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Očekávaná cesta 
8. 7. 2013 23:06, přečtení k 7. 7. 2014 =706 

Rozhodl jsem se na svůj erasmácký pobyt ve Švýcarsku vyrazit na kole. Cestou se chci podívat k moři a tak 
také realizovat svou "vysněnou" cestu podél Odry k jejímu ústí. 

Po cestě budu přespávat buď pod stanem, nebo v pohostinství kolegů z CouchSurfingu. Na cestu mám asi tři 
týdny a před sebou něco přes tisíc mil, abych dorazil do svého bílého domu. 

Celkem aktuální plán cesty s úpravou podle realizované trasy můžete sledovat na mapách googlu. 

Předvečer výjezdu, po nákupech, jsem unavený a ještě nedobalený. Nejistota jestli zvládnu komunikaci v 
cizích jazycích, počasí a jestli budu mít dostatek zastávek u "serfařů" hraje své. Ale ještě více upomínky na 
přátelství, které tímto nechávám v kraji, který se se mnou loučil v teplé sluneční záři. 

Pro vás a na vaši přímluvu, na tomto blogu, budu psát novinky z celého švýcarského roku, budete-li mít 
trvalý zájem. Laskavé čtenáře pak prosím o přímluvu u Boha, aby mi dal vše co budu potřebovat (jazyky, 
sucho,...) a dopomohl mi tak k tomu, k čemu mě povolal. 

Komentáře 
Tohle se líbí 
Tofl, EEvik, mr-James, archiStrata, mrjatko, mynameisjames, dromedar, ObiSkyWalker, Veroničta, Šarče, Smilelady. 
 
 

 

 

Klarysa Šťastnou cestu, hodně sil a hlavně Boží požehnání:) +  

Mirek8309 Nelze než smeknout před odvážným plánem. Já osobně neznám nikoho, kdo by jel na Erasmus 
na kole :-). Tešíme se na návštěvu, kolego!  

archiStrata Držím palce a budu číst!  

katerzina Nějak tomu nerozumím - ústí Odry a Švýcarsko?! To bude velká okružní cesta Evropou?  

mrjatko mazec... drž se! +  

Ester-Michael hustý, Ty budeš v Kreuzlingenu? To je kousek do Konstanz, asi tak dvacet minut pěšky 
(podle toho, kam:-)).... Pozdravuj ode mě Bodensee a to krásný město, kde nám upálili Mistra Jana:-).... 
Určitě se tam zajdi podívat, stojí to za to. A spousta věcí v okolí....Mainau....a tak....nějak mě chytla 
nostalgie.... Požehnanou cestu!  

proximus Mnoho zdaru Jiříku a nezapomeň i na fotodokumentaci ;)  

Markéta Pešatová Jirko, hodně štěstí a vytrvalosti ale to nejdůležitější - Boží požehnání, ať Ti pomáhá na 
Tvé cestě! :-)  

jjpkohoutek Je to trochu oklikou, přiznávám. Do Konstanz mám doporučeno chodit nakupovat. 
Fotodokumentace bude. Děkuji za modlitby.  

  

http://www.couchsurfing.org/
http://youtu.be/PJtsDxYYnV8
http://www.phtg.ch/international/studierende-in/unterkunft-fuer-incomings/
http://goo.gl/maps/WQ6c0
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/eevik
https://www.signaly.cz/mr-james
https://www.signaly.cz/archistrata
https://www.signaly.cz/mrjatko
https://www.signaly.cz/mynameisjames
https://www.signaly.cz/dromedar
https://www.signaly.cz/obiskywalker
https://www.signaly.cz/veronicta
https://www.signaly.cz/sarce
https://www.signaly.cz/smilelady
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/archistrata
https://www.signaly.cz/katerzina
https://www.signaly.cz/mrjatko
https://www.signaly.cz/ester-michael
https://www.signaly.cz/proximus
https://www.signaly.cz/makipeggy
https://www.signaly.cz/jjpkohoutek


Den 00. - U čtyř přátel 
10. 7. 2013 17:10, přečtení k 7. 7. 2014 =237 

Chvíli trvalo, než jsem se dobalil. Dnes mě čekala jen krátká cesta, na čtyřicet kilometrů, tak jsem se nijak 
zvlášť nehonil. Ale stejně je zvláštní, jak stále trvám na dochvilnosti, k dnes navštíveným přátelům jsem 
snad ještě nedojel v oznámený čas. 

Z tátova domu sem vyrazil v 11:17. O půl hodiny později jsem v pohostinnosti svého přítele Michala, jeho 
ženy Lucie a potomka Adama spokojeně a dobře poobědval a předal hodiny, kteréžto ukazují čas do mého 
návratu (to si však přátelé musí sami přepočítávat). 

Odpoledne jsem trávil, od Velikonoc 
poprvé, s přítelem Janem. Do mše jsme 
vykládali a po ní, až nás opustili ministranti, 
jsme se vydali na večeři do Opavy. Naše 
oblíbené místo s oblíbeným jídlem, kde si 
nás už z nepochopitelného důvodu obsluha 
pamatuje (chodíme sem každý rok jednou, v 
zimě), nemá wifi, tak jsme přešli do Nové 
Bredy, kde jsme využili v čínském 
večeřadle wifi PDK (proklatě dobrého 
kuřete). 

Tehda naděje vzplála, začaly odpovídat 
kolegové z CS na mé výzvy a vypadá to, že 
budu spávat i v postelích. Při tom putování 
po Opavě jsem rozklíčoval svou největší 
obavu, a to že se mým vtipům nebude nikdo 

smát. Je to zásadní problém, většina cizinců moravštinu neovládá ani zdaleka. 

 

Komentáře 
Tohle se líbí 
Tofl, Klarysa, Žofie, EEvik, Markéta Pešatová, ObiSkyWalker. 
 

 

EEvik vtipy muzes hodit sem, my jim budeme rozumnet:-D  

jjpkohoutek nakonec se i nějaký vtip podařil - v polštině :D  

Žofie :-D :-) 

  

https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/zofie
https://www.signaly.cz/eevik
https://www.signaly.cz/makipeggy
https://www.signaly.cz/obiskywalker
https://www.signaly.cz/eevik
https://www.signaly.cz/jjpkohoutek
https://www.signaly.cz/zofie


Den 01. - Opuštění státu 
10. 7. 2013 22:36, přečtení k 7. 7. 2014 =203 

Kolega serfař končí v práci až v devět večer, tak jsem adekvátně tomu vstával :) Ráno jsem ještě stihl vyřídit 
nějaké papíry k táboru, koupil chleba a na cestu od Jana obdržel dobroty (řízky, klobásy), za což opět velký 
dík. 

Jel jsem přes Opavu a Krnov. Státní hranici jsem překročil v nejvyšší čas, či přesněji za pět minut dvanáct, 
jak někteří přátelé obdrželi i v sms. Na fotografii můžete vidět jak nechávám ČR za sebou. Jsem na ni trochu 
nezřetelný, na tmavém pozadí v černém tričku... Krom něj mám s sebou ještě dvě zelené. 

V Głubczyce jsem dřívější známé (z cesty 
na praxi do Bílé Vody) nechal malý 
pozdrav a pokračoval na sever až po 
Klisino, od kterého dál jsem ještě nebyl. 

Delší přestávku jsem měl až v kavárně v 
Krapkowice, kde jsem slečnu zaskočil svó 
moravštinó. Ale ona mi to oplatila, když mi 
přinesla dobré pivo. Co mě však úplně 
dostalo, chtěl jsem wifi a na tom docela 
krásném náměstí byl veřejný hotspot - 
prostě skoro nebe. Seděl jsem venku, vedle 
mě se střídali jiní hosté a někteří z nich 
váleli němčinu, tak jsem se věnoval svému 
a v tom mě přiběhl potěšit ptáček, který 
hopsal kolem mě. 

Po patřičné přestávce jsem se vydal na posledních dvacet kilometrů do Opole. Město s takovým věhlasem a 
já po cestě myslel, že do něj netrefím, že jedu spíše o něj. Trochu zklamání. Na kolegu jsem čekal ještě 
hodinku v miniparčíku Opolské University, kde mají krásné sochy (foto). V tom jsem si všiml, na novém 
obchodním centru přes cestu mají hvězdářskou kopuli. A kolem zase hopskal pták s kamarádkou žížalou, 
mám podezření, že je to ten ze Sloupu. 

