a potkal další skvělé věci, které vám vyfotím až později.  Například spokojené telátka. Pak jako
dříve v Německu samoobslužné pole s květinami a samoobslužný stánek místního zemědělce se
zeleninou a mlíkem s vejci. Bohužel za švýcarské ceny. V lese kousek nad tím vším jsem si dal 20
minut stošedesátkou. To pro začátek stačí.

http://www.avk.ch/
http://www.swisschocolate.ch/


Část sousoší v druhém přístavu v Meersburg.

Po návratu domů jsme s holkami dělali dumplings. Měly radost že mi to jde hned napoprvé. Ale
jsou docela háklivé na výsledný tvar. Hotové to chtělo přisolit, ale bylo to dobré. Pak jsem se jen za
hluku a poslechu němčiny jejich návštěvy věnoval jazykové přípravě. V noci pálili z Kostnice ten
nejhezčí ohňostroj co jsem kdy viděl. A byl to rachot jako za napoleonských válek.



11.VIII. - Domácí úkoly
11. 8. 2013 23:23
 

Ráno jsem se četbou připravil na mši, kterou jsem prožil opět v místní farnosti. Jen dnes tentokrát
nedávali lístečky se zamyšlením, ale chystají se nějaké farní akce. Asi si na ně zatím netroufnu.
Zatím tedy obrázek mého kostelíčku.

Po mši jsem akorát udělal oběd a věnoval se četbám, studiím a pokusu o kresbu mapy kantonů. Po
přestávce jsem vyrazil na projížďku. Směrem na jih, ale zase jinou cestou. Zatím nemám mapu
svého kantonu Thurgau,  jel  jsem tedy na slepo. Cestou jsem viděl zase spoustu krásných věcí.
Kromě  kraviček  a  zemědělských  samoobsluh  také  zahrádku  s  králíčky  a  stoly  samoobslužně
rozdávající už nepotřebné předměty.

Vybral jsem si mezi nimi, mimo jiné, květináče a cestou v poli ubral trochu hlíny. Chci své bylinky
přesadit do většího. Jak jsem očekával, zpátečním směrem jsem se stočil k cestě včerejší, jak jsem
chtěl.



Před večeří jsem pomohl Yuexin nafoukat kolo (zvláštní pumpička) a po večeři zase Ailing vyhnat
velkého pavouka z jejího pokoje. Závěrem dne ještě dodělat domácí úkoly. Teď se pro úsporu času a
zvýšení zajímavosti článků budu přispívat na blog jen týdně.



33. týden - Liechtenstein
19. 8. 2013 20:17
 

Pondělí byl dlouhý den. Čtyři vyučovací lekce, dvě dopoledne a dvě odpoledne. Naštěstí se k tomu
vedení postavilo rozumě. Dopolední tři hodiny jsme seděli ve třídě, a odpoledne jsme podnikali v
centru města.  Tedy přes odpoledne jsem se stavil  najíst  domů a pak čekal  na ostatní  v  centru.
Vzdělávací úkoly byly zajímavé. Nejprve společná komunikační hra, pak jít mezi lidi a dělat s nimi
rozhovory (a natáčet je na kameru). Poslední úkol byl vymyslet otázky, a obdržeje otázky od druhé
skupiny, jít  mezi lidi  a ptát  se jich pro získání odpovědí.  Před večerem jsem ještě stihl  objevit
cykloshop a koupit v něm nové brzdové destičky.

Pes jezdící na skateboardu, jak ten na něm lítal!

Úterý bylo výukově kratší. Po výuce jsme měli informační schůzku k společnému výletu a já pak
letěl na Skype. Po příjemném rozhovoru jsem vyrazil objevovat poklady místní čokoládovny. Je
super, kromě hotových produktů tady můžete koupit ještě levnější prostě čokoládu (jen v pytlíku) a
ke každému nákupu dostanete  nějakou malou pozornost.  Ostružiny a podobné ovoce je  tu dost
drahé (€ 4 za malou krabičku), ale já při běhání v lese objevil, že jich je plný les. Toho odpoledne
jsem ještě stihl zajet do Konstanz a zjistit, kde si můžu nechat vyvolat vlastní pohlednice, objevil
další knihkupectví a navštívil cyklosport, obstaral mapy.



Středa byla zase dlouhá. Výuka tentokrát probíhala i odpoledne ve třídě. Při polední přestávce jsem
splnil další velký úkol. Opět po paměti jsem procestoval Konstanz a jak jsem si pamatoval, po
chvíli jsem našel hledanou tiskárnu. Dokonce jsem byl tak šikovný, že s mladíkem jsem mluvil jen
"německy". Kromě toho že mi to pěkně vytiskl jak jsem chtěl, jsem zjistil kolik stojí černobílá a
kolik barevná stránka. Je to tu v podstatě stejné jako v Ově. Večer jsem odeslal včerejší  várku
pohlednic a opět si užíval volnosti v lese. K posílání pohlednic z pošty. Byl jsem mezi posledními
zákazníky, obslouženými vlastně až po zavíračce, takže vstup už byl zavřený. Vycházeli jsme tedy
nouzovým východem. Je to zajímavý zážitek, procházet poštovními útrobami.

Lichtenštejnský výlet  čtvrtečního dne.  Poprvé jsem viděl pořádné hody, část  Alp. Těším se na
jejich další část, jsou impozantní. Místní kníže má narozeniny, takže po dlouhé době jsem se "z
donucení" účastnil jejich oslavy. Po obstojném hudebním vystoupení s výhledem na švýcarskou část
Apl jsme se davově hrnuli na sváču. V zahradách jeho knížecí milosti jsme svačili co nám u stánků
volně  dali,  ovoce  (banány,  hrozno,  jablka),  housky  (různé  druhy  housek  se  sýry  a  kvalitními
salámy) a pití (7UP, čisté vody a jablečné mošty). Co mám říkat, najedl jsem se dobře a ještě zůstalo
na zbytek dne i nadoma. Přemýšlel jsem, kde na to berou, ale když tento státeček má malé daně a
hospodaří s přebytkem, budou za tím asi staré šlechtické triky.

Kolega Ukrajinec Hennadii zjistil, že si skoro rozumíme v rodných řečech, alepoň když dáváme
pozor a obzvláště když Moravštinu začnu křížit s Polštinou. A tak s Ukrajincem Olegem, když před
námi šla svůdně oblečená dívka v modrých šatech,  na mě ukrajinsky něco ve smyslu,  co na ní
říkám.  Začal  jsem  odpovídat  posunkem  a  než  jsem  přešel  do  slovního  vyjádření,  tak  se  její
kamarádka otočila, rusky(?) povídajce, že rusky rozumí. Buď je tu nespočetně cizinců na slavnost a
jídlo  (jen  nás  přijely  tři  autobusy,  tj.  cca  170  ks)  nebo  jsou  Lichtenštejnové  vzdělaný  národ.
Každopádně jsem Lichtenštejnský fanda!



Odpoledne  jsem  původně  chtěl  do  Malbun  (Die  glückliche  Familienoase).  Ale  šel  jsem  se
skupinkou s raněným a po dosažení cíle, než jsem pochopil jak funguje doprava, vydal jsem se
jinam.  Obejít  centrum,  navštívit  kostel  hlavní  vesnice  tohoto  státu  (Vaduz)  a  muzea.  Poštovní
muzeum bylo slabé, galerie moderního umění až na pár exemplářů taky. Co ale stálo zato, bylo
muzeum národní. V jeho přírodovědecké části mají expozice vycpaných zvířat a ve stejné poloze
vedle vycpaného zvířátka stojí kostra jeho soudruha. Ulice plné stánků s občerstvením lákaly vůní,
ale 20-25 CHF za běžně velkou porci prostě nedám. Po setmění,  o 22h zhasl nasvícený hrad a
začalo  se  z  něj  střílet.  Celých  25  minut  s  doprovodem hudby.  Ohňostrojů  jsem viděl  několik
(novoroční  Londýnský,  Konstanzský,  Švýcarský)  ale  tenhle  byl  nejimpozantnější.  Hudba  a
podívaná o průmětu 30°, slovy místního "Grandios". Mimochodem, z jednoho ohnivého efektu (ne
příliš efektního) začal hořet les pod hradem. Kníže musel mít radost.

Pátek jsme psali  test z němčiny a dělali prezentace.  Prezentaci jsem měl připravenou nic moc,
nemohu se pochválit.  Byla  o Moravě.  Jako že nejsem čech,  kde je  moje  Otčina,  jakou  máme
hymnu a kde hranice. Test byl ze všeho co jsme probírali. Nakonec dopadl dost dobře, 103/113
bodů, škoda že jsem pořád na úrovních A. Odpoledne jsme měli návštěvu z švýcarské Uni, paní
nám říkala jak se máme starat o úklid a tak. Bylo to německy a já docela rozuměl. Číňanky ale
dlabou na nakládání s odpadem. Například nezmáčknuté petláhve v smíšeném (a placeném) odpadu,
společně s vším ostatním (i tím páchnoucím a špinavým) narušuje mé plány distribuce do zahraničí.
A krom toho, že ignorují protékající záchod a po nocích všude svítí jsou to šikovné děvčata. Jde
vidět, že se snaží (mají něco za lubem?), to mi dosud milejší národ Japonský je teď trochu méně
sympatický. Ale ještě není čas posuzovat.

Sobota byla klidná, studijní a srovnávací. Odpoledne jsem využil volného času k nákupům. Mám
tak nové kalhoty a dlouhorukávové tričko. To mi připomíná, že už bych měl starší děravé objekty
zase zašít. Obstaral jsem také nějaké knihy a svíčku. Teď mohu pečetit a se stejnojmennou knihou
studovat Heilpflanzen. Druhého jsem dosyta využil už večer po lesním běhu. Objevil jsem kde roste
Rubus idaeus a rozhodl se, že udělám mapu místních lesů s označením, kde mi co roste.



V  neděli jsem  dlouho  vyspával.  Vlastně  jsem  vstal  akorát  na  vyběhnutí  na  mši.  Po  ní  jsem
vyzkoušel další cizokrajné plody při obědě a na večeři navařil čočkovou polívku. Napsal a zapečetil
dopisy  dvěma  přátelům  a  věnoval  se  němčině.  Ověřuji  funkčnost  mých  nových  teoreticko-
vzdělávacích postupů a objevů. Funguje-li to tak jak jsem to objevil, mám objev o kterém jsem
zatím nečetl!

A čemu se věnuji v těch bílých místech o kterých v textu nepíšu? Tak například ústní hygieně, ke
které jsem si pořídil mezizubní kartáček a niť. Pak mezi a po běhu sběru a studiu Heilpflanzen a
pokračuji v astronomickém kurzu (jsem za polovinou distančního kurzu Brněnské hvězdárny). No a
pak  samozřejmě  ta  němčina...  No  a  poslední  zajímavost  týdne.  Už  si  mě  pamatují  ve  dvou
obchodech  po  tváři.  V  cyklosportu  a  v  jednom  asijském  potravinářství,  kam  chodím  zkoušet
zeleninu (například „okurku“, která vypadá, že se bude bránit).

http://www.spicesofindia.co.uk/acatalog/Karela-Big.gif


34. týden - Stuttgart
30. 8. 2013 16:11
 

Bohužel jsem v konci tohoto týdne neuvolnil  čas pro sepsání týdne,  takže jen co se mi podaří
vzpomenout a vytáhnout z papírových poznámek.

V  pondělí ráno jsem mezi  prvními dorazil  na  poštu.  Moc se mi líbí,  když na mé obálky lepí
"PRIORITY". V úterý jsem zatím neoficiálně (ale přece!) úspěšně ukončil distanční astronomický
kurz. Taky se rozhlížím po novém systému ukládání dokladů a cenností při pohybu v lese a městě.

Ve  středu ráno jsme vyrazili na výlet do Stuttgart. Na benzínce před městem chtěli 70 centů za
použití wc. Toho jsem tedy nevyužil. Co mě naprosto dostalo, při vjezdu do města jsme projížděli
několika  tunely.  Ten nejdelší  z  nich  (2,3  km)  měl  i  připojovací  pruhy a  světelnou křižovatku.
Dokonce dovnitř vjela houkající sanitka a všechny předjížděla (v tunelu nebyly odstavné pruhy ani
moc místa navíc). Našeho průvodce jsem se pak ptal: takže Stuttgart je celý podkopaný, silnice,
metro... No a taky se tu všude na povrchu staví.



V městě jsme procházeli parkem a hlavním náměstím. Je pěkné, zelené, s budovami starých časů.
Později jsem se dozvěděl, že celá procházená oblast bývala zámeckými zahradami. Než jsme se
rozběhli  do  menších  zájmových  skupinek,  navštívili  jsme  evangelický  kostel,  ve  kterém  jsou
pochovaní místní králové(!). Z venku v celku normální, zevnitř mimo nádherných náhrobků dost
moderní  kostel.  Z  vícero  možností  kam jít  jsem zvolil  Landesmusem Württemberg  ve  starém
zámku. Nejprve to vypadalo nezajímavě, ale pak jsem objevil pár krásných kousků. Celkově vzato
mě Stuttgart moc nenadchl, zatím.

Odpoledne  jsme  na  několik  hodin  zastavili  v  museu  automobilky  Mercedes  Benz.  Podle
ukrajinského kamaráda nebylo tak poutavé jako museum Mnichovské automobilky BMW, ale mělo
taky  své  přednosti.  Prohlídli  jsme  nejstarší  modely  až  po  ty  nejnovější.  Sportovní,  hybridní,
užitkové, záchranářské, nákladní vozy i autobusy. Prostě tam bylo všechno a aniž bychom se někde
dlouho zdržovali, tak nám cesta trvala tři hodiny. Ano, už se mi docela líbí i Mercedesy, které jsem
předtím nemusel. Ale pořád mám na auta jako takové dosti negativní názor.

V autobuse  a  krom  Landmuseum  mě  provázel  kamarád  z  Japonska.  Je  roztomilý  a  zábavný.
Zkoušel jsem jeho věrnost mě následovat - lepší než chovné zvířátko :D Dobře jsme si popovídali v
autobuse i v museu. Dokonce jsem mu překládal z němčiny do angličtiny výklad musejní obsluhy,
proč mají některé auta volant na jiné straně...



Jeden z prvních mobilních telefonů od Mercedesu. Vlastně je to celý mobilní poštovní úřad hned s
třemi telefony.

Čtvrtek jsem trávil v nervózním očekávání, zda pondělní zásilka dorazí do Ostravy včas (dorazila).
Odpoledne jsem vyrazil na průzkum svých lesů. Asi 1,5 hodiny na 17 km na svém kole. Projel jsem
první lesík křížem krážem a doplnil si tak vědomosti a objevil nové prostory a rostlinky. Jsou tady
taky volně přístupná místa kde teče voda a můžete se napít a kde je prostor pro opékání.  Moc
krásné. Jen v tom prvním malém lese jsou dvě, v sousedním o něco menším lesíku jedno další,
velký les jsem zatím nenavštívil. Ještě musím zjistit jestli je grilovací prostor volně k užití nebo
jestli se musím někde hlásit.

Pátek byl ve znamení fofrů. Ve škole jsem se se spolužákem domluvili na zítřejší cyklo projížďce.
Po škole na skok do lesa, do kostela, zdřímnout a objevit se na večerní párty letní školy. Tam jsme
odzkoušeli spoustu světových jídel. Milovníci hopskání poskakovali a já vykládal s Kanaďanem,
Japonci, Brazilcem...

Sobota dopoledne byla ve znamení odpočinku a nákupu. Kolik Švýcarů se bude cpát na sever pro
levnější nákup jsem neodhadl dobře, je jich mnohem víc. Podle SPZ i z druhého konce státu. Ale
nebylo jich tolik, tak jsou možná na severu na dovolené. Odpoledne jsem vyrazil s bulharským
kamarádem, který v Kostnici na Uni pracuje, na výlet. Jeli jsme podél proudu řeky Rhein. Ale z
plánovaných 2*36 km jsme urazili  jen necelou polovinu.  Začalo pršet,  tak jsme to otočili.  Ale
cestička to byla moc pěkná. Dobře jsme povykládali. Na cestě zpět jsem se seznámil s jeho ženou a
dcerkou.



Kamarád na naší projížďce, taky kolem opevnění severní hranice Švýcarska z druhé války.

V neděli jsem nedělal skoro nic. Dopoledne samozřejmě do kostela. Tentokrát jsem s sebou měl
překlad a texty německé mše. Ale byl jsem z toho ještě více zmatený než kdy předtím. Texty byly
dobré, ale nějak zvláštně uspořádané, takže v nich nebylo vše a něco bylo na přeskáčku.

Co ještě? Na půjčeném kole mám ke konci týdne najeto 218 mil. V týdnu jsem se také věnoval šití,
respektive zašívání. Opravil jsem tak brašnu svého kola a upravil dvoje kalhoty, aby mi nelezly do
řetězu a koleček.



35. týden - První měsíc
2. 9. 2013 11:40
 

Pondělí byl nabitý a úspěšný den. Psali jsme druhý test, chybělo mi jen 10,5 bodu do maxima, to
znamená známku 1-. Odpoledne jsem vyrazil nakoupit a s roztékajícími se dobrotami jsem valil na
imigrační úřad. Tam jsem prozíravě ukázal v sobotu doručený dopis a za 66 CHF obdržel průkaz,
který dokládá, že jsem v této zemi studijně, legálně a taky že tu bydlím. Po obědě a zdřímnutí jsem
vyrazil na jih do lesa. Tam jsem za hodinu a půl nasbíral 2 litry ostružin. Normálně se tu prodává
půl litru za € 4. Pak jsem zkusil co mé tělo vydrží a stopl jsem si hodinu běhu - naměřil jsem 10 km.
To by šlo ;) Večer jsem se věnoval němčině a přípravě (povinné) prezentace jedné hlučínské tradice:
zamykání/odemykání les.

Tak vypadá nejjednodušší grill posezení, které jsem našel v lese.

Úterní dopoledne uběhlo rychle a prezentace se povedla. Zkusil jsem vytvořit vlastní těsto na pizzu,
ale kvasnice mě zatím neposlouchají, ale i tak byla pizza dobrá. Taky jsem z včerejších ostružin
vyrobil čtyři sklenice skvělé marmelády (tak dobrou jsem snad ještě neměl). Denní snažení jsem
završil naočkováním čerstvého švýcarského mléka Lactobacilem.

Středa byla plná jazyků. Po výuce němčiny jsem se s řeckou spolužačkou věnoval řeckému písmu.
Debatovali  jsme  nad  využitelností  a  možnostmi  tohoto  písma  na  dětských  táborech  v  ČR.
Odpoledne můj vlastní jogurt začínal vypadat jako jogurt, ale až do dalšího rána jsem ho nechával v
teple. Upekl jsem bábovku na zítřejší třídní snídani a vyrazil do nejbližšího planetária/hvězdárny.
Návštěvníci byli jen tři; mimo mě ještě máma s dcerou, která byla moc šikovná a akční. Přišli na to,
že všemu nerozumím, ale rozuměl jsem docela dost. Každopádně za těch 5 CHF to stálo. Myslím že
se tu budu objevovat častěji, hlavně až nebude zatažená obloha. Po planetáriu jsem ještě na dvě
hodinky zajel na poslední večerní setkání své třídy.



Objevil jsem běžecký okruh 2,4 km s pomůckami. Ve Švýcarsku jich je móóóc!

Čtvrteční hodinová snídaně byla bezva, i když nic extra, der Kuchen der Sarah (učitelky) byl super.
Po akci jsem dostal  spoustu dobrot  (dva litry  pomerančové šťávy, chleba).  Součástí  posledního
školního dne byl také poukaz na oběd v hodnotě € 4,5. Tak jsme si společně se spolužáky pošmákli.
Školní rok, natož semestr ještě nezačal a já mám doma už šest kreditů. Musím říct, že tak dobré
známky jako mám z němčiny teď jsem neměl už nějakých 13 let.

Pátkem mi začalo několikadenní "volno". V první jeho den jsem začal vymýšlet nějaké možnosti
výletů,  spočítal  náklady a finanční  možnosti  do konce roku. Přepsal nějaké německé materiály,
pohnul s přípravou tábora a mezi dopisováním blogu jsem se vydal na průzkum další části lesa. Je
tu spousta ostružin, nějaké lísky a černý bez.

V sobotu jsem se věnoval tříděním materiálů a sepisováním potřeb. Byl jsem vytisknout mapy na
připravovaný  dvoudenní  výlet,  kdybych  ho  chtěl  uskutečnit  ještě  letos.  Nakoupil  jsem  nějaké
nezbytnosti a večer navštívil mši, jelikož zítra je farní pouť a nikdo (ani farář) tu nebude. Půjčil
jsem si z kostela kancionál (někteří si mě zvláštně prohlíželi, co to jako dělám) a před setměním si
zaběhal. Dnes už druhou noc nejdou některé světla a zásuvky, ale nevidím tu nikde jističe, Ailing
píše hlášení.

http://www.zurichvitaparcours.ch/vitaparcours-finder/wo-suchen-sie-einen-zurich-vitaparcours/


Lesní hlídač.

Neděle byla klidná, vstával jsem pozdě a věnoval se studiu filosofie (zase něco navíc), snad mě to
moc nezdrží, každopádně je to dost přínosné. Odpoledne jsem vyvařoval, ale nic nového. Podařilo
se mi udělat druhou várku vlastního jogurtu, teď se připravuji experimentovat i s dalšími druhy
bakterií. Při večerním běhu jsem zmokl a na půl hodiny se před průtrží schovával mezi naštípaným
dřevem  (kterého  je  i  v  tom  nemalém  a  neuklizeném  lese  podél  cesta  odhadem  na  dva  tisíce
kubických yardů). Jako večerní program jsem mimo němčiny zvolil pokračování v kurzu rychlého
čtení (přerušený po půl roce, při splnění 64%). Taky jsme z odpovědi na hlášení objevili jističe,
jenomže špatné, jak mi ráno poradil správce restaurace - nemají je tady nijak označené!

Za první měsíc jsem dále stihl utratit asi 20 CHF (nepočítaje slevněnku na vlak, nájem a zálohy =
+1.660 CHF). Za bydlení, strava a nákupy (kromě knih) jsem dal přibližně € 540. Příští měsíc bude
tedy podstatně skromnější. Na půjčeném kole mám 263 mil, a nějaké skromné na svém kole, ale
dále jsem se ještě nevydal.



A jeho kamarádka.



První semestr v kostce
1. 3. 2014 23:50
 

Matně si vzpomínám, psával jsem nějaký blog. Skončil jsem psát, koukám, z kraje září. V počítači
mám ještě poznámky k jeho prvním třem týdnům, a nějaké fotky. Už jsem je nestačil zpracovat do
článečku a podělit se. Přišel můj vůbec nejnáročnější čas...

Pokrok v němčině po srpnovém opakování, podle učitelů, nebyl tak značný. Zářijový jazykový kurz
zase neměl tak šikovnou partu. Volný čas odpolední a víkendu protékal prstama jak voda, stejně tak
rychlý a osvěžující.