Kolega mě vyzvedl jak rychle to jen šlo. 
Uvítali jsme se a vykládali anglicky (někdy 
se na požádání jal vysvětlování raději v 
polštině). Po čaji, mámině buchtě a sprše 
jsme si dali dobrou noc. Na zítra sice ještě 
nemám nocleh, ale zato mám slíbený výlet 
na pláž, a i s ním bych měl cestovat méně 
než dnešních 120 km. 

Komentáře 
Tohle se líbí mr-James, Veroničta, Tofl, 
mynameisjames, Klarysa. 
  

https://www.signaly.cz/mr-james
https://www.signaly.cz/veronicta
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/mynameisjames
https://www.signaly.cz/klarysa


Den 02. - Opole/Wrocław 
12. 7. 2013 9:09, přečtení k 7. 7. 2014 =151 

Začal jsem si po cestě zapisovat, co vám chci napsat. Lukáš šel sundávat rovnátka, tak jsem mezi tím 
internetoval. Dostal jsem dvě kladné odpovědi z Wrocławi. Po jeho návratu jsme byli společně nakupovat a 
po snídani mě vzal na prohlídku městem. Koukám, jaké úpravy staré katedrály si můžou tady dovolit. Opole 
není moc velká, ale má tady přehršle bank a taky nějaké pěkné místa, především z nich oderské nábřeží. 

Tak se stalo, že jsem vyjížděl až po poledni. Dnešních asi 90 km mi trvalo urazit dlouho. Neustále hrozil 
déšť a u městečka Brzeg své hrozby naplnil. Na déšť jsem připravený, tolik nevadí, ale ten protivítr je 
strašný, nemám sebou větrák, kterým bych ho odháněl. Tak mě z zpomaluje o nějakých 5 km/h. 

Cesta je dobrá, dost často jsou kolem krmě 
chodníků také cyklopruhy. Ale jejich kvalita 
se může srovnávat s našima. Nedá se na ně 
najet a po nich se cestuje jako po na kolotoči. 
Docela určitě nejsou dělané na mou váhu ani 
rychlost. 

Po cestě jsem viděl chov slepic, které měly 
volný výběh, jak by po celém husově sadě 
mohli běhat. Jen o pár metrů dále byl zvláštní 
kostel. Střecha vypadala šindelová, jako na 
starých dřevěných kostelech, ale jeho zadní 
část byla cihlová a hlavní loď (vstupní část) 
vypadala jako zrovna zateplený rodinný dům. 

V té rychlosti jsem ještě narazil na ceduli u 
cesty, která informuje o časech mší, kloučka s bublifukem, který ze mě neuměl spustit oči a na pár lidí, kteří 
mě zdravili (z auta, kola nebo dokonce strojvůdce z vlaku). Po příjezdu do Wrocławi jsem obcházel rynek a 
oslovil mě takový méďa, něco jako upravený přerostlý v. Vykládal jak pracoval v Brně a prošel se se mnou 
po náměstí. Nedlouho na to mě vyzvedl Pawel. Po cestě do bytu jsme potkali dalšího z té masy lidí, který 
mluvil česky (studoval v praze) a hlásil se ke mně. 

Večerní program se protáhl. Šli jsme s 
Pawlem a jeho spolubydlící na pivo, mimo 
jiné taky do hospůdky Cieski film. 
Pomyslnými vrcholy večera byla 
ochutnávka národního jídla Barszcz 
ukrajiński a rozprava (polsko-česko-
anglickou) nad Pawlovou zálibou – hledání 
kovových předmětů v polích. 

Komentáře 
Tohle se líbí Tofl, mr-James, mynameisjames, 
Veroničta, Markéta Pešatová, Klarysa. 
  

https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/mr-james
https://www.signaly.cz/mynameisjames
https://www.signaly.cz/veronicta
https://www.signaly.cz/makipeggy
https://www.signaly.cz/klarysa


Den 03. - Auto Havárie 
13. 7. 2013 10:14, přečtení k 7. 7. 2014 =180 

Na delší cestu jsem byl připraven, i na 140 km, 
nakonec jsem zvládl přes 160, ale nebyla to sranda. 
Cestou jsem potkával spoustu zvířátek. Například 
silnice plná malinkatých žabek, vystrašená liška, 
spousta škaredých štěkajících psů (volně na silnici), 
podivočení zajíci... Jednoho jsem se snažil chytit, jak 
se říká. Nebo jinak, v loňském účtu pádů z kola jsem 
letos začal pokračovat. Boční lesní cestička, na kterou 
jsem odbočil, abych si zkontroloval stav řetězu. 
Následující události mi připomínají nápad, jak brousit 
motorovou pilu (zasvěcení ví). Zjednodušeně řečeno, 
spadl jsem i s kolem. Naštěstí se nic vážného nestalo. 
Tentokrát to odnesl trochu displej mobilu a mé koleno 
se rozhodlo, že už nebude bolet (poněvadž mě při té délce skoro ani nebolelo). Nakonec mi to přišlo docela 
úsměvné, protože další městečko se jmenovalo Wołów. 

Cesta pak ubývala dobře a já se docela i soustředil. Ale možná 
moc, když jsem si všiml krásné nové silnice pro rolníky (vskutku 
pro traktory!). Tak pěkné cesty nemají tady nikde jinde a na 
ostravsku snad taky ne. Na tu cestu jsem odbočil v domnění, že 
mě přiblíží k cíli. Nakonec jsem se místo mapy musel spolehnout 
na svůj orientační smysl. Neztratil jsem se. Ale 20 km navíc to 
jistě dalo. „Posledních“ padesát kilometrů bylo ve znamení 
dlouhé, široké, prázdné a celkem rovné silnice; polní a zalesněnou 
krajinou – typická route 292. 

Poslední dvě věci které mě dnes zastihly a pomohly zlepšit můj 
charakter: déšť s mírným protivětrem, nejprve přerušovaný a pak 

hodinku silnější, ale zato vydatný; a čas očekávaného příjezdu do Nowa Sól. CS je super, ale tak trochu to 
limituje, když si na denní cestu naberete moc kilometrů. Nakonec jsem dorazil celkem včas. Bohužel při tom 
spěchu jsem nestihl poslední dvě zajímavé městečka, Głogów a Bytom Odrański, jen jsem profičel. Dokonce 
přes první zmíněné jsem jel autem, ptal jsem se totiž na cestu, tak mě ten rybář naložil i s kolem a převezl 
městem. 

Z příjemných a taky fantastických událostí byl například krásný výhled na věžičky v Bytom Odrański, nebo 
kousek za ním: Pod horizontem vlevo jede krásný dlouhý vláček nízkou rychlostí, slunce zapadá na pravé straně 
výhledu, přede mnou les a všude kolem se z výparu dělají při zemi krásné obláčky. Co se vlaků týče, těch jsem 
taky potkal po vícero. Jeden jel jen krokem, razil si cestu zarostlou tratí a auta stavěli mužíčci v oranžovém. 
Poslední byl dlouhý a vezl fůru dřeva Nowa Sól. 

Dnes spím v jinak opuštěném domě kamaráda mé nové 
kamarádky. Staré, opuštěné ale nádherné a romantické 
místo. A možná tady i straší. Ze zahrady pozoruji hvězdy 
a na vzor Robertově sms přemýšlím, kdo z vás se na ně 
taky dívá. 

Komentáře 
Tohle se líbí Tofl, mr-James, Klarysa, archiStrata, 
mynameisjames, ObiSkyWalker. 

https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/mr-james
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/archistrata
https://www.signaly.cz/mynameisjames
https://www.signaly.cz/obiskywalker


Den 04. - Pod stanem 
14. 7. 2013 10:52, přečtení k 7. 7. 2014 =131 

Den začal zlehka a nenápadně. Pomalu jsem se vyhrabal z postele, sbalil všechny věci a chystal se zpátky za 
Ankou. Při té příležitosti jsem objevil ztrátu klíče od zámku, budu se muset spolehnout na váhu kola a alarm 
(byl ten zámek vůbec nutný?). Chvíli jsem hledal ančin dům, dokonce jsem ho jednou minul. Čekala mě 
snídaně. 

Už potřetí je na snídani vajčina s rajčaty a chlebem. Musím zjistit, jestli to je standardní snídaně Poláků nebo 
serfařů. Tentokrát však po vajčině přišel nášup, něco jako obložené stoly. Při tom jezení se mi zdálo, že 
začínám mluvit polsky. Tak jsem si s děvčaty (Ankou a její sestrou a mámou) krásně povykládal. Je to 
rodina velmi milá a pohostinná. Na cestu jsem dostal kromě objetí krásných dam také něco na zub. 

Vyjel jsem v poledne. Cesta poměrně 
odsýpala, pořád prosto (rovně). Hnal jsem se 
do Frankfurtu nad Odrou, abych na 
internetové pozvání dorazil v oznámenou 
hodinu. Cestou dnes nepršelo, jen něco 
protivětru. V Krosno Odrzańskie na pivní 
zastávce se mnou začal vykládat místní a 
velmi dobře jsme pohovořili. Seděli jsme 
nad mapou a povídali také o našich i 
sousedních národech. Dívčina se mi ale 
neozvala na mobil, takže jsem nakonec 
kousek od cíle, po sedmé večer našel místo 
na stan. 

Při tom shonu jsem zjistil, že musím 
vylepšit svou práci se systémem CS. Dnes 
jsem urazil málo přes 100 km a necítím se 

na zítřejších 120. Budu dělat menší úseky a psát do více měst. Zítřek je smluvený a po stanování do Schwedt 
jistě stihnu dojet, ale další trasu musím přemyslet. 

Teď mě žerou komáři. Je mi moc smutno. 
Nemám s kým se podělit o nádherný západ 
slunce v pěkné krajině. Všechny drahé a 
milované jsem nechal už půl tisíce kilometrů 
za sebou. Chybíte mi. Tak intenzivní pocit 
neznám. A v blízkosti stanu mi skáče zajíc. 

Komentáře 
Tohle se líbí Markéta Pešatová, 
mynameisjames, archiStrata, Tofl, Klarysa. 
  

https://www.signaly.cz/makipeggy
https://www.signaly.cz/mynameisjames
https://www.signaly.cz/archistrata
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/klarysa


Večerní modlitba 
14. 7. 2013 10:54, přečtení k 7. 7. 2014 =159 

  

(ISBN 978-80-86949-29-1) 

  

Klaním se Ti, můj Bože, a děkuji Ti za den, který se právě schyluje ke konci. 

Děkuji Ti za svěžest rána, za jas poledne i za ticho večera. 

Děkuji Ti za všechno krásné, co dnes potěšilo moje oči a srdce. 

Děkuji Ti za všechno nové, co dnes obohatilo moji mysl. 

Děkuji Ti za všechno namáhavé, co dnes posílilo mou vůli. 

Děkuji Ti za všechny lidi, s kterými jsem se dnes potkal. 

Prosím Tě o odpuštění za chvíle, kdy jsem nejednal podle tvého hlasu v mém srdci. 

Tvá ochranná ruka ať tuto noc bdí nade mnou i nade všemi, kteří jsou mi drazí. 

Odevzdávám Ti ty, kteří prožili dnešní den v náročné a namáhavé práci 

a prosím Tě, daruj jim pokojnou noc, aby načerpali nové síly. 

Amen 

 

Komentáře 
Tohle se líbí Kasi, sluníčko4890, bartrie, Markéta Pešatová, Tofl, Klarysa, ObiSkyWalker. 
  

https://www.signaly.cz/kasi
https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/bartrie
https://www.signaly.cz/makipeggy
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/obiskywalker


Den 05. - Překročení německé hranice 
14. 7. 2013 22:16, přečtení k 7. 7. 2014 =170 

Tak jsem stanování u německých hranic 
přežil, nebylo to ani tak strašné ;) 

Pobalil jsem věci, a v obavách co budu jíst a 
kde budu příště spát, jsem vyrazil do 
Frankfurtu a na 120km dlouhou cestu. Po 
cestě jsem potkal takřka dokonalé 
odpočívadlo a elektrické sloupy vzhledem 
na stejnosměrný proud. 

Své první překročení německé hranice bych 
nepostřehl nebýt třeba mostu, značení nějak 
nešlo vidět. Na polské straně spousta 
obchodů, čerpacích stanic a lidí. Na 
německé méně. Podařilo se mi připojit na 
náměstí k nějaké wifi, tak jsem odeslal příspěvek za včerejšek. Při změnách trasy a vyhledávání nových 
hostujících jsem sedl k obchůdku a dal si pivo se „Salat mit Tunafisch“. 

Jel jsem asi čtvrt sta kilometrů 
Německem zpět do Polska. Foukal 
velmi silný boční vítr. Asi tu je častý, 
mají tu spoustu elektráren. A taky jim 
tu u cesty posedávají opice. Na 
německé straně je docela pusto, všichni 
zalezlí. Taky hodně malých obchůdků 
se zeleninou, asi samopěstitelé. 

Na Polské straně jsem neprodleně 
nakoupil na kartu v Lidlu, abych 
pokračoval dál napapaný. Ale než jsem 
z města vyjel, potkal jsem nádhernou 
velkou lokomotivu. 

 

V jedné malé polské vesnici udělali 
minulý týden sběr starého papíru a 
dřeva. Z výtěžku koupili zánovní 
hasičský vůz. Teď mají vedle zbrojnice 
obě své chlouby vystavené, novou i 
dosavadní. 

Druhé překročení hranice už bylo 
jasnější. Podle nového plánu se do 
Polska už nevrátím. Ale zdá se mi, že 
jsem už začal přemýšlet po polsku. 

 



Carina mě uvítala, schovali jsme kolo a po sprše se vydali na prohlídku města. Je krásné, zelené i barevné – 
podívejte se pořádně, a to nevidíte to nejlepší. Povykládala mi něco z historie města. Teď trénujeme 
němčinu při skvělém čaji. Verstehst du?! 

 

Komentáře 
Tohle se líbí nika002, Tofl, archiStrata, 
Mirek8309, Klarysa, mr-James. 
 

Mirek8309 Vítej v Německu, kolego!  

jjpkohoutek Děkuji :)  

  

https://www.signaly.cz/nika002
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/archistrata
https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/mr-james
https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/jjpkohoutek


Den 06. - První lekce Portugalštiny 
16. 7. 2013 10:52, přečtení k 7. 7. 2014 =268 

Včerejší večer, když jsem byl na internetu, ještě jsem neměl nocleh, ale než jsem usnul, dorazila mi sms s 
nabídkou do Neubrandenburg. Ráno jsme snídali müsli. Pomalu jsem vyrazil do Neubrandenburg, část cesty 
vedla podél té hlavní, na kterou mě to občas navedlo. Někdy se zase změnila na silnici pro motorová 
vozidla, tak jsem musel jet přes město. V jednom takovém jsem si dobře odpočinul, měli tam na náměstí 
ovocný stromek. 

 

Abych zhodnotil cestování Polskem, 
jelo se mi tam dobře. Řidiči, až na 
skromné vyjímky, se chovali slušně a 
adekvátně mě objížděli či zpomalovali. 
Musím tedy konstatovat, že na Moravě 
to je mnohem horší, rači nemluvě o 
moravském Slezsku. V Německu, 
oproti Polsku, se mi zdá že je ve 
vesnicích málo lidí, málo malých 
obchůdku. 

Po cestě jsem viděl dost krásných věci, 
jsou zde kreativní. Malují na zastávky a 
různé objekty při cestě, nebo staví na 
odiv různé originální větší či menší 
ozdoby. Cestou jsem nakupoval. Koukal jsem, jak nějaký starší pán cpe do automatu na vrátné láhve 
plastové. Po chvíli sledování a pivě (prodávají tady hodně českých značek) jsem se rozhodl to taky zkusit - 
dali mi za to spoustu centů. 

Cestoval jsem celý den, tak jsem si 
po poledni hodil dýchánek u cesty 
a opaloval jsem se. Když jsem 
dorazil do Neubrandenburg, měl 
jsem najít místní Hochschule. 
Nevěda kudy kam, vydal jsem se 
do centra. Když jsem dojížděl na 
náměstí, oslovila mě jedna krásná 
slečna (Lifa), že prý jedu za ní :D 

Než jsme spolu dorazili na Uni, 
zjistil jsem, že je Brasilka, že tady 
studuje, ale už se bude vracet do 
otčiny. Já této noci budu spát u 
jejího kolegy Atu. Po sprše jsme 
vyrazili nakoupit na barbecue a 
začali procvičovat moji 
portugalštinu. „Meu Nome é Jiří, e 
eu estou perdido, por favor me 

leve para casa.“ Atu je zvídavý, anglicky umí zatím hůř než já a všiml si mého prstenu. Když jsem mu 
vysvětlil co znamená, byl z toho tak nadšen, že to každému vykládal, takže dneska zase nic nebude ;D 



Barbecue bylo parádní, zatím co šéf grilu opékal, ostatní tlachali většinou v jazyku kterému jsem nerozuměl 
(asi třicet Brasilců). O to více byli překvapeni, když jsem reagoval na portugalsky položenou otázku, jestli 
mluvím portugalsky. Hotové klobásky kolovaly nakrájené na táccích a každý si bral. Pěkné. Na některých 
talířích byly různé hořčice či marinády, a co nejlepší jakýsi národní poklad, Farofa. 