Co vzalo za své nejdříve, byly mé, vždy velkorysé, plány. Dlouhé studia teologie ani pozvolné psaní
seminárek se nekonaly. Všechna síla, už od poloviny září, se soustředila na bakalářskou práci, která
měla termín nejdříve. Můj velký boj, čtení českých knih, navíc nepříjemně nafocených do počítače,
a  pak  sepisování  bakalářské  práce  stálo  hodně  úsilí.  Nevím  kdo  to  znáte.  Termín  se  blíží.
Potřebujete s tím hnout. Z té počítačové četby bolí hlava a řádky práce přibývají zbrkle. Nedaří se
odpočívat.  Úplně  všechny  myšlenky  se  točí  k  bakalářce  a  termínu,  který  už  prakticky  nejde
stihnout.  A pak,  díky  hodné  paní  vedoucí,  ochotné  kamarádce  a  do  třetice  poslední  vzpruze
vlastního odhodlání se dílo, v posledních vteřinách stihne.

Všechna síla a čas. Pocit marnosti a opuštění. Jediné co víte je, že tady (jak na UPOL tak na PH), je
po Jeho vůli, vaše místo. Prima. Alespoň tato jistota. Ale ta chrání jen před úplným zhroucením.
Zaritý odpůrce kouření přemýšlí, co uvolňujícího může být na kouření, nakonec aniž by ochutnal.
Není čas připravovat se do školy svědomitě, překládat každé texty a věnovat se němčině v rozsahu
ani  možném,  ani  vhodném.  Švýcaři  jsou  uzavření  a  spíše  nekomunikativní.  Nalézt  přátele  či
kamarády se nedaří, jen co do tří schůzek a pár vět se vejde. Výlety po kraji se vejdou do povinné
návštěvy nejbližších měst (Frauenfeld, Winterthur).

http://www.phtg.ch/
http://www.cmtf.upol.cz/


Místy,  jako  by  na  mě  i  Morava  a  nejbližší  zapomněli.  Naštěstí  ne  na  dlouho  ;)
Dobře, tak bakalářku jsem nějak stihl. Začal kolotoč se státnicemi, příprava na leden. To už nebylo
tak žhavé, ale ne nehorké. Opáčko morálky, pochopení množství z dogmatiky a vůbec nejnáročněji
biblické vědy. Tušili jste, kolik z Písma na ně musíte načíst? Já ani ne. Tak až do konce semestru se
točil kolotoč stresu, papání, přibírání, nesportování a stranění se všemu, krom učení, teda snaze se
mu věnovat. Rekordně těžký semestr, rekordně velká váha. Věděli jste, že to snižuje životní pohodlí
a přináší další stres?

O konečné úspěšnosti raději pomlčím, zatím. To víte, děla se i spousta-spousta jiných věcí. Z mého
školícího vězení všechno vypadalo tak tvrdě. Na kolech jsem loni nakonec překonal těch 6 Mm, z
toho skoro 1,5 Mm na tom půjčeném od švýcarských drah. Utratil (investoval?) jsem spoustu peněz
a seznámil se s "novými" mistry různých "umění". Velké věci zažijete a poznáte na hranici svých
schopností. O tom snad zase jindy.



Vánoce v Kostnici
9. 3. 2014 2:13
 

Nádherné blízké hory, Alpy v siluetě nad rybníkem.

Další  Vánoce  bez  rodiny.  Opět  vlastní  volba.  Poradili  mě  z  PH,  že VKH  Kostnice pořádá
mezinárodní štědrovečerní večeři. Přihlásil jsem se. Po tmě jsem dorazil do jejich domu. Skromné
přivítání druhou účastnicí. Večeři chystali kluci z Indonézie. Sešla se jen polovina přihlášených,
bylo nás dvanáct. V zastoupení: ČR, Německo, Indonézie, Větnam, Čína, Syrie a Arménie.

Nejprve jsme se seznamovali a povídali neformálně. Pak při svíčkách, mapě světa a křesťanských
písní,  pod Kristovým křížem i  formálněji.  Zeleninová polévka,  kuře po indonézijsku,  buráková
omáčka a rýže se spoustou ochutidel. Na závěr zmrzka s takovým jakýmsi speciálním mlíčkem a
ovocem. Nacpal jsem se a ještě jsem dostal domů.

V Meersburgském betlémě jsou vyřezáni místní lidé.

http://khg-konstanz.de/
http://www.phtg.ch/


O Vánocích jsem se radoval z připomínky Pánova příchodu. Zato o Silvestru jsem zatlačil slzu.
Vzpomínka na starodávné společné vysedávání u televize. Odbíjení orloje na ČT a přípitek nejprve
s rodiči a sourozenci, pak s prarodiči. To je to, na co každoročně vzpomínám, jsem-li vzhůru o té,
pro  vás  snad tak  významné,  půlnoci.  Tentokrát  v  mlze  zahalený skromný ohňostroj  sousedů a
pokračování ve studiu. Ani ten orloj jsem neviděl odbíjet, ČT pro mě tady po internetu nevysílala.

Před koncem kalendářního roku jsme se ještě stihli setkat s japonskými přáteli. Oni totiž studovali v
St.  Gallen a  chystali  se s  koncem roku navrátit  do své vlasti.  S  děvčaty (které toho času byly
dostupné  ve  Švýcarsku)  jsem jedno  odpoledne  navštívili  čokoládovnu.  Den  na  to  jsem strávil
odpoledne s Takuto (Takutem?), to je ten kamarád, co jsme spolu trávili čas v museu Mercedesů.

Model Kartause Ittingen u Frauenfeld.

Nejsem dárkový typ.  A už vůbec to  není  můj  jazyk lásky.  Ale pár  dárků se mi líbilo.  Letošní
překvapení, dáreček poštou od mé drahé Karolínky, obzvlášť pohlazení na srdci. Nové fotografie
mé spřátelené rodiny, a pohled od babi a dědy nebo drobnosti od těch co byly poblíž (sladkosti v
ponožce od Carmen nebo včelí svíčka). A abych vzpomněl i něco staršího, co se mi připomene
vždy, když obdržím něco takto srdečního. Kdysi jsem před svým přítelem řekl, jak se snažím sehnat
nějaký elektrozvonek. Po dlouhém čase mi po úklidu přinesl starý telefon a dveřní zvonek. Jistě,
staré žďorby, ale víte, co se za tím skrývá! Dřívější dáreček, trochu vynucený okolnostmi, ale stejně
od srdce: kříž slepený ze dvou třísek, ale půvabný, od jiného přítele. Všimli jste si, jaké mají ty věci
společné jmenovatele?

http://www.navrat.cz/pet-jazyku-lasky-gary-chapman/d-70319/
https://jjpkohoutek.signaly.cz/1308/34-tyden-stuttgart


Státnice na Moravě
16. 3. 2014 8:42 
Dvoutýdenní otočka na Moravě. Především státnice, v druhé řadě přátelé. Na ně jsem se ale těšil
nesrovnatelně více, než na svůj oblíbený oblek. Přímo z nádraží do DDM na setkání s táborovými
vedoucími a paní ředitelkou. Zábava do noci se protáhla především s Honzíkem, který mi po setkání
ještě pomáhal rozbalovat mou novou sbírku mincí.

Jízdní kola jsou tady prostě všude!

Pak se střídalo šprtání a opakování zkušební látky, setkávání s přáteli a nervózní vyčkávání v řadě
ke zkoušce s krátkými zdřímnutími. Nakonec zkoušky samotné nebyly tak těžké. Ale bakalářku
mohu  dávat  ke  čtení  až  po  jazykové  korektuře  (tu  jsem  v  termínu  nestihl).
V tom pořadí  zkoušení  jsem byl  stále  před  milou  spolužačkou Markétkou.  Byly  jsme  ze  sebe
nešťastní, teda více ona než já. Jakou jsem si otázkou vytáhl, takovou chtěla ona. Markétka zase
táhla otázky, které jsem chtěl já. Nakonec jsme to oba zvládli, ale ty nervy...



Jedny z píchaček, které jsem týden zkoušel.

Nerad  bych  ze  vzpomínání  tady  někoho  vynechal,  tak  schválně  připomenu  jen  pár.
Radost jsem měl se setkání s Marteo, které se málem nevydařilo (snad Božím angažmá, spíše však
toho  času  mou  roztržitostí  a  neschopností).  
Posilující byly setkání s Martinem v kuchyňce a kapli kapucinátu, když jsem nocoval v klášteře u
kapucínů.
A v první řadě má drahá Zuzka, u které jsem i tentokrát našel v potřebě nocleh, ale u které jsem byl
také  vždy  mile  vítán  a  posilován.  Viděli  jsme  se  po  dlouhé  době  a  přivítala  mě  přímo  mým
vysněným  způsobem.
Přítel Jan mě také hostil a těšil příjemnou společností, navíc mi však pomohl obstarat zubařku na
akutní opravu zubů.

Nějaké setkání odpadly, některé přibyly naprosto nečekaně, třeba s Rýšou. Vysoký krevní tlak mi
bránil  dát  si  oblíbenou  kávičku  v  oblíbené  kavárně,  zůstal  jsem  teda  u  výtečných  zákusků.
Cestou ze státnic jsem se ke vší radosti v autobuse potkal s tetou Janou i svou drahou Šárinkou.
Moc jsem toho nenaspal, balil jsem na cestu do Prahy a Kreuzlingenu. Cestou mi přítel Jan přivezl
zapomenutou nabíječku do Ostravy. V Praze jsem se po roce sešel s přítelem Karlem, kterýžto
podobně  znaven  jak  já  se  mnou  vydržel  až  do  večera,  kdy  ho  vystřídala  má  drahá,  třetí
Kreuzlingenská návštěva, Sylvuška.

http://cafeode.webnode.cz/


Chaloupka nad Rýněm schovaná mezi stromy.

Co máte z mých státnic? Hlavně radostný obsah článku. Vypsal jsem pár jmen. Nejsou důležitá.
Důležití jsou lidé, kteří jsou za nimi, a také Ti za jmény, které jsem schválně neuvedl, třeba by
vůbec  nespadali  do  příběhu  těchto  dvou  týdnů.
Nemohu uvést všechny své přátele, ani ty, kterým jsem já přítelem (třebaže často spíše v potenci
než  aktu).  Raduji  se  z  nich.  Z  každého.  Někdy vzpomenu  pohledem,  jindy  sms,  nejčastěji  ale
modlitbou nebo úsměvem, o kterém oni nevědí. Chtěl bych, aby věděli, že nezapomínám. Tak jako
byli pro mě v závěru nejtěžších měsíců Ti, kteří se se mnou setkali v čase, o kterém především
článek  vypráví,  tak  jsem  v  potenci  "schován"  pro  své  známé.
Buďte sluníčky a teště i ty, kteří nejsou nejbližší, kteří stojí stranou. I nenadálé setkání s někým
vzdálenějším, usměvavým, dokáže proměnit den a beznaděj atp.



Návštěvy ve Švýcarsku
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Jen formálně připomenu tak příjemnou návštěvu Marušky, Matýska, Mirka, Vítečka (abecedně).
Na tu dozajista nikdy nezapomenu. Ale to asi na žádnou ze svých návštěv.

Na podzim, krátce po odevzdání mé druhé bakalářky dorazil Vojta. Ten Vojta, se kterým jsem byl o
loňských Vánocích v Londýně. Kromě krátkých setkání na ulici jsme se od té doby neviděli - oba
od Ostravy.

Příprava krupice, jako dobroty na večer.

Tři  dny  společné  radosti,  výletů  i  rozhovorů.  Co  bych  chtěl  na  našem  přátelském  vztahu
vyzvednout, není dovezený Stroh. S Vojtou si ve spoustě věcí nerozumíme. Jsme hodně odlišní.
Nejmarkantněji snad ve víře a v chuti. Co mi na něm ale opravdu imponuje: dokáže rozdíly hodit za
hlavu. Myslím, kolikrát to mezi námi zajiskřilo. Vyložili jsme si své stanoviska a se vzájemným
respektem k sobě i našim názorům pokračovali v přátelství. Kéž by se jím ostatní inspirovali.

Z Moravy jsem si přivezl suvenýr. Má drahá Sylvuška. Strávila u mě celý týden. Měla tu čest vidět
mě píchnout kolo (zase mě překvapilo, jak jsem to ustál). Nějaký trn a mé neprotiprůrazové(?!)
pneumatiky. Divím se, jak jsem sem dojel. Akce na záchranu kola byla nejprve rychlá - sháňka duše
v čase zavíraček. Ještě že jsem všímavý, jinak bych netušil kde ty servisy hledat. Doma jsem pak
opravoval. Teda chtěl. Při sundávání kola (zadního) se strhl závit na ose. Z brindy mě vytáhla až
spolubydlící Ailing, když nám půjčila kolo na další ranní cestování.



Veleneúspěšný pokus opravit defekt.

Taky se Sylvou jsem se vydal do míst, které jsem ještě nenavštívil. Například klášter Birnau. Nebo
starověké dřevěné chaloupky stojící na kůlech nad jezerem (Pfahlbauten, toho času zavřené). Za ten
týden jsme společně najeli asi 82 km.

Sylva je vskutku vzácná. Je asi první dívčina, která podle toho co říká, má mé nitro přečtené. Jsem z
toho celý baf :D Mohu jsem být, a ona věděla, že za vším je jen čistá přátelská láska. A já si mohl
"vyzkoušet", že vedle krásného děvčete mohu žít v čistotě těla i mysli. Víte, poklad čistého vztahu
je snad obrovský dar,  mistr  Altrichter  by řekl "veliká věc",  a já  se raduji  niterně a opravdově,
hluboce, z takového vztahu.

Pfahlbauten Unteruhldingen.

Jsem velmi rád za čas strávený se svými návštěvníky.
A všeobecné pozvání (zatím) platí stále!



První semestr v kouli
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Koule je prý dokonalý tvar. Tak bych v této kouli chtěl shrnout to dobré co bylo v semestru. Nemám
u sebe starý diář, nechal jsem ho u Ostravy.  Ale moc se mi psát nechce. Nakonec, tak pestré to
nebylo. Pozitivní jsou hlavně nové poznatky, zkušenosti a jejich reflexe. Teď něco málo pro vás:

Kašna v centru Konstanz, sošky zvířátek, které žijí v Bodensee.

Když jsem článek dopsal, přišel mi moc osobní a nedokázal předat ani setinu toho, co jsem chtěl
(povrchnost  krátkým  textem  předávané  zkušenosti).  Ale  polovinu  toho,  co  jsem  ne/chtěl  říct,
můžete vyčíst z toho obrázku.

A závěrem něco k studijní úspěšnosti semestru. Získal jsem 13 kreditů na Moravě, 20 kreditů v
Německu, 10,5 kreditu ve Švýcarsku a k tomu na Moravě obhájil bakalářskou práci, složil státnice a
úspěšně  ukončil  astronomický  kurz.  Tedy  kreditů  je  kvantitativně  méně  (jen  43,5)  než  v
předchozích semestrech, ale kvalitativně jsou úplně někde jinde - především ty švýcarské.



Zahájení 2. semestru
6. 4. 2014 14:54

Švýcaři (spolužáci) jsou hned z kraje o dost milejší a komunikativnější. Radovali se a vítali mě, při
příchodu na Apéro. Sami spontánně se se mnou začínají bavit i v hodinách. Spolužačka mě zase
hned pozvala na párty s jejími spolubydlícími a přáteli. Taky se objevila nová tvář Nadine, příští rok
má mít erasmus v Ostravě, tak to vypadá, že se chce setkávat už teď. Známá z Maďarska se mi
ozvala ohledně projížďky na kole. To mi udělalo velkou radost, jakou z sms často nemívám. Teda
projížďku jsem nestihl, ale příště...

Část kostnické radnice.

Nové spolubydlící mluví především anglicky. Dvě severo-Irky šoupli k nám a jednu na byt s dvěma
Izraelkama. Nevím proč to tak udělali. Irské angličtině nerozumím ani za nehet, všechno mě musí
opakovat. A navzdory všem snahám v prvních týdnech se se mnou moc nechtějí kamarádit, tedy
nemyslím povídat si, ale sotva pozdraví, ani se neusmějí. A to jsem si dal pozor na to jak vážný a
strašidelný umím být na první kontakt. Dosud jsem žádnou teorii neověřil, takže netuším proč tomu
tak je, ale stojím mimo nově příchozí. Teda dvě nové Číňanky přátelské jsou :)

Co mě však opravdu vytáčí  je  vztah  mladých vysokoškoláků k životu.  Když to  omezím na  to
objektivně problematické: spotřeba a nešetrnost. Okno dokořán s topením naplno, svítící světlo se
zavřenýma okenicema, ohřev vody objemu šestinásobku potřeby, nerecyklování (plastový obal z
okurky  do  bioodpadu  nepatří?),...
Myslím,  že umím pochopit  ledacos,  a chápu že jinde ledacos může fungovat jinak.  Ale takové
základy by měl přirozeně zvládat každý, natož pak vysokoškolák, či dokonce nastávající učitel!



Univerzitní knihovnička (sdílení vlastních knih studentů), v pozadí počítačová učebna.

Švýcaři vědí že jsem státnicoval, a jako by se to promítlo do nastávajících předmětů. Prostě se tady
za každou polovinu kreditu platí pořádnou prací. Ne že by mi práce nebo studium vadily, to já rád,
ale i můj den má jen +/- 24 hodin, tak nemůžu odvést práce za 25 hodin jako tu noc na podzim.
Mám  teď  v  rámci  výuky  spoustu  povinných  domácích  úkolů,  nějaké  prezentace  v  hodinách,
seminárky - všechno v němčině i angličtině.

Musím ale říct,  že teprve oceňuji  ukončení olomouckého studia.  Mám radost z toho úspěchu v
zrcadle dalších povinností a odrazu jeho zkušeností. Je toho spousta, když si přes den udělám volno
(např. na výlet),  musím to dohánět po nocích, tedy nestačí prodloužené večery. Přes to všechno
nasazení a zátěž je všechno teď klidnější a krásnější. Je teplo, příroda voní, kvete, nemluvě o všech
ostatních krásách.



Švýcaři jsou někdy legrační, ale v tomto případě NE záměrně.

Jak jsem psal v úvodu, Švýcaři (resp. povětšinou spolužačky) jsou sice otevřenější, ale zas taková
sláva to není. Zdravíme se, občas si něco řekneme, častěji musíme spolupracovat v předmětech, tak
je to snad i trochu tím (nejen jarem, jak jsem vtipkoval s Rogerem). Byl jsem do půl deváté ve
škole. Vzduch voněl, bylo ticho a měl jsem klid na práci. Víte, je tady opravdu krásně.



Seznámení s Bolívijci
13. 4. 2014 1:18
 

Že dorazí Bolivijci, jsem se doslechl pár týdnů předem, z nenápadných zmínek kolem. Ale v pátek
před jejich pondělním příjezdem jsem se teprve dozvěděl, že s nimi budu mít nějakou výuku a kdy
(od úterka). Přišel seznam, na jednu A4, kde a kdy mám být, nic víc. Posléze hned první hodina
byla posunuta o několik hodin dříve.

Seznámení bylo rychlé a rozpačité. V minutách před hodinou jsme si pomalu povídali, já teda s
kolegou Britem pracujícím na švédské univerzitě. Při představování se Bolivíjci jali představovat
postojačky. V hodině jsme si pak sdělovali naše domněnky a představy o Švýcarsku. Byli nadšeni z
železnice, doma mají prý jen jednu trať. Taky jsme měli být v nějakých skupinkách, naštěstí můj
kumpán (Caesar) věděl, že je se mnou, protože já jsem to ani při zpětné kontrole nedokázal zjistit.

Bolivijci na hoře Säntis (2.502 m n.m.), asi 1.600 m pod výškou domovského města.

Nutí  mě mluvit  v angličtině,  není to  žádná legrace,  takhle narychlo a ke všemu na střídačku s
němčinou. Ale na rozdíl od severo-Irek se s nima dá domluvit.

Už ve čtvrtek, po druhém setkání, jsem se s nimi docela zkamarádil. Po pátečním výletu (viz. za
týden) jsem byl Jessicou pozván na návštěvu k naší Izraelce. Moc se mi nechtělo, bohužel nejsem s
Izraelkama v kontaktu, ale když mě Bolivijci chtějí, šel jsem. S patronkou Javiera jsem se domluvil,
že může přespat u mě, aby pro něj nemusel v prostřed noci přijet (bydlí kousek dál).



Kresba starého švýcarského zastřešeného mostu.

Už v půl deváté na nás přišli sousedi, že děláme rámus, ať se uklidníme. Neznalí místního jazyku
(tedy "znalý" jen já) jsme se raději uklidnili, než drze pokračovali do hodiny desáté, jak je tady
běžně dovolené. Dosud jsme jen tančili na balkóně na Bolivijskou muziku. Roztančily i mě. Po
umlčení jsme se snažili vydat někam do klubu nebo na párty, to ale při vší snaze a domlouvání přes
telefony  nevyšlo  a  navštěvší  nás  Carin  (jedna  z  patronek)  se  tvářila  dost  vážně,  zakrivavší
rozzlobení. To když Švýcarovi nejde něco podle plánu nebo když se něco mění.

Když v sobotu ráno přijela Roshni vyzvednout Javiera, pozvala mě navečer na opékání. S radostí
jsem přijal.  Bolivijci mi otevřeli cestu k Švýcarům. Alespoň k některým, na chvíli.  Ale taky to
znamená  investovat  spoustu  času  a  úsilí  do  vztahů  místo  školy.  Takovou  investici  s  radostí
upřednostním, ale učení je dost na to, aby mě to stálo dalších pár nocí...

Sobotní večer jsem vyrazil opékat na švýcarskou farmu. Všichni koukají, že na kole, ale když je to
nejlepší způsob, obzvlášť na podobné vzdálenosti. Opékali jsme na plynovém grilu s poklopem.
Papalo se ve speciální místnosti  pro hosty a slavnosti.  Zpívali  jsme Bolivijske písně a hráli  na
kytary. Jen mě zaráželo, kolikrát se Švýcaři bavili ve skupince a nevěnovali se hostům.



Jassica na zídce za spolkovým parlamentem.

Úterní  výlet  rozeberu taky později  a  mrknem na středu. To jsme se společně dozvěděli  něco o
švýcarském školství. Večer bylo povinné účastnit se nějaké "diskuze" o férovém obchodě. Nepřišlo
mi to moc obohacující, ale navazující Apéro bylo bezva jako vždy. Pak se Bolívijci představovali
přítomné  veřejnosti,  ačkoliv  většina  lidí  už  byla  pryč.  Pěkná  prezentace  s  príma  fotkama,
ochutnávkou a ukázkou hudby a tance.

Ve čtvrtek večer jsme se šli na malou školní párty rozloučit. Nejprve jsme pozobávali dobrůtky ze
stolů a po oficiálním rozloučení s univerzitou zastoupenou Gerit jsme se chopili aktivnější zábavy.
Učil jsem se tančit po bolivijsku na bolivijskou muziku, tedy jako indián. Líbilo se mi to. Pak se po
dvou-třech  hodinách společnost  začala  tenčit  a  muzika  se střídala,  se  světovými hity  se  mísila
Švýcarština a plesknul jsem tam i něco našeho, však bez většího ohlasu.



Pozor na klíšťata na kostnickém poloostrově.