Toho večera jsem některým prve ukázal opečené marshmallow. Na cestu jsem dostal další národní poklad, 
Paçoquita. Podobné naším sójovým (řezům/kmenů/sekům), akorát je to z buráků a nedrží to tak pohromadě, 
taky je to sladší 

Komentáře 
Tohle se líbí 
Mirek8309, Klarysa, 
Markéta Pešatová, 
Tofl, mr-James, 
sluníčko4890. 
  

https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/makipeggy
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/mr-james
https://www.signaly.cz/slunicko4890


Den 07. - Hansestadt Griefswald 
17. 7. 2013 19:03, přečtení k 7. 7. 2014 =143 

Spal jsem ve studentském pokoji na koleji místní univerzity. 
Vzhledem k tomu, že to bylo na zemi, jsem se vyspal perfektně. Jen 
tady není připojení k internetu. To jsem po chvíli hledání našel v 
centru města jako free wifi. Sháněním dalších noclehů jsem strávil 
skoro tři hodiny. Během mého sezení mě oslovil cizinec a povykládal 
nesrozumitelnou angličtinou kde by a jaké jsou cesty. Chvíli na to 
jsem vyrazil na cestu. 

Dnešní cestování bylo krátké, pouze 70 km. 
Jelo se tak dobře, že jsem si ve stínu chvíli i 
zdříml (ne při řízení). Strážníci mi opět 
měřili rychlost, ale nic moc, jen ku 35km/h. 
Brány města Neubrandenburg a dalších měst 
které své hradby nezničily, mě vedou k 
myšlence, že v Evropě jsme místy dobře 
připraveni na vpád zombie. Jen být ve 
správnou dobu na správném městě ;) 

Vjezd do Griefwaldu (ten už hradby nemá) 
mi naznačil, že jde o něco velkého. Napadlo 
mě to a vskutku, je to Hansestadt. Je tady 

velká krásná univerzita a centrum je ještě krásnější. Město vybudované obchodníky a nezničené nálety. Pivo 
mi přinesl historicky vyhlížející muž. 

Dnes tedy spím v posteli. Chtěl jsem uvařit něco teplého, nakoupili jsme a jali se zjišťovat, že tady vlastně 
nejsou kavárny s wifi. Tak jsem s kolegou seděl u wifi v kruhu Němců, kteří se domlouvali na exkurzi. 
Vlastně jsem jim nic nerozuměl, ale 
zlepšuji se. Co se vaření týče, při návratu 
na byt jsme vaření chtěli nechat na ráno, 
ale dorazila hladová spolubydlící a ta se 
toho dobře ujala. 

Komentáře 
Tohle se líbí Tofl, Klarysa, sluníčko4890, 
nika002, mynameisjames. 
  

https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/nika002
https://www.signaly.cz/mynameisjames


Den 08. - Velký 
18. 7. 2013 16:58, přečtení k 7. 7. 2014 =118 

Nádherná obrovská postel mě nechtěla pustit, ale vyhnalo mě z ní sluníčko s autem, co čistí cesty, svým 
velkým hlukem. Po snídani, ke které byl k chlebovým houskám mimo jiné dobroty Humus, jsem se s 
Paulem rozloučil. Po vyjetí z města (bydlel jsem na kraji) jsem neměl odvahu vyjet na velkou/hlavní cestu, 
ale byli tam jiní cyklisté tak jsem vyrazil. 

Lehce na mě zatroubil řidič s česky popsaným kamionem, jako na pozdrav. Než jsem si všiml, že za křovím 
a stromy vede souběžně lepší cesta, museli na mě i němci troubit. Kdyby raději udělali cedulku (ta tam 
určitě nebyla!). Jen po pár set metrech tím křovím jsem viděl stát ten český kamion. Řidič, velký chlap, 
venku a že mě sveze. 

Původně jsem nechtěl, cyklista ve velkém 
autě, ale v improvizaci se má říkat ano, tak 
jsem šel do toho Abenteuer (jedno ze 
slovíček co jsem se na cestách naučil 
německy). Domluvili jsme se, že mě vezme 
nejen do Stralsund, kde jsme měli oba cestu, 
ale až do jeho cíle Sassnitz. Já tak měl 
příležitost procestovat velký ostrov Rügen, 
jen kdybych si z atlasu nevytrhl i stranu s 
ním. Ale pan řidič Jan (Honzíci jsou prostě 
bezva) mi věnoval potřebnou stranu ze 
svého velkého autoatlasu. 

Cesta po ostrově trvala nějak zvláštně 
dlouho. U vody jsem se moc nezdržel, jen 
chvíli na písečné pláži u místa výsadku. 

Takže další velký den, tentokrát u velké louže. Jal jsem se pokračovat, stočit směr cesty na jih, prve zpět do 
Stralsund. 

Internet zase nikde. Paní i přes to co jsem viděl na displeji říkala že wifi není, ale poradila mi kam. Tam 
jsem po přelouskání anglických webovek s informacemi o připojení zvládl i registraci a mohl 20 minut 
serfovat. Zítra mě čeká velká cesta. Poklikal jsem co bylo třeba, konečně nahrál sedmý den a vyrazil pryč z 
města. 

Už jsem venku slyšel odpovídat děti „drž 
hubu“ a já ještě neměl vyhlídnuté místo k 
rozložení stanu. Vyjel jsem velký kus za 
město, abych si taky ulehčil zítřku, a 
rozložil stan v lese. Nějaké zvířátka (snad 
ne taky velká) mě tu kolem straší, běhají a 
dupou kolem stanu. Snad mi nesežerou 
snídani. Na zítřejší velkotrasu, po 
dnešních 104km ji budu potřebovat. 
Mimochodem, dnes jsem přejel letošní 3. 
Mm. 

Komentáře 
Tohle se líbí Mirek8309, Klarysa, archiStrata, 
sluníčko4890, Tofl. 

https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/archistrata
https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/tofl


Den 09. - Letecký 
19. 7. 2013 7:27, přečtení k 7. 7. 2014 =159 

Uprostřed noci (2:30) mě vzbudil štěkot psa. To 
mě ale jala hrůza. Neměl jsem žádný dostatečně 
uklidňující scénář pro jeho návštěvu. Naštěstí se 
nepřiblížil. Po budíčku jsem se v půl hodině sbalil 
a už před osmou vyrazil na dnešní 155km dlouhou 
tůru od Franzburg. Nejprve to vypadalo na 
listopad, tak jsem pojedl dobrého hovězího guláše 
z konzervy a v nejbližším obchodě ověřil, že za 
PET láhev je skutečně 6 Kč (0,25 €). Odtamtud 
jsem dokonce jel polňačkou. 

Pokusil jsem se sehnat Briefmarken v Tessin, ale nepovedlo se mi to, 
alespoň jsem pobavil pána na infocentru. To se mi povedlo v Güstrow, 
kde jsem sehnal také free wifi. Mezi těmi městečky jsem míjel letiště, 
krom jednoho švýcarkého letadla mi nad hlavou pořád trénovali 
stíhačky, to byla paráda! 

Posledních šedesát kilometrů jsem přímo letěl. Bylo šest hodin a já 
měl na ten přesun tak tři. Napájel jsem se cukrem černé bublinkové 
vody (zlevněné s 
příchutí vanilky). 
Poslední hodinku 
před cílem mě potěšil 
Luftbalon (teda jen 
jeden). 

A to jsem myslel, že 
jsem skutečně doletěl 

do nebe. Ale jak to bylo. Přijížděl jsem do Schwerin. 
Spěchaje jsem vyvinul rychlost k 34 km/h po rovině a 
čekal, kdy mě ten za mnou předjede (cyklista). On se držel 
pohodlně v mém stínu až k nějakému kopečku, kde už jsem 
neudržel tempo. A to jsme si začali povídat. Nejprve zkusil němčinu, pak šibal přepnul do angličtiny. 