Před půlnocí jsme vyrazili do Kostnice na pivo. Už jsem slyšel nadávat Němce na Švýcary, dnes
pak Švýcary na Němce. Je to legrace. Za svitu pouliční lampy teplé noci jsem se loučil s posledními
Bolivíjcemi. Využil jsem k tomu výstižný vulkánský pozdrav, typické gesto se slovy "live long and
prosper". Budou mi tu chybět, měli aktivní zájem se s někým novým kamarádit...
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Předmět absolvovaný s Bolivíjci byl velká výhra. Když jsem se hlásil na předměty, převážně podle
názvu, protože systém pro přijezdivší je dost trhlý a na nic (!),  čekal jsem, že se dozvím něco
pěkného o Švajcu. Řekněme, že hodin a představování mohlo být víc (klidně tolik co kantonů a
nějaká generální navíc), ale i tak jsem si pořádně užil.

První  vyučování  bylo  nejslabší,  představování  Švajcu,  nějaké  videjko  a  vyvracení/potvrzování
stereotypů a domněnek.

Druhá  hodina  byla  o  poznání  zajímavější,  hudební  nástroje  a  …
Poslechli  jsme  si  místní  učitele  hudby  při  tradičních  písních,  zatančili  si  polku  po  švýcarsku,
pokusili  se  o nějaké jazykolamy.  Řeč byla o jódlování,  alpské rohu a „machrování“ s  vlajkou.
Hudební nástroje jsme si mohli ozkoušet. Například ten lidový - částečně prázdné flašky od vína.
Ale  chyběl  tu  Švýcarský  buben.
... jídlo. Bylo v ceně (nic jsem neplatil). A bylo to Fondue, včetně ukázky jeho přípravy. Chutnalo
lépe něž to co jsem zkoušel předtím, ale stejně nic moc. Podle mě tu chuť kazí ten alkohol, co je
dovnitř vmíchán.

Säntis v pozadí pohledu od Bodamského jezera, přenížení asi 2.100 m.



V pátek jsme jeli na výlet auty. Nebylo to extra pohodlné a hlavně mi to přišlo trochu zdlouhavé.
Jeli  jsme  navštívit  kanton  Apenzell  (teda  obě  jeho  části).  V Urnäsch  jsme  dostali  po  kávě  a
navštívili  muzeum.  Představovalo  kulturu  a  tradice  tohoto  kantonu.  Tak  jsem  se  sblížil  se
Švýcarskem. Silvesterklaus je krásná tradice, která mi je konečně sympatická, předtím jsem ji znal
jen  jako  maškaru  z  pamětní  deseti-frankové  mince.
Pak jsme jeli pod horu a lanovkou vzhůru. Sám bych si to dovolit nemohl, ale Švýcaři to cálovali.
Tak jsem byl poprvé 2.502 metrů nad mořem. Výhled trochu kazila inverze, takže jsem neviděl
Bodamské jezero (od kterého na dominantu obyčejně vzhlížím). Ale i tak ten výhled na sousední
vrchy a po poledni do sousedního údolí stál za to. Docela by mě zajímala ta pěší trasa nahoru, která
sem (asi v létě) vede. Kousek pod vrcholem jsme dostali ke vstupence špagety a před odjezdem se
pokochali  dřevěnými  modely  význačných  alpských  mostů.
Výlet jsme zakončili v sýrárně exkurzí. Ve fabrice uzrává sýr za dva miliony franků. Panáček co z
lisu vykládal bochníky do regálu se pořádně otáčel a kolem linky i kolikrát běhal. Zajímavý pohled.
Jen mě nenapadá, proč to bylo třeba dělat tak rychle. Jen za 48 peněz (tj. asi 192 Kč) jsem si pořídil
kousek  od  každého  druhu.  Jsou  hodně  aromatické,  ale  moc  dobré.
Cestou jsem ještě od řidiče zjistil informace o registračních značkách.

Na hoře Säntis se vzpomíná i na Boha.
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V úterý jsme jeli vlakem do hlavního města. Naštěstí jako předchozí výlet, platila škola. Představa,
že bych se svým polovičním jízdným dal za těch "pár kilometrů" vlakem asi 1.600 Kč (tj. jinak
docela dobrých 414 peněz) je nepředstavitelná. Jen škoda, že jsme ve městě na uvítanou nedostali
plánek  jeho  centra.
Nejprve jsme chtěli navštívit parlament, měl zrovna zasedací dny, ale právě proto měl taky plno.
Prošli jsme tady městem, podívali se na fontány a poslechli si něco o nich. Na první pohled mě
překvapil  úzký rozchod kolejnic tramvaje (později  jsem se dočetl,  že vlastně nic neobvyklého).
Zastavili  jsme se na místní  škole  a  povykládali  se  Švýcarkami  -  studentkami.  Zarazilo  mě,  že
neznají hranice kantonů, teda znají jen hodně, hodně zhruba. Ale podobná situace je i s tradicemi,
kolikrát lidi neví, co tradičního dělají/pořádají v sousedním kantonu, natož napříč konfederací.

Veřejné pánské rychlo-záchody v centru města Bern.

Cestou do parku, po straně orloje se mi líbily záchody. Z parku byl impozantní výhled dolů na řeku
Aare. Výškově by mě to stačilo. Ale vedle parku stojí katedrála, a byli ochotni zaplatit výhled z
věže. A protože jsem nebojácný jak osika (spojení dvou přirovnání), vydal jsem se taky. Pěkný
výhled  na  okolní  hory  a  řeku hluboko  pode  mnou.  Nejhorší  ale  byly  okna na  úzkém točitém
schodišti. Byly sice úzké, ale vysoké od schodu až k hlavě a neprosklené. Měl jsem co dělat, abych
se včas vrátil dolů.



Výhled z věže bernské katedrály.

Procházkou jedním z četných podloubí jsme se dostali k medvědímu výběhu. Podívali se na krátkou
šou (show) o městě a autobusem se vrátili na nádraží. Tam byl pár desítek minut rozchod, tak jsem
stihl dopsat a odeslat své vždy originální pohledy. Švýcarskou poštu mám rád, jsou šikovní, rychlí a
chytří,  poznali  do  kterého  státu  pohledy  posílám,  i  bez  toho,  že  jsem  jim  to  napsal.
Zpáteční vlak byl uspávající, ale taky kouzelný. Neměli jsme místa jako předtím rezervovaná pro
skupinu. Nasáčkovali jsme se tak do prostoru pro děti. Byla tam i skluzavka, prostě paráda.



Vlakový prostor vyhrazený pro děti a Jiříka.

Na  závěr  předmětu  s  Bolivijci  nás  ještě  poučili  o  místním  vzdělávání.  V  každém  kantonu
přinejmenším trochu jinak. Ale děti tady na obědy chodí domů a je problém zavádět školní jídelny.
Děti  do deseti  let  chodí v reflexních vestách.  Pokaždé žáky (většinou)  učitelka vítá  ve dveřích
podáním ruky.  Asi  před  dvaceti  lety  zavedli  třídy  podobné školám  Montessoriovským (přímou
inspiraci jsem zatím nepotvrdil): lavice po čtveřicích čelem v střed čtverce, květiny, knihovničky,
skříňky, pohovka, kobereček... Hodně tady pracují ve školách taky se dřevem a výtvarkou. Učí se
poctivě a pozitivně přistupovat k práci. Po základce se většinou vzdělávají při práci v oboru. To
mimo jiné také snižuje problematiku drogových závislostí. Mají tady speciální školy podobně jako
u nás, ale taky se snaží přejít v inkluzivní vzdělávání. Školy jsou věcí dosti komunitní, místní se
snaží mít školu co nejlepší, ale nesoupeří mezi sebou.

Jsem plný potěšení (a děsu), ale o tom se ještě rozepíšu příště.



Cestování po pobřeží
4. 5. 2014 1:13
 

Večer posledního zimního dne, došla zpráva. Táta to má do práce teď desetkrát dál než já do školy. 
Nuže už udělal na kole tisícovku. Trochu mě to vytočilo, tak jsem se rozhodl udělat svou tisícovku 
alespoň do konce března.

To není jen tak, jak jsem psal, každá hodina na výletě musí být odpracována někdy jindy, a to je
díky termínům většinou o nejbližší noci. Ale přesto jsem v tom posledním týdnu, dle plánu, urazil
zbývající tři stovky a tisícovku udělal. Co jsem při tom viděl:

Krásné prolízačky v parku na pobřeží, město Arbon.

O sobotě. Jel jsem po pobřeží na východ, podél Bodamského jezera. V každé vesničce byl veřejný
plácek zeleně u pobřeží, s možností koupání, převlečení a wc. Kolikrát byla možnost aj opékat nebo
malé hřiště. Ve městech pak velká zelená plocha, sochy, samozřejmě ty záchody a dětské hřiště. Je
neuvěřitelné, jak to tady všechno funguje, jak je to krásné a hlavně taky všechno čisté! Přitom to
není o penězích!, jak jsem si spočítal.

Občas jsou tady stánky, samoobsluhy u cesty s kasičkou. Dnes tam byla i obsluha. Myslel jsem, že
si jen prohlídnu jarní nabídku, ale flaša moštu za 15,5 peníze mi nedala. Dělal jsem si s ní pak
radost celý zbytek dne/výletu. Dorazil jsem až na hranici s Rakouskem, teda kousek. Pozoroval
jsem malé dovádějící kozičky.



Kaple, hřbitov, bunkr na vrcholku kopce.

Pak jsem u nějaké kapličky, kde jsem se chtěl na cestě zpět zastavit, uviděl nad ní, na vrcholku
kopce bunkr.  Zajímavé, že střílny byly namířeny přes město do Rakouska.  Na jeho střeše jsem
posvačil  (jindy  tam  zjevně  svačívají  krávy).  Jen  mě  polekalo,  za  mnou  se  zastavil  teréňák  a
vystoupili dva chlapi. Informoval jsem se, že přes louky normálně můžu, tak jsem si říkal, že bych
se nelíbil vojákům. Nakonec to byli asi místní farmáři, řešili svoje věci a mě sotva pozdravili.

Pohled ze střechy bunkru (z předchozího obrázku) na východ.



Taky jsem si  užíval cesty kolem letiště.  Není tady velké.  Ale přistával  přímo nade mnou malý
tryskáč. Chvíli předtím jsem viděl startovat nějaké starší jednomotorové (vrtulové) letadlo. A pak tu
"padaly" nějaké větroně.

O neděli jsem se vydal na západ, po levém břehu Rýnu. Tady už takové vymoženosti jako u jezera
nebyly. A cesta taky nebyla rovná, ale pěkně o něco málo méně než jako na vysočině. Zajímavé
byly  taky  bunkry  chránící  vodní  přechod/hranici  s  Německem.  Dojel  jsem  do  Schaffhausen.
Nejprve jsem navštívil pevnost Munot, vstup jsem platit nemusel, nic nechtěli, ale byl to pořádný
kopec.

Pevnost Munot v městě Schaffhausen.

Pak jsem sjel a vyjel k zámku Laufen a cestičkou seběhl pod vodopády. Oni za kouknutí chtěli
peníze, tak jsem koukal z druhé plošiny, která nebyla tak blízko, ale zato zadarmo. Cesta zpátky
byla vysilující. V podstatě z kraje sezóny v druhém dni dokončit dvoustý kilometr. Cestou jsem u
stánku sebral (koupil) jabka a za setmění dorazil domů.



Rheinfall.



Postní volný program
11. 5. 2014 23:27
 

Volné dny, tedy dny bez školního vyučování začaly poněkud nešťastně - teda kromě toho, že z
každého zrušení pravidelného rytmu jsem rozčarován. Stephanie měla velonehodu. Tak jsme ji s
Ailing šli navštívit do nemocnice. Byla tam sice celkem sotva 48 hodin, ale i tak ji to potěšilo. Od té
doby je na mě milejší :) No a nemocnice je nevelká, ale pro pacienty rozlehlá, s velkými pokoji a
nádherným výhledem.