Řekli jsme si odkud kam, co a jak. Řekl že mě doprovodí na dnešní adresu. Nejprve mi ukázal krásný zámek 
a udělal fotku s měsícem. Pak jsme projeli zámeckou zahradou za hudby muzikálu pod otevřeným nebem. V 
několika minutách jsem byl na místě noclehu, díky Milkovi jsem nic nemusel hledat. 

Tady má radost pokračovala. Mikhail je naprosto skvělý. Mluví na mě i německy a já mnu docela rozumím. 
Po sprše mi nabídl i pračku na věci. Dobře jsme povykládali kudy jsem jel a kde on všude byl (má na 
stěnách vlajky). Mám teplý čajík a nafukovací postel. 

Komentáře 
Tohle se líbí Veroničta, Tofl, Klarysa, mynameisjames, Mirek8309, mrjatko. 

http://youtu.be/6LQw90IHFx4
https://www.signaly.cz/veronicta
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/mynameisjames
https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/mrjatko


Den 10. - Pohraničí NSR 
19. 7. 2013 22:19, přečtení k 7. 7. 2014 =96 

Vstávání u Mikhaila bylo docela fajn. Postel se pode 
mnou trochu vyfoukla, tak jsem spal skoro na zemi, v 
takovém údolí. K dobrým houskám s novinkami bylo 
fajn kafíčko a na cestu speciální ruské bonbóny. 

Než jsme se vymotali z města, potkali jsme mého 
včerejšího dobrodince u radnice, na které pracuje. 
Cestou ven jsem nakoupil a uháněl zběsilou rychlostí až 
do dalšího města, Ludwigslust, nějakých 40 km. Tam 
jsem si dal předražené pivo, pozdravil se s dámami 
vedle sedícími (prohlásily mě za profesionálního 
cestovatele) a po svačině pokračoval dál. 

Včera jsem překročil hranici v polovině svého putování. 
Dnes jsem viděl Elbe a při příležitosti jejího překročení 
jsem také překročil hranici, kterou byla Evropa a 
Německo rozdělená do 7. XII. 1989 10 a.m. rozdělená. 
Jsem v západním Německu. 

První město a další zastávka, Dannenberg, bylo nádherné. Stará architektura. Tam jsem začal znovu číst ze 
zápisků jednoho poutníka. Také jsem ve třetím dni novény odevzdanosti a konečně dnes ráno jsem znovu 
zprovoznil breviář v počítači. Další město, Lüchow, je taky moc krásné. Taky stará architektura a k tomu 
ulice se spoustou obchůdků, bylo to moc pěkné. 

Místo svého pobytu jsem hledal. Na mých mapách 
vlastně nebylo. Bloudil jsem v polích, ale po telefonátě, 
kdy mě Nadia vyzvedla, bylo vše super. Je to velký 
dům a jsme tu sami s psem. Dům je skoro prázdný a 
místy voní starobou. Na večeři jsou špagety. 

Kraj je tady zvláštní, jak jsme si povídali. Je to vlastně 
pohraničí. Nedaleko do velkoměst, ale pole s přírodou a 
ptáčci kolem. Asi 20 km odtud je sklad vyhořelého 
paliva. Lidi tady protestují, například všudepřítomnými 
žlutými kříži nebo barely. 

 

Komentáře 
Tohle se líbí Mirek8309, Tofl, mrjatko, Klarysa.  
  

https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/mrjatko
https://www.signaly.cz/klarysa


  



Žalm na cestu 
19. 7. 2013 22:24, přečtení k 7. 7. 2014 =129 

 

Pozvedám své oči k horám. 
Odkud mi přijde pomoc? 

Pomoc mi přijde od Hospodina, 
který učinil nebe i zemi. 

Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, 
nebude dřímat tvůj strážce. 

Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce. 

Hospodin Tě střeží, 
Hospodin je tvým ochráncem po pravici. 

Za dne Ti slunce neublíží, ani měsíc v noci. 

Hospodin Tě bude střežit ode všeho zlého, 
střežit bude tvou duši. 

Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod nyní i navěky. 

(Ž120) 

 

Komentáře 
Tohle se líbí sluníčko4890, Klarysa, ObiSkyWalker, Tofl.  

  

https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/obiskywalker
https://www.signaly.cz/tofl


Den 11. - Straße 71 und Magdeburg 
21. 7. 2013 8:16, přečtení k 7. 7. 2014 =176 

Poprvé co jsem na cestě zaspal, ale taková 
tragédie to není, mám celkem čas. 
Kamarádka už seděla na verandě a četla si. 
Po veganské snídani, kdy jsem okusil zase 
nové krémy na chleba, jsem vyrazil 10 km k 
strasse 71, po které dnes vlastně celý den 
pojedu. Přichystala mi krásná překvapení, 
jen Salzwedel, ve kterém jsem se na ni 
napojoval, byl vysloveně zklamání. 

Fičel jsem s větrem bokozadním, refrén 
„Over the Hills and Far a Away“ mi zní v 
hlavě, jen ty kopce vlastně moc nejsou (a já 
nejsem zatčený...). Přemýšlím o putováních 
a silnice ukazovala objížďku. Tak jsem si 
řekl, že jako „vždy“ nějak projedu i 
zatarasenou silnicí. Tentokrát to vyšlo. Na 
dvacet kilometrů byla cesta vlastně bez aut. 

Dorazil jsem do Chemnitz, místu zátarasu 
(dělají novou cestu, chodník a cyklo) a 
dostal chuť na pivo (díky povedenému 
billboardu). Zdravím dva asi místní muže 
„Guten Tag“. Po odpovědi slyším 
„Tschechische Fahrer“, tak se otáčím říkám 
s úsměvem „Ja“. A jeden vyhrkne „Chceš 
pivo?“, zaskočen ale pohotově se ptám „Jo. 
Máš?“ a on se zvedl, mávl rukou (pokyn k 
pohybu) se slovy „Jo.“ 

Tak jsem měl polední přestávku u místního Němce, jeho české manželky a včera přijevší návštěvy od 
Olomouce. Pivo bylo dokonce točené a dovezené z naší republiky. Tak jsme skecli, mimo jiné i o táborech, 
které Lenka donedávna dělávala. Další krásné setkání díky státní vlajce na kole. 

Další příjemné překvapení bylo o nějakých 10 km dál. Slunce peklo a já si udělal přestávku se sváčou na 
krásném, rozlehlém, čistém a hlavně prázdném odpočívadle na kopečku. Dokonce tu byli čisté mobilní wc, 
tak jsem si odpočinul od přírody. 

Odpoledne bylo doslova vysilující, to slunce, stín jen občas, tak jsem dělal v lesích přestávky. Taky jsem 
musel nakoupit na neděli, to tady jsou obchody zavřené. Učinil jsem tak v Gardelegen a pak to všechno tahal 
do kopců. Dalších asi dvacet kilometrů bylo většinou v stínu, podél široké cesty se táhly po obou stranáh dva 
zvláštní pruhy, asi budoucí cyklostezky, dnes spíše upravené do řádků na zasazení zeleniny. Oproti nim lesy 
upravené nejsou, všude se v nich válí dřevo, akorát k vyzvednutí. 

http://youtu.be/A_REuHDTx50


 

Před Haldensleben jsem zvládl telefonát (!) 
v angličtině (!) z Leipzig, domluvili jsme se 
na zítřejší noci. Potkal jsem dravé ptáky a 
roj motorkářů. Líbí se mi. Mí takovou, 
nemusel bych se pořád dohadovat, jestli já 
vezu kolo nebo on mě – hlavně že věci 
nenesu v rukou. Vypadá to, že hlavní 
pohonná jednotka zatím funguje, jen bych ji 
nemusel denně hnát na 120 km (dnes jako 
včera). Kolo je taky bez zvláštních potřeb, 
akorát jsem skoro zpřetrhal jednoho 
pavouka (gumicuk), když jsem ho měl místo 
zámku zamotaného v kole a zapomněl na 
něj. Ani řetěz jsem zatím nemusel měnit, 
tati. 

Magdeburg, cíl dnešní cesty je dálnicí obklopené město. Skoro jsem do toho 3+1 pruhu vjel. Je obrovské, 
rozlehlé. Jel jsem sice pořád správným směrem (orientační smysl mě zatím stále nešálí), ale ujet v jednom 
městě 14 km a nebýt stále u konce, i když to tak dvakrát vypadalo, no jako Ostrava :D Pro jistotu mi poradil 
mladík, mluvili jsme pouze německy. Lepším se. Ale zatím se potřebuju soustředit, hlava přepíná mezi AJ a 
NJ jak se jí zachce, většinou nevhodně. 