Malebně zelené vlnění thurgauerské krajiny.

Z velovýletů jsem poměrně utahaný. Jeden výlet je sice jen 60-80km, ale v poměru k běžné denní
zátěži (3,5-11km) je to mnohem víc než v Ově. Ale už se brzy rozjezdím ;)

Po nocích jsem ve škole. Většinou tu bývám sám, po půlnoci vlastně vždycky. A ten pocit, když si
ve škole sám, pak se na chodbě rozsvítí automatické světlo (na pohyb) a stejně nikde nikdo. Pak
všechna světla pozhasínají... dramatická hudba z počítace. Jen je lepší ji při odchodu z počítačovny
vypínat, protože při návratu tě mohou vyděsit všelijaké sirény.



Precovní prostředí připravené na další noční studium.

Dorazila i  pravidelná dávka otravného vyřizování.  Email  ze školy ohledně kreditů,  absencích a
praxi  v  městě  Churu.  Částečně  dobrá zpráva,  v  Churu za  mě chtějí  platit  jídlo (respektive  mě
hostovat i v menze). Nicméně znamená to absenci v jazykových kurzech v Kostnici, což mě může
stát osm kreditů. Tak to musím mailovat a domluvit co nejrozumněji.

Rajče za šedesát centů v koši společně s krásnými třemi jablky. Jsem špatný já, když to vybírám a
jím, nebo ti kteří vyhazují kvalitní potraviny? Ty jabka vypadají líp, než některá z těch, které kupuju
v obchodě (ve slevě).

To si to tak z pole přivalil s traktorem rovnou na poštu :D



Jedno deštivé odpoledne se tu taky pod schodištěm ozval hlas. Šel jsem to zkontrolovat. Rakušanka,
která tady bydlela jak z prvních erasmaček. Přišla se podívat, jako už třetí rok. Tak jsem ji provedl.

Skamarádil  jsem se  tady s  některými  spolužáky.  Jeden z  nich  se jmenuje  Jonas  a  mám s  ním
filosofii.  Pomáhal  mi sepsat  domácí úkol.  Tento týden jsme spolu vyrazili  na výlet,  na kolech.
Vybral jsem cíl  Hohentwiel, kterýžto mě už týdny přitahuje. Je to zřícenina rozlehlého hradu nad
městem Singen. Perfektní výhled. Jako bonus jsme nasbírali medvědího česneku, který tady všude
kolem roste. Cestou jsme vykládali o sobě, o Švýcarsku i křesťanství. Večer končil pizzou, kterou
jsme si dali společně s jeho manželkou, srílančankou.

Jonas u listu dubu (národní symbol Deutschlandu) a Bärlauchu (symbol kraje u Singen).

A nakonec k pobavení, rozhovor s přítelkyní:

K: tak Ti děkuji za pohled tos dělal sám?
J: ano, sám :)
K: a jak? dyť je to takové hladké, ale přitom to vypadá jako dělané roztavenýma voskovkama
J: :D nejprve uděláš obrázek barvičkami, až to uschne tak ho nakopíruješ...
K: tak to máš ale kvalitní kopírku hochu :)
J: jsem ve švýcarsku :D :D

http://de.wikipedia.org/wiki/Hohentwiel


Rhythmus und Form
18. 5. 2014 0:59
 

Studijní týden rytmu a formy. Studijní týdny na různé témat se tady odehrávají dvakrát ročně, sice 
před Vánoci a kolem Velikonoc. Neprobíhá běžná výuka, ale celý týden navštěvujete jeden z 
vybraných seminářů. Já si tentokrát vybral Landart.

Vypůjčené kolo s podporou k práci.

Jsem z toho poměrně zklamán. Místo nějakého úvodního semináře proběhlo jen seznámení s 
úkolem a místo pořádného tvoření a rozvíjení našich výtvarných vloh jsme se věnovali jsem 
technice. Měli jsme dělat koule. A tak jsme dva dny dělali v lese velké kulové. Teda ta velká koule, 
to bylo ještě dobré. Ale pak zbytek času hledat v lese další možnosti jak udělat koule, to byla 
celkem nuda. Prostě práce s formou bez obsahu. Utěšuje mě, že způsob, jak postavit stabilní kouli z 
dřevěných klacků o průměru 1,6 m jsem vymyslel já.



Velké kulové ze dřeva, na kraji lesa.

Co se týče jiných studijních povinností, vrátili mi druhý domácí úkol k přepracování. Pracuji dále 
po nocích v počítačovně. Sedím v noci v učebně a nejsem sám. Když jsem v půl jedenácté došel, už 
tu byl jeden Švýcar, další dorazil čtyřicet minut po mě. Není to tu tak jednoduché, po nocích dělají i
jiní. Co mě ale překvapuje, na to jak malé zastoupení chlapů je i na tomto pedagogickém vysokém 
učeni, tak jich tu v noci je zastoupeno hodně.

Výsledky semináře, kde pracovali se světlem.

Pokračuji ve sběru Bärlauchu, mám ho dost do odjezdu, pokud se mi ho povedlo dobře 
konzervovat. Taky jsem nějaký dal Yuexin, která byla nadšená, když ho viděla.



A skupinka hudebního semináře nám zahrála naprosto perfektní skladbu.



ChurPraktikum
9. 7. 2014 0:21
 

Na svou praxi jsem vyrazil už v neděli, ale až v deset hodin. Podle propočtů jsem měl dost času na
překonání  asi  130 km, ale  nesměl jsem se moc zdržovat.  5/13 cesty jsem už znal  z dřívějších
vyjížděk. Zbytek cesty byl v podstatě po rovině, kolem Rýna. Neustále mě prudila dálnice, která se
táhla souběžně. Ale v Lichtenštejnsku jsem žasl, od řeky jsem pozoroval vrcholky hor, stromy a
svahy. Z mraků se rýsovaly zamrzlé kopečky a já dole seděl v tričku. Historické hrady a kláštery ve
mně vzbuzovaly stejně velký úžas. Do Maienfeld z Balzers jsem jel přes Luzisteig. Na tom kopečku
je  stará  pevnost  i  aktuální  základna švýcarské  armády.  Cestou z  vrcholku jsem potkal  Heidinu
studnu,  ale  krom krátké  zastávky  na  neplacených  ale  čistých  záchodech  jsem pokračoval  dál.
Nakonec  jsem do  Chur  dorazil  s  předstihem asi  čtyřicet  minut.  Prohlížel  jsem nádraží,  vlaky
Rhétské dráhy a úschovnu kol.

oblíbený starý PostBus

V pondělí ráno jsem dostal půjčit kartu na MHD, ale cestou do školy jsme jeli Yettim. Sžíval jsem
se s prostředím a zapisoval zajímavosti a rozdíly v místním školství. V mé škole je dost učitelů
(mužů). V polední pauze jsem se vrátil do menzy na oběd. Přiběhla ke mně Carmen a objala mě.
Krásné přivítání. Domluvili jsme se na zítřejší schůzce. Po obědě jsem se vrátil do školy. Vyučovací
hodiny trvají 50 minut. Ve třídě je spousta vybavení, hlavní tabule je jako kniha nebo má více vrstev
jako vytahovací okna. Děti pracují s diáři, aby měly přehled o domácích úkolech. A abych upozornil
na větší rozdíl, obědovou pauzu, během které jsem jel přes půl města a ještě měl čas si povykládat s
kamarádkou, je i pro děti, aby mohly jít domů a najíst se tam. Pak se do školy vrací a páťáci v ní
zůstávají většinou přibližně do 16h.



knížecí sídlo

V úterý  byl  sportovní  den.  Začínal  vypuštěním balónků  s  kartičkami.  Dost  mě  to  překvapilo,
vypouštět  do přírody takový maras. Carmen musela obědovou schůzku zrušit,  tak jsem pobaštil
sám. Děti odpoledne hráli fotbal, tak po chvíli pozorování jsem vyrazil na výlet na jih, nakonec do
vesnice Andeer. Cesta vedla údolím i přes kopečky pod horami. Teprve za městečkem Thusis začala
stoupat a poprvé jsem si užil tunelů, pořádně to v nich foukalo. Fascinovala mě křížení a míjení se
souběžnou dálnicí, vysuté mosty, tunely, zastřešené cesty... Bunkry vysazené vysoko ve skalních
stěnách. Jel jsem po staré římské Via Mala, která byla v jedné úžině vůbec naprosto fascinující. V
Andeer jsem nakoupil večeři za švýcarské ceny, protože tu v menze jsem už nestíhal. Něco jsem
snědl a pak se vydal zpět na sever, z místa jen 11 km od Italských hranic.

čisté krásné záchody - nehlídané a zdarma

Ve středu pršelo, tak jsem nic nepodnikal a věnoval se školním pracem. Ve čtvrtek jsem při obědě
zase potkal Carmen. Už má potvrzené pracovní místo a před dokončením školy ji čeká posledních
pár týdnů, ale včetně praxe a zkoušek. Já jsem pak vyrazil najít Heididorf. Místo malé, nenápadné a



výhled do údolí mi prozrazoval, že kouzlo, které ten kraj měl, je přestavěné dopravními tepnami a
jejich hlukem. Koupil jsem si knihu, příběh děvčátka z hor. Nebyla drahá, Němci ji pro Švýcary
vytiskli v Čechách. Můj výlet byl celkem rychlý tak mi zbyl čas i pro projížďku centrem města
Chur. Na městské louce byla spousta vojáků a pak se vydali někam na pochod a já na večeři.
V pátek jsem si udělal  jen rychlou projížďku kolem Rýna a nechal vyvolat nějaké fotky,  které
používám jako pohlednice. Ty jsem chtěl tradičně poslat z nějakého výletního místa, nejlépe hned
další den.

Via Mala

To jsem se chtěl vydat do vesnice Arosa. Vystartovat se mi podařilo až kolem poledne. S ne příliš
podrobnou mapou jsem nejprve omylem navštívil kryt civilní ochrany v jednom navazujícím údolí.
Pak jsem cestu našel a překonával dlouhé stoupání z města. Přibližně z Maladers do Litziruti se
cesta vlnila nad hlubokým údolím a mírně stoupala. Malebné místo. Před Arosou samotnou jsem
překonával další velké stoupání, opakovaně se míjel s úzkorozchodnou dráhou a potkával sochy
kozorohů.  Při  vstupu  do  vesnice  byl  zákaz  nočním  vjezdům  pro  motorová  vozidla  v  nočních
hodinách a parkoviště pro vrtulník záchranné služby. Já jsem nakoupil dobroty na posilněnou, u
jezera po svačině zapečetil dopis pro babičku a odeslal s pohledy. Následovala cesta k vrcholu.
Šlapal jsem mezi hotely a volnou horskou krajinou k vrcholu. Teplota klesala a houfovali se černé
mraky. Při stoupání mě zastavil sníh, přes něj jsem nemohl jet dál. Začínalo pršet. Vydal jsem se
zpátky po dosažení výšky, jakou jsem od moře urazil na kole sám, 2.032 m, z toho poslednímu
odpoledni patřilo stoupání asi 1.500 m. Cestou jsem nafotil nádhernou duhu a odmítl svezení se
Švýcarem, které mi při posledním sjezdu jeden dobrák nabídl.



alpská vesnička na svahu

V neděli  jsem  jen  odpočíval  s  krátkou  projížďkou  pro  mlíko  od  farmáře.  Od  pondělka  jsem
praktikoval aktivněji a pod jiným učitelem. Aktivně jsem se účastnil zkoušení šesťáků z angličtiny,
diktoval  německé diktáty  a  především v  němčině  sám vedl  výuku tělocviku.  Upravil  jsem pro
páťáky hru, kterou jsme s nadšením hráli na univerzitě v Ostravě a já ji vymyslel. Dětem se líbila a
nevadilo jim ani užití některých českých slov. Skoro hráli do posledního kluka.
Abych v Ostravě měl uznanou výtvarnou praxi, využil jsem příležitosti a domluvil si ji tady. V úterý
a čtvrtek jsem měl své dvouhodinovky. Kreslili jsme nové superhrdiny. Děti byly nadšené a já motal
gramatiku. Nicméně, rozuměli jsme si. Večer jsem zase vysedával u stolu na chodbě, abych chytal
školní wifi, na pokoji jsem žádnou nechytal. Začal se se mnou vybavovat Jonas a pozval mě na
večerní unihokey. Roky jsem nehrál, ale nenechal jsem si ujít příležitost a otevřeného Švýcara. Za
tu hodinku hry jsem si pořádně namohl svaly.

kozoroh u cesty do Arosa



Dopoledne druhé středy jsem trávil s dětmi ze speciální školy, do které mě dnes odeslali. Malé děti,
více či méně autistické. Koukali jsme na čerstvě vylíhnuté motýli a pak šli na program do knížecího
lesa. Bylo to příjemné. Odpoledne jsem měl volno a věnoval se četbě.
Další den jsem měl druhou výtvarku, děti byly naprosto jiné a musel jsem jim zakazovat pravítka, to
mi přišlo dost zvláštní. Ale chytrolíni pak dělali rovné čáry pomocí jiných rovných pomůcek, třeba
druhé tužky. Děti v některých vyučovacích hodinách i s mou pomocí pracovali na vlastních stop
motion filmech. O velké přestávce pak dva služebníci (děti), oproti kartičce na jméno, půjčovali
zábavné  a  sportovní  pomůcky.  Děti  tak  celou  velkou  přestávku  skákali  na  tyčích,  jezdili  na
jednokolech, waveboardech a podobně. Mě taky bylo půjčeno, tak jsem si zahrál takovou hříčku s
míčkem a jedním šikulou.

noční zákaz vjezdu motoristů

V pátek jsem měl dopoledne školu naposled. Chlapec Nino mi věnoval výslužku, klobásky a uzené
maso z rodinné farmy. Já se po rychlém obědě rozhodl přece jen vyrazit na město Davos. Byla to
dlouhá,  ale  pěkná cesta.  Trochu se komplikovala,  protože po cestě býval  občas zákaz vjezdu a
cyklostezka nebyla vyznačená dostatečně. Odhalil jsem tak skvělou minerální vodu, ale zbytečně
jsem  pak  šlapal  do  kopců  o  stovkách  metrů.  Navíc  před  Klosters  cyklostezka  šla  vlnitými
pastvinami a nepříjemnými kolejemi. Byl jsem unavený sbíralo se na déšť. Ujedl jsem z dárku a
odhodlaně pokračoval, ale čekal mě ještě pořádný stoupák a sněžení. Davos samotný není nijak
úchvatné město, a mě tlačil čas, po svačině jsem spěchal pryč. Za městem byly krásné pastviny,
střelnice vysoko nad hlavami s palbou přes údolí. Dešťům jsem ujel i tunelem 2,7 km dlouhým.
Potkal jsem českou dodávku a pomalu stoupal do dalších kopců do své postele. Viděl jsem cedulky,
které varovaly, jak velké je stoupání na kolika kilometrech, speciálně pro cyklisty. Poslední desítky
kilometrů jsem se pomalou klouzal mezi velehorami po tmě. Je to zvláštní zážitek, když sledujete
světýlka v dálkách, a zatáčky vidíte na poslední chvíli, pod svodidly jsou hluboké propasti. A pak
serpentinami, pomalinku dolů, protože nikdy přesně nevíte, kdy už ta ostrá zatáčka bude.



mé kolo víc jak sto metrů pod rekordem

V sobotu dopoledne jsem odstartoval do Kreuzlingenu. Tentokrát jsem až k Bodamskému jezeru jel
podél řeky. Foukal docela silný protivítr, ale cestu jsem si užil. Jel jsem po pravém břehu, navštívil
Rakousko, kde jsem se cítil o něco více doma. Před zavřeným obchodem jsem si nechal poradit kde
najdu jiný otevřený. Dialekt měl pán jiný, ale rozuměli jsme si.
Celý Churský pobyt byl naprosto úžasný. Ve škole se o mě zajímali, na PH se o mě starali (byl jsem
regulérní host) a já kromě příjemného pokoje s výhledem na časté helikoptéry měl i moc dobré jídlo
od  příjemného  šéfkuchaře.  Poznal  jsem  primární  školství  na  vlastní  kůži  a  odpočinul  si  od
Kreuzlingenského stereotypu. A po měsících bez praxe jsem se znovu nabil. Vážně bez ní nemohu
dlouho fungovat.

 
velká přestávka v škole Herold

"Když se všichni smějí a já nevím čemu, vezmu poslední slova, které jsem rozuměl a udělám si z
nich vlastní vtip." Jiří



Do vašich prázdnin
23. 7. 2014 13:00
 

Po praktiku v Churu jsem se citil jako oziveny. Konecne ma snazeni nejaky smysl, nejakou odezvu,
duvod. A mohl jsem se povzbuzeny vratit k plneni skolnich povinnosti. Ty se dostaly blize k dead
liniim.

Bohuzel  vsechny spolecne aktivity  (celkem tri),  krome barbecue,  byly  nakladne,  takze  jsem se
ucastnit nemohl. Udelal jsem si vlastni vylety. Treba nad letiste Kloten.Letadla startovala a tocila se
primo nademne, nad kopecek. No parada, ctyrmotorak Emirates pomalu proletl nad mou hlavou.
Taky jsem se projel k mestecku Bodman, kde jsem vzpominal na den meho prijezdu. Pritom jsem
zpatecni trasu zvolil pres Radolfzell, abych omrkl teren pred pokusem objet jezero.

31. kvetna jsem jezero objel. 222 km. Z Kreuzlingen do Bregenz, Fridrichshafen, Ludwigshafen,
Singen, Stein am Rhein a Konstanz. Pekny vylet. Ne zcela po rovince. A trochu me zmatla zmena
barev v Rakousku, kterou jsem si teda hned neuvedomil. Par dni na to jsem si udelal po skole maly
vylet k Mindelsee, ktere me tesilo svou malebnosti.



Necekana navsteva z PH nas posleze emailem (cele WG) kontaktovala, ze odpadkove hospodareni,
ktere vedeme (ja jen z casti), je neprijatelne. Proste chteli aby holky nenechavaly hromady odpadku
po kuchyni a taky aby druhotne sroviny byly odneseny od schodiste (kde je vetsina z nas vcetne
prechodne davala) do kontejneru. Vse jsme meli do rana zaridit, pod pohruzkou snizeni zalohy. Tak
jsem se do toho s Yuexin pustil a behem par hodin bylo vsechno pryc.

Povinne v ramci jednoho anglickeho predmetu jsme se vydali v sobotni dopoledne do kantonniho
muzea umeni.  Navstevu jsem se pokusil  vyuzit take ke splneni jednoho ukolu z Ostravske uni,
zatim bez odezvy. Vracel jsem se po nove trase, pres kopecky a pres Stein am Rhein. Cestou jsem si
prohlidl bobri  domecek, pozahaly me pri  tom koprivy a ja se bal,  aby mej aj  ten bobr nechtel
vysvetlit, ze tam nemam co delat.



Plavat jezdim zasadne do Alensbachu. Je tam krasna plaz se socialnim zarizenim zdarma, primerene
lidi, skotacici deti a hlavne se cestou na kupak mohu projet.

Taky jsem se konecne rozhodl vyrazit navstivit  pramen Dunaje. Kdysi mi o nem  vypravel pan,
ktereho jsem potkal na cestach.  Cesta byla dlouha,  pres Singen kde jsem mel potize s nejakou
rychlosti silnici, nebo co to bylo. Pak jsem pres Engen stoupal do kopecku a mohl si uzit vyhledu na
Untersee i Überlingensee soucasne. Pramen dunaje byl bohuzel v rekonstrukci. Projel jsem se tedy
zameckym parkem a zamiril na Schaffhausen. Skoro jsem padl zizni, v Nemecku totiz neni kasen a
ani tolik alternativnich cest k tem pro auta, prelezal jsem nejakou louku, abych nemusel bloudit
okolnimi vesnicemi. Ve Svajcu bylo zase vsechno fajn. Spousty kasen, cyklopruhy v sousedstvi
hlavnich cest.

http://www.kohoutek.ch/cs/cestopisy/2011-via-moravica/


Dale jsem se vydal do Winterthur pro nejlevnejsi zubni kartacky. Teda nejlevnejsi byly pro me,
dokonce  o  par  korun  lacnejsi  nez  v  CR,  Curaprox.  Ty  drazsi  byly  pro  novomanzele,  pekne  z
"valentynske" edice. Skoro jsem to pri sobotni oteviraci dobe nestihl. K nakupu jsem dostal dva
vzorky konske masti. Bude se hodit, ale doufam ze ji nebude treba.

Konecne jsem po dlouhych pripravach dokoncil upravu ikealampy pro me pratele. Trocha snahy,
touhy a dlouheho vedeni, no a po deseti mesicich jsem je mohl konecne potesit balickem od jezera.



Pri jazykovem kurzu jsem se dozvedel, ze se priblizne nad Überlingen srazily letadla. Teda uz asi
pred dvanacti  lety. Zkoukl jsem o tom dil  v serialu leteckych katastrof (z nej se dozvedel ze u
Kloten  pred drahou taky jedno padlo)  a  vydal  se  najit  misto  s  pomnikem.  Aby to bylo trochu
dobrodruzne,  nevzal  jsem  si  poradnou  mapu.  Parkrat  jsem  vahal,  ale  jinak  jsem  misto  i  bez
smerniku nasel docela rychle. A jeste se po ceste najedl malin a tresni. Emocne to nebylo tak silne
misto, az kdyz jsem zjistil z napisu, ze zemrele deti byly vlastne meho a blizkych rodicu, tak se
atmosfera torchu pritahla.

Pred koncem mesice jsem mel  prilezitost  projit  se  obrovskym Kostnickym belsim trhem. Tech
blbosti, ktere tady lidi prodavaji (a jeste lepe kupuji). No s podivem, ze nedokazou vydrzet stastni.
Ja si teda koupil cosi v Edece.

http://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeugkollision_von_%C3%9Cberlingen


Červenec
26. 7. 2014 12:00
 

Nekomu cervenec jeste pokracuje, ale me s mym odjezdem ze Svycarska vlastne jako kdyz konci
drive. Jaky byl, se chci s vami podelit jeste pred slapnutim do pedalu.

Nez  se  mi  pocitac  uplne  pokazil,  docela  dlouho  prselo,  tak  jsem  cas  vyuzil  k  uprave  svych
webovych stranek. Takova docela prijemna a skoro relaxacni cinnost, delal jsem si tak radost. V
Kostnici  mi  na  kurzech zacali  vysvetlovat,  ze  se  musim ke  zkousce  nekde prihlasit,  coz  jsem
predtim nemusel,  a jak se po objehani nekolika zastupcu ukazalo,  ani tentokrat to nebylo zcela
nutne.

Se zacatkem mesice odjely Irky a Ailing taky. Najednou je klidneji. Bohuzel mely sve pokoje pri
odjezdu zamknout. Pres Couchsurfing se ozval Jan (zastupujici svym slovem take Lucku). Chteji si
behem dvou tydnu udelat dovolenou ve Svycarech a stavit se taky u me. Kdyby neumeli cesky, tak
bych si to rozmyslel :D Jejich navsteva me potesila. Byli i tak hodni, ze mi zprostredkovali nakup
Tatranek. Ja jim zase udelal kratkou prohlidku Kostnice. Vlastne mi to mesto prijde cim dal mene
zajimave.