Na zítřejší dlouhou cestu se připravuji odpočinkem na zahradě. Paní domu ještě nedorazila, je na stříbrné 
svatbě a do půlnoci tu prý bude. Nesměle jsem vstupoval na její zahradu. 

Mimochodem, Michale, ten mlýn je na prodej. Chceš? Jen pár dní cesty na kole. U hlavní silnice a nedaleko 
Elbe. Můžeš tu otevřít Konditorei. 

Komentáře 
Tohle se líbí mynameisjames, Tofl, 
Klarysa, sluníčko4890, Veroničta, 
mrjatko. 

  

https://www.signaly.cz/mynameisjames
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/veronicta
https://www.signaly.cz/mrjatko


Den 12. - Blíže k Moravě 
22. 7. 2013 10:27, přečtení k 7. 7. 2014 =122 

Večer paní domu dorazila i s manželem a svými rodiči. 
Příjemně jsme popovídali. Po ranním probuzení jsem 
pointernetoval. Snídaně začala nejprve jen s rodiči. 
Skoro jako v ráji. Spousta dobrot (jogurt s čerstvým 
ovocem a dalšími věcmi) a jakýsi sýr, vzhledově něco 
mezi tvarůžkami a hermelínem, a chuťově mimo oba. 
Pak se ráj zvrhl v očistec (němčina). 

Po snídani jsme pochodili po Magdeburg. Bylo to 
zvláštní. Máma zůstala doma a táta se se svou dcerou 
pohádali nebo co. Prostě to vypadalo, že si vzájemně 
rozumí méně, než kolik já rozumím jim, když šprechtí. 
Magdeburg ujde. Jen jsem překvapen a vyplašen 
způsobem řízení pantáty, mimo německé standarty. 

Na cestu jsem vyrazil pozdě, až o jedné. Cesta se hlavně 
zprvu táhla, a bez stínu, byla trochu zvlněná. Dorazil 
jsem staré zásoby potravy a za odpoledne spořádal asi 4 l vody (vč. ochuceného Isoveru, kterým jsem si 
zpříjemnil jednu večerní zastávku poblíž letiště). Když jsem fotil koníky, prohlížel si mě jeden kolemjdoucí 
a řekl „To máš domů ještě daleko.“, nevěda jakou má pravdu se mi dále nevěnoval. 

Cestou přes Halle jsem si připadal chvíli 
jako v Brně, cestou z Kraví hory. Byla tu i 
odbočka na Planetweg, tak to bylo úplně. 
Už podruhé mi spadl notebook. Má 
omlácené rohy ale funguje, díky Bohu. 
Večer jsem likvidoval doslova černého 
pasažéra. Zecke byl pěkně napitý. Dnes 
jsem toho viděl a promyslel spoustu, 
popisovat to nebudu (vláčky, letadla, 
kombajny). Až v půl desáté jsem dorazil na 
obdrženou adresu. 

Nepoznačil jsem si jméno, tak jsem zkusil, 
druhý zvonek vyšel. Moc milí hostitelé v 
krásném bytě v podkroví s balkónkem. 
Teprv teď se mi hodí, že se se mnou 
Cumuly, Straty i Cirry rozloučily o 
včerejším poledni. Měsíc den před úplňkem, hvězdičky včetně padajících. Tiché sdílení a občas pár slov (i v 
mé verzi němčiny). Hrála hudba, Wolfgangův oblíbený Olympic. On je nevidomý. Couchsurfing používají 
už 5 let. 

Na závěr, ještě ohňostroj nad městem. V modlitbách, na své pouti, jsem stále s vámi. I když jsem teď v 
příjemném prostřední s prima lidmi a nic mi nechybí (stále nadbývá, ale už jen 17,6!), stejně mi chybíte [a to 
není fráze, klidně si to vem osobně]. 
  



Komentáře 
Tohle se líbí Mirek8309, Tofl.  

Mirek8309 17,6 kg nadváhy?  

jjpkohoutek jo, stahuju to z nějakých 21 ;) 
moc mi to nejde, přes všechno to ježdění to je pořád 16-21 :-/ Snad to v tom roce prolomím :D  

Mirek8309 Všecko je to otázka referenčních hodnot :-)  

jjpkohoutek jo takhle. no já ku zdraví. tedy když jsem u té dvacítky, tak mám vysoký tlak... díky :)  

  

https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/jjpkohoutek
https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/jjpkohoutek


Den 13. - Slunce a ElbeRadWeg 
23. 7. 2013 10:50, přečtení k 7. 7. 2014 =155 

Pondělí začalo pěkně, poklidně. K snídani 
sem dostal hrníček s citátem z Malého 
prince. Byl pochopitelně německy, ale 
hlavně brailovým písmem. Tak jasem se 
konečně začal věnovat i této abecedě, umím 
první písmena ANUMGRAU... 

Dalším bodem programu, po snídani, bylo 
najít centrum a v něm wifi. Už jsem se bál 
že jsem ji odrovnal. Nakonec se mi podařilo 
v jednom „královském“ řetězci, za černou 
bublinkovou vodu, obdržet připojení. Po 
internetování začal dlouhý den. 

Cesta byla dlouhá, bez stínu a horká, přes 
130 km. Měl jsem zastávku v jedné protiatomové zastávce (zděný domeček) na které jsem si zdříml. Obchod 
o něco dále byl na sluníčku, tak po nákupu jsme si moc neodpočinul. Přibývá tady českých kamionů (potkal 
jsem 5), zdravil jen jeden. 

Nějakých 23km před Dresden jsem narazil na 
ElbeRadWeg. Jel jsem co to dalo v serpentýnách 
(které naštěstí nestoupaly) při Labi. Pěkná cesta, 
kolem koníci a ovce. Občas nějaká část v 
rekonstrukci. Tak jsem se dvakrát „zamotal“, 
respektive jen zpomalil. Jednou mi mladík poradil 
česky, že je to opravdu mezi ploty doleva, vypadalo 
to jako bludiště z pohádky. V druhé situaci jsem se 
seznámil s cyklistou z Amsterodamu. 

Cestou po ElbeRadWeg jsem z bezpečnostních 
důvodů odpojil nohy od pedálů a za jízdy si dal 
závin s mlékem. V rychlosti mi náklad držel balanc 
tak jsem „nemohl“ spadnout. Chvíli jsem jel rychle, 
aby kolega za mnou věděl, že to umím, pak jsem ho nechal předjet a držel jsem se pár kilometrů v jeho 
závětří. Oba jsme měli zrcátka. Ještě se k nám přidala slečna na závodničce. Mě cestu ulehčili, zajímalo by 
mě, jestli to brali jako závod nebo jak. 

Z Dresden jsem vyrazil do největšího koce za přáteli. 
Myslel jsem, že mě upozorňovali na něj. Nevěděl 
jsem, že ještě jeden větší obr mě čekal, a to ještě po 
pořádném kusu cesty. Hýčkal jsem poslední dvě deci 
vody. Tak jsem nakonec moc rád, že mě Mirek 
vyzvedl autem ve Friedhalu. Krásné setkání po letech. 

Komentáře 
Tohle se líbí Klarysa, sluníčko4890, Tofl. 

  

https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/tofl


Den 14. - U přátel a v kampusu 
25. 7. 2013 10:30, přečtení k 7. 7. 2014 =110 

Dnešní den je odpočinkový, kolmo nikam nejedu, ani na 
něj nesednu. Probouzí mě malý Matýsek. Po snídani si 
chvíli hrajeme, já pak netuju. Po krátké návštěvě zahrádky 
poblíž domu se společně s dětmi a maminkou vydáváme za 
Mirkem. Obědváme v jedné z úchvatných Drážďanských 
menz. Mirek fičí zpět do práce a s Maruškou a dětmi 
navštěvujeme místní knihovnu. Je nová, velká a s dobrými 
vychytávkami (např. světlo svítí shora na knihy tak, že si 
nestíním, ať sahám na kterýkoliv regál). Na památnou 
návštěvu své maličkosti jsem jim tu někde nechal sluneční 
brýle. 

Po cestě k autu se stavujeme to Cafeteria, dobrý koláček s 
kafem v dobré společnosti. Pak ještě nákup a program 
pokračoval v domečku přátel. Moc děkuji Mirkovi, za 
čištění řetězu a předních brzd, jakožto i další údržbu, kterou 
mému drahému udělal. Jako v lázních. 