Jedno  odpoledne  si  Yuexin  natloukla  pri  ceste  na  kole,  v  zatacce  v  podchodu "do  Nemecka".
Nastesti nic uplne vazneho, jen bolistky a starosti. Vzhledem mi ted pripomina jednoho ostravskeho
Skreta :D Svou nehodou mi taky zduraznila vyznam cestovniho pojisteni, ktere jsem si musel jeste
sjednat na posledni mesic pobytu v cizine, jelikoz to k platebni karte mi vlastne v polovine mesice
konci.



V nedeli rano jsem pomahal devcatum z podkrovi snest kufry. Odjizdi. Zustavam jen ja a Yuexin.
Coz odhaluje vinika, "tupitele" nozu. A ja mam zase pristup na prochazky v podkrovi. Jen nesviti
zarivka v koupelne s vanou. Prostory (nelegalne) pak vyuzili Jan s Luckou, kdyz se vraceli zpatky
ze sveho vyletu. Ja v noci dodelaval prezentaci do skoly a oni se mohli nerusene rozvalovat.

13.VII.  jsem  bezel  Cooperuv  test.  Na  obezniho  chlapika  bez  bezeckeho  treninku  (obcas  se
probehnu), spadam dle tabulky do skupiny muzu s DOBROU kondickou. Udelal jsem si radost, pri
tom poceni.

Nasledujici ctvrtek jsem zase exceloval pri sve prezentaci o Hohentwiel. Spoluzaci sve texty cetli a
pri tom promitali neco na platno. Ja jsem nejprve nakreslil nova vyznamna slovicka na tabuli, a pak
jsem naboso poskakoval pred platnem, kdyz jsem improvizovane komentoval vyznacene body a
promitane obrazky. Ucitel  byl nadsen. Asi muj projev nebyl tak spatny. Ale dal jsem si lisacky
zalezet na co nejjednoduzsim vyjadrovani.

Jeste se mi vyskytla (trochu jsem pomohl) prilezitost setkani se s Jonasem. Ma dovolenou, nez se
dostane na brigadu (dva tydny na stavbe). Nafoukli jsme clun a dve hodiny padlovali na ostrov
Reichenau. Tam jsme se prosli na rozhlednu mezi vinnou revou, ja vyprosil vodu, a pokracovali
jsme zpatecni cestou. Docela namahave, preslunene, ale prijemne odpoledne.



Projizdku okolim mesta Zürich jsem pro pohruzky pocasi odlozil (cti zrusil). Zato jsem o sobote
navstivil  Stain  am  Rhein,  poridil  si  svuj  prvni  svycarsky  nuz  (a  svemu  kmotrenci  taky)  s
gravirovanim v cene. Jen jsem se klepl po prstech, kdyz jsem si poprve ve Svycarsku dal pivo (a
znovu  kdyz  jsem  porizoval  krem  proti  slunci).  Vyslapal  jsem  kopec  na  hrad/restauraci
Hohenklingen a  pres  Singen se  vratil  do  Kreuzlingen.  Cestovatelsky  "odbornik"  si  nenabalil
poradnou svacinu, tak cestou docela trpel. To jsou ti "experti" :D

V nendeli, o svem 309 mesici, jsem vyrazil na msi do sveho putovatelskeho a mileho kostelicku,
skoro  50km  na  vychod.  Mse  to  nakonec  nebyla,  ale  bohosluzba  s  diakonem,  svate  prijimani
inklusive.



Posledni  tyden jsem se balil,  pomoci  Yuexin a  webu.  Pri  cekani  na odvoz baliku jsem si  cetl,
schovany  na  autobusove  zastavce,  naproti  domu,  ktery  jsem  uvedl  jako  misto  odeslani  (pro
vyzvednuti baliku). Docela lacine jsem tak odeslal do republiky vetsinu svych veci.

http://www.packlink.de/de/


Čestné kolečko
29. 7. 2014 5:42
 

Poslední víkend, prodloužený. Hned po posledním vyučování, ve čtvrtek odpoledne, jsem se vydal
na jih, do vnitřního Švýcarska, kde jsem přes najeté tisíce kilometrů ještě nebyl.

Hned na kraji Zürichu jsem potkal nějaké čechy, tlačili  auto. Tak jsem se jim nabídl a pomohl
nastartovat svou tlačivou silou. V Zürichu vůbec byla spousta lidí, trochu toho motání a spousta
pěkných věcí k podívání.  Někdo zdravil  mě jako krajana,  a jiný na mě počesku mávl,  že mám
pozdravovat Moravu (na mé přední RZ je nápis  Moravia). Předjel mě i jeden Švýcar s pokřikem
"Česko". Na semaforu jsem ho dojel a při společné cestě jsme vždz na červené prohodili pár slov.
Pak mě doprovodil téměř až do starého města. Přespával jsem nedaleko, na předměstí, na lavičce v
přístavu Rüschlikon. Jen mě v noci pozlobili místní výtržníci. A já se už bál, že ve Švajcu žádní
nejsou.



Po ránu jsem vyšlapal nejbližší kopeček a sjel do sousedního údolí, kterým jsem projel až do Baar a
města Zug. Při nabírání vody z kažny nad jezerem se mnou začal vzkládat jeden Slovák. Postěžoval
si na komerečnost Švýcarska a taky, že se po třech letech ve švýcarském stavebnictví těší domů na
slovensko. Spěchal jsem podél jezera dál.  Mezi  kopečky jsem potkal  mladou paní s  kočárkem,
prohlížela si mě víc než jiní, když jsem se k ní blížil. Pozdravil jsem ji mísnítně a ona na mě rychle
a  docela  krátce  "dobrý  den".  Společně  jsme  se  ohlíželi  a  smáli,  ale  já  fičel  dál.
Lucern  má své  kouzlo  a  jsem rád,  že  je  partnerským té  mé milované.  Ale je  tady moc lidí  a
přespříliš  komerčních  obchůdků.  To  další  hlavní  vesnice,  Sarnen,  byl  mnohem  příjemnější,
klidnější, vpravdě jen krásná významnější vesnice. Podobně i Stans, ale ten měl výraznější centrum.
Lidi  tady "hrábú" trávu pomocí  benzínových fukarů.  Šlapu kopeček nad dálnici.  Pak nacházím
domeček, vlastně něco mezi autobusovou zastávkou (kde autobusy nestojí) a kapličkou. Chystám se
zde nocovat, ale jen pár minut na to začíná pršet a je rozhodnuto i bezemě.



V sobotu jsem (příliš) dlouho čekal, až pršet přestane. Četl jsem Františkovu exhortaci, vyspával
jsem na dřevěné lavičce. Teprve v podvečer jsem vyjel, ještě za deště. Jel jsem serpentýnami, mezi
mraky a mlhou. Projížděl jsem kaluží,  která se táhla přes louku i  silnici.  V Seelisberg jsem na
poslední chvíli přikoupil nějaké ovoce. Prohlížel jsem si jezírko a grilující pán, zdravíce mě jako
Čechoslováka, mi poradil, kterou lesní pěšinkou se dát. Kus cesty jsem šel po schodech, abych sešel
do míst, kde se dá zase jezit. Prokžižoval jsem Altdorf a s krásným výhledem na svahy, kudy jsem
se před pár desítkami minut protloukal, pokračoval dále. Mizerně umístěná cedule pro czklisti mě
varovala o nevhodnosti hlavní silnice a doporučovala použít dráhu nebo loď. Neposlechl jsem ze
všech možných důvodů. Projel jsem městečkem Brunnen. Mají tam hotel s perfektním výhledem
(nejen na hotel, ale i z něj). Spal jsem kousek před městem Schwyz. Na lavičce u sakristie, měla
stříšku.

Neděle začínala brzy. Čekal jsem na severu poslední návštěvu (která teda nakonec nedorazila), tak
jsem si přivstal. Bohužel nepřestávalo pršet. Nějak těm Švýcarům předpovědi nevycházejí, co je
sleduju. Minul jsem fabriku Victorinox a vydal se opačným směrem, než jsem původne chtěl, na
Steinen. Odtud do kopečka na sever,  celkem rychle do Pfäffikon a krásného Rapperswill.  Díky
změně trasy jsem se dostal poněkud západněji (tedy bez mapy), navíc do oblasti kterou jsem zatím
neznal. Přes kopečky jsem se dostal do Wattwil. Cestou podél mě zpomalil nějaký Moravák, pěkně
mě  pozdravil  a  nabídl,  jestli  něco  nepotřebuju.  Promočený  na  kost,  bez  mapy  a  času  jsem
nepotřeboval nic. Pak jsem ho ještě potkal jednou v protisměru, ve Wattwilu. V tom městě jsem se
taky nasvačil a popovídal s jedním Švýcarem na peronu. Ubitý deštěm a zimou jsem zjišťoval kolik
stojí cesta vlakem. Jenomže můj Sarcio má mít stejně drahou jízdenku jako já. To nevadí, jenže by



to stálo mé poslední franky. Pokračoval jsem kolmo. Projel jem přes Wil a zahnul delší cestou přes
oblíbený kopec na Bürglseen.

Cestou,  teda  po  nocích,  se  mi  zdáli  zvláštní  sny.  A taky  jsempřišel  na  nedostatky  před  hlavní
výpravou,  na Moravu.  Třeba,  že kalhoty mého obleku do deště  jsou roztrhané.  Dále jak mohu
spočítat, kolik dní v dešti vydržím bez úhony. Našel jsem trhliny na zadním ráfku, tak jem zvědav,
kdy a jak mě zradí. Za sotva tři cestovní dny jsem urazil 238 mil, z pola v dešti,  v horách a s
minimem jídla. Jsem patřičně unavený, ale hlavní výprava se konat bude :-9



Posledni den
30. 7. 2014 16:30
 
Nejprve pomoci byrokracii. Zajet pro jedny papiry, odevzdat je. Odhlasit se na pobytovem urade...
Rano na celnici, svycarska straz kontrolovala auta jedouci do Nemecka. Az jsem douklizel a dobalil
vlastni  veci,  vydal  jsem se na posty.  Utratil  jsem tak  posledni  franky (mam uz  jen jeden).  Na
nemecke (levnejsi?) poste jsem prebaloval svuj balik. A pri zpatecni ceste, konecne me kontrolovali
celnici :D

Vecer se docela tahl. Rozfoukal se silny vitr a docela prudky dest. Ten pohled z prazdneho pokoje,
prazdnejsiho, nez kdyz jsem dorazil, do neprijemneho pocasi. Jako by mi neco uz dlouho rikalo, at
nikam daleko nejedu. Ale nemam nikoho moudreho, s kdym bych se mohl poradit, odkud je ten
"hlas". Tak ho sam, opatrne, prisuzuji pouse tomu pohodlnejsimu a ustrasenejsimu ve mne.

Je  zvlastni  poslouchat/cist  prvny  knihu  Pana  Prstenu.  Frodo  se  vydava  na  vypravu  s
pronasledovateli v zadech. Ja nemam pronasledovatele, ale taky nemam pratele, kteri by se mnou
sli.  Nevim  jak  se  Frodovi  chtelo.  Me  se  po  tom  poslednim  vikendovem  "potluceni"  vodnimi
kapkami, s aktualnim vyhledem z okna, nechce vubec vyrazit do samoty u Ryna. Ale uz jen desitky
minut, a budu tam...

http://youtu.be/UJwyW9ngLNg
http://youtu.be/BA70QVA2pw4


(Pri zverejneni clanku jsem podle planu par hodin nekde ve Francii u Ryna.
Dnes je vyroci meho prijezdu do CH.)
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