Večeře byla později, ale co je nejkrásnější, včera jako dnes 
začínala modlitbou. Před nocí mi přátelé ještě rozměnily 
penízky a po závěrečné společné modlitbě jsme se rozešli do pelíšků. Jsem moc vděčný za krásné hodiny 
strávené s Mirkem, Májou a dětmi. Moc jsem si odpočinul a viděl mnoho dobrého. Jsou báječní. 

(fotky jsou z jiných dní) 

Komentáře 
Tohle se líbí Mirek8309, Tofl, Klarysa.  

  

https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/klarysa


Den 15. - Bouřka na zastávce 
25. 7. 2013 10:37, přečtení k 7. 7. 2014 =190 

Den začíná pomalu. Mirek odjíždí do 
práce, loučíme se. Po snídani nakládáme 
kola; já svými hloupostmi a Maruška 
svými poklady (dětmi). Doprovodí mě na 
sousední kopec. Tam se na čas zase 
loučíme. Jsem moc rád, že jsem tyto 
Kristovy přátele mohl v Ostravě poznat a 
spřátelit se. A nepíšu to proto, že jsem byl 
pohoštěn jako kníže a na cestu dostal 
výslužku. Díky. 

Cesta celkem ubíhala. Počasí nebylo moc 
hezké, ale dalo se. Vlnitý terén nejprve 
lesem, pak i městečkami a poli. Přejíždím 
či přecházím několik uzavírek hlavní silnice, bagrista mě pouští. V Chemnitz nenacházím nic zajímavého, 
ale nehledal jsem centrum. 

Cestou do Zwickau, kde nemám dnes 
ubytování, se (úspěšně) učím ostatní 
písmena brailova písma, ale nemám sebou 
čísla a znaménka. Počasí se pomalu lepší, 
ale nakonec se přelepší a od rozhodování 
jestli spát před nebo za Zwickau mi pomůže 
bouřka s průtrží mračen. Dnes to vidím na 
klid autobusové zastávky u hlavní silnice, 
najeto jen 91 km. Poslouchám rádio a čtu 
Vítovy zápisy z cest. Pokračuji v novéně. 
Kéž bych byl Bohu odevzdán pokaždé tolik, 
jako dnes. Nádherný den. 

 

Komentáře 
Tohle se líbíKlarysa, Mirek8309, Tofl, 
mynameisjames, sluníčko4890. 

Mirek8309 No vidíš, i když nevyjde žádný 
Couchsurfing, tak může být ubytování pod 
střechou i pro tvou drahou včetně sprchy (z 
průtrže mračen).  
Drž se, Jirko, držíme palce i ve finále. Hrozně rád 
bych někdy provedl něco podobného jako ty:-)  

jjpkohoutek Míro, Ty (i s Maruškou) děláte větší 
věci :) Díky  

  

https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/mynameisjames
https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/jjpkohoutek


Den 16. - Vlnitá část 
26. 7. 2013 7:39, přečtení k 7. 7. 2014 =129 

Světlo na zastávce svítilo jako divé. Připináčkama ze 
stěny zastávky jsem ho přikryl načervenalou útěrkou, 
kterou vozím. Vyplašil jsem tak pavouka. Snad mi to 
všechno v noci nespadne na hlavu. V rádiu hrají 
nádherné písně. Noc byla v pohodě, chodí tu málo 
lidí. Docela často mě budily auta, ráno po páté taky 
první autobus, ale spal jsem do sedmi. 

Počasí bylo ráno krásné, přes den vylezlo slunko, ale 
ještě dnes se to dalo snést. Ve Zwickau jsem chytil 
internet a projel centrum, je to tu pěkné. Sluneční 
brýle tu mají drahé, chybí mi olomoucký větnamec. 
Cesta až k dnešnímu cíli se vlnila. Nohy nechtějí 
šlapat do kopců a taky se rozjíždět, už jsou asi 
unavené (nebo zlenivěly jednodenní přestávkou!). 

<Konečně jsem si pořídil vlhčené ubrousky, jedny se 
jmenovaly HappyEnd. Teď bude všechno 
příjemnější. Na úzké cestě s osobákem v protisměru 
mě těsně předjížděl kamion, ustecká poznávací 
značka, si myslel, že trochu blízkosti „krajanovi“ 
prospěje. Monumentální most, který jsem potkal po 
cestě, mi připomíná jeden moravský, víte který? 

Hof je krásné město, kousek od hranic. Do Aše si 
zajížďku dělat nebudu. Ubytující je dreďatý a 
vousatý sympaťák, dost opálený (jako hispánec), ale 
je němec. Připomíná mi Tonyho z Londýnského 
sqotu. Ukazuje mi fotky ze svých akcí, dělají tu 
pěkné kostýmy. Spím sice na zemi, ale s peřinou a 
polštářem, je to pohodlné. Ze střechy je okouzlující 
výhled po městě a okolí. 

Komentáře 
Tohle se líbí Tofl, Klarysa, sluníčko4890, mynameisjames.  

Smilelady drž se +  

jjpkohoutek držím se řídítek co to jde ;) díky 

  

https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/klarysa
https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/mynameisjames
https://www.signaly.cz/smilelady
https://www.signaly.cz/jjpkohoutek


Den 17. - Táboření s ohněm 
27. 7. 2013 15:36, přečtení k 7. 7. 2014 =129 

Vyspal jsem se skvěle. Vstávali jsme před budíkem, probudily nás 
kostelní zvony, krása. Po netová, snídani a sbalení jsem vyrazil, 
před devátou. Po včerejších 98 km se na dnešních 102 sice těším, 
ale obávám se kopců. Naštěstí se vzdaluji horám, takže se menší. 

Cestou jsem se válel v trávě (u Münchberg), paní se psem se ptala 
jestli nepotřebuji pomoc. S díky jsem odmítl. Jsem spokojený. 
Další zastávka byla za krásným lázeňským městečkem Bad 
Berneck, na autobusové zastávce. Si mě prohlíželi jak nějakou 
atrakci. Můj smysl pro orientaci byl dokonale prozkoušen ve 
městě Bayreuth. Ukazatele mého směru se začaly objevovat až na 
druhém konci města, který jsem našel po smyslu,jinak mě to táhlo 
na opačnou stranu zeměkoule. Město je to rozlehlé, v jeho nitru se 
míjí pět silnic první třídy a dálnice, vše alespoň dva proudy pro 
jeden směr. Šel jsem po smyslu a zvládl to, našel ukazatel se svým cílem. O přestávce jsem nakoupil v 
Lidlu. 

Z města mě dostaly cedule. Jenže jako cyklistu mě nejprve nasměřovaly pod a pak nad dálnici. Na silnici 
jsme se pravda hned netlačil, dva pruhy, oba plné kamionů. Vyšlapal jsem kopec nad dálnici, zjistil že 
jedním směrem cesta nevede, druhý směr mě odměnil krásným výhledem. Myslím, že tady v Bavorsku 
trochu ubylo Mercedesů, ale pořád jich tu je 
hodně. Má oblíbenější, bavorská značka, zatím 
poskrovnu. 

Cestou jsem přemýšlel nad tím, jestli mám nějaký 
problém s kouřením. Nemám. Myslím si, že je to 
drogová závislost jako každá jiná (pervitin, 
heroin,...), jen levnější, pomaleji devastující a 
společností tolerovaná (bohužel). Kuřáky mám rád 
jako ostatní, ale kuřácký smrad před vstupem do 
veřejných budov (např. universit) mi vadí. Taky se 
mi nelíbí, když nějaký pedagog, jež by měl jít 
příkladem, přes všechny své lidské nedokonalosti 
či dokonalosti (každý jsme nějací), vlastně dětem 
propaguje něco takového. 

Dnes stanuji za Pegnitz. Borovico-smrkový lesík. Čerstvě sklizené pšeničné pole. Za údolím zelená louka se 
srnkami a posedem. Nejprve dál od toho všeho rozdělávám malý oheň. Ohřívám si těstoviny s masovýma 
kuličkama v rajčato-paprikové omáčce. Jeden borec od Litovli mi poradil jak to dobře udělat (promáčknout 
plechovku, nechat ji u ohně a kombinačkama otáčet dokud se vnitřním tlakem nevyrovná zpět, pak je 
hotovo). Jen je škoda, že sebou nemám příbor, velká chyba a poučení do příště! Večeřím v/na sláměném 
křesle a těším se na voňavou noc při jasné obloze. 

Při slunce západu mě navštěvuje pán ve velkém autě, prý jestli tu spím a odkud jsem. Pak odjel do lesa, kde 
jsem myslel že už cesta nepokračuje. 

Komentáře 
Tohle se líbí sluníčko4890, Tofl. 

https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/tofl


Stará pochodová píseň 
30. 7. 2013 23:56, přečtení k 7. 7. 2014 =110 

  

The Road goes ever on and on 
Down from the door where it began. 
Now far ahead the Road has gone, 
And I must follow, if I can, 

Pursuing it with weary feet, 
Until it joins some larger way 
Where many paths and errands meet. 
And whither then? I cannot say. 

Cesta jde pořád dál a dál 
kupředu, pryč jde od mých vrat. 
Daleko už mi utekla 
a musím za ní pospíchat. 

Na těžkých nohou dám se vést 
až k větší cestě, nežli znám, 
tam, kde se stýká mnoho cest. 
A potom kam? To nevím sám. 

J.R.R.Tolkien 

  

Úspěšně jsem dorazil do Kreuzlingen, podvečer 30. VII. 2013. Zprávy z mé cesty, které jsem bez elektřiny a 
dostupného internetu nemohl poslední dny dodávat, budu přidávat den po dni dále. 

Schválně nepíšu do cíle, protože mým cílem byla cesta samotná; putování samotné více, než příjezd do bytu, 
kde budu trávit další měsíce. 

 

Komentáře 
Tohle se líbí sluníčko4890, Tofl.  

  

https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/tofl


Den 18. - Horkým údolím 
31. 7. 2013 8:20, přečtení k 7. 7. 2014 =87 

Ráno jsem si přispal, dokonce si pamatuji sen o některých z vás, přátelé. 
Nedaleko se mihli další lidé a já po snídani vyrazil. Prvních 19 km bylo 
naprosto ničících. Slunce pálilo a já skoro nemohl šlapat (něco se mnou nebo 
kolem?). V 19 km jsem měl třetí přestávku. Bylo vedro. Z kopců, ze kterých 
jsem bez přičinění jel 50 km, nefungovalo chlazení, se stínem to bylo jen o 
málo lepší. 

Na zmíněném kilometru jsem nakupoval, zkouším do sebe dostat cukry. Pak 
to jde lépe. Než jsem však stihl vejít do obchodu, zastavil mě takový maník, 
myslím že to byl američan. Věnoval mi půl litru chlazeného Sprite. Za to 
cestování mám sladkého už plné zuby! I toho oblíbeného. Ale bez toho bych denně tolik neujel (dnes 107 km). 
Pán si se mnou povykládal, vyfotil a odjel v kabrioletu. Takových aut je tady teď hodně! Jo a těch mercedesů 
zase ubylo (ve prospěch bavoráků). 

Cesta se táhla, ale už jsem alespoň mohl šlapat. Máslo a 
čokoláda se dostaly do formy tekutin, mnohé je špinavé (a 
některých věcí mi je obzvlášť líto). V Nürnberg jsem chtěl v 
centru pochytat wifi. Ale v tom vedru jsem fičel dál. Opět velký 
zmatek, ale vytáhli mě z něj cyklošipky. Nakonec jsem při 
výjezdu z města v královi burgrů natankoval černou vodu a 
chytil wifi. V Roth jsem nakoupil na neděli 8 kg a pokračoval. 

Cesta pak byla snažší (energie), ale komplikovala se mi jinak. 
Nechtěli mě na mojí silnici, tak jsem se trmácel kolem, po 
neznačených a občas i dost nepříjemných cestičkách. Nejhorší 
byl poslední úsek. Chvíli mi připomínal louky mezi Zábřehem a 
Odrou. Pak mě to vyhnalo do kopřiv strmou uličkou. Tady spím. Vedle hlavnější trasy DeutschBahn, za 
fabrikou, mezi sklizeným polem a zahrádkami. Do města jdu kolem garáží a u hlavnější silnice jsou hned tři 
benzínky. 

Při ověřování a zajišťování perimetru jsem potkal pána se psem. Vypadalo to, že si se mnou chce něco říct. Šel 
jsem k němu. On se otočil a na mé „bitte“ jen mávl rukou. Nějakou hodinu a půl potom se tu objevila bílá 
Toyota. Jako by ten první pán toho druhého sem zavolal. Ten na moji moji otázku jestli tu mohu spát odpověděl 
kladně a taky mávl rukou. Je zajímavé, ač mluvíme anglicky či nějaké slovo německy, vzpomínky mám v 
češtině. 

Někdy jsem si po cestě říkal, co kdyby mi zase někdo 
zastavil. Jak by to bylo krásné svézt se až do Konstanz. 
Ale co bych dělal tam? Stanoval kolem Bodamského 
jezera. Můj cíl není Konstanzerstrasse, ale tato cesta, 
má pouť. Mohu na ní přemýšlet, být sám, získávat 
zkušenosti a hlavně se modlit. Je úžasné poznávat Boha 
na cestách. Poutník je mu jaksi blíž. 

Já musím šetřit baterku, nevím kde budu moci znovu 
dobít. 

Komentáře 
Tohle se líbí Tofl, sluníčko4890. 

https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/slunicko4890
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V noci mě probudily nějaké nákladní 
vlaky a nad ránem silný vítr. Na 
obzoru se honily blesky. Ujišťoval 
mě, že nade mnou pršet nebude, ale já 
jsem přece jen nějaké věci pobalil, 
tolik k mé důvěře. Skutečně nepršelo. 
Vstával jsem brzy abych za chladu 
ještě něco ujel. Potkal jsem na kole 
toho pána z večerní Toyoty. Je to 
soused, usmíval se a mával. Mě se 
spalo dobře. 

Dopoledne byla cesta dobrá, teplo 
ano, ale chlazení vzduchem fungovalo 
celé dopoledne, slunce zastiňovaly Stratocumuly. Na půl cesty do Donauwörth, kde jsem přejel Dunaj 
(taková malinká), jsem v kopci zastavoval na odpočívadle, to mě zrovna předjel černý Ford. Cosi na mě pan 
řidič německy říkal, ale já nerozuměl. Obdržel jsem od něj půl litru vody. Díky. 

Co jsem vám ještě nenapsal, že tady mimo normálních supermarketů mají i specializované na pití, často 
hned vedle sebe (patřící k jednomu řetězci). Nevím co je na tom výhodného, v neděli (dnes) nekoupím vodu 
ani v jednom. Taky se tu začaly objevovat dopravní značky zákazu vjezdu koňům. 

Odpoledne se mráčky ztratily a já valil zase po slunku, ale 
dlouho se to dalo. V pět hodin jsem měl najetou denní stovku 
a v dvacátý den překročený 2 Mm mé pouti. Couchsurfing je 
úžasná věc, ale bez připojení na internet ztrácí na své 
nedokonalosti. Prostě teď nemám noclehy, a nevím jestli do 
příjezdu na Uni vůbec ještě nějaký budu mít. Už jen dvě a 
dnešní noc. Tělo by chtělo sprchu, ale myslím, že Pán mě teď 
chce mít nerozptylovaného i za cenu smradu a špíny. Ostatně, 
podle prof. Pospíšila, i Ježíš smrděl a měl blechy :D 

V Grünzburg jsem si dal pivo, kafe, doplnil zásoby vody a 
odpočinul ve stínu zahrádky španělské restaurace. Musím 
působit světaznale, když před odchodem na mě číšnice vybalila cosi německy a byla zaskočená, že 
nerozumím. Když jsem odjížděl, byla už zatažená obloha. Na jedné z křižovatek jsem prohodil pár slov se 
skupinkou turistů (oslovili mě, znali i Ostravu). Poradili cyklostezku podél Dunaje. Našel jsem ji a využil. 
Cestou se zvedl vítr a já originálním způsobem dostal instrukci zůstat v boudě u cesty – padaly kroupy. Tak 
od sedmi večera, na úzké lavičce, po šnečí párty s trochou komárku jsem přečkal noc. 

 

Komentáře 
Tohle se líbí sluníčko4890, mynameisjames. 

  

https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/mynameisjames
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Na úzké lavičce jsem se vyspal dobře, ikdyž občas zaprudili 
komáři. Dlouho bylo šero kvůli oblačnosti a taky tomu, že jsem 
v boudě spal úplně v zadu. Než jsem vyjel, viděl jsem novinky v 
oblasti venčení psů. Páníček jede v autě a pes běží kolem, pes 
reaguje na povely klaksonem. 

Do Ulm jsem dorazil zanedlouho, po cyklostezce podél řeky. 
Zrovna bylo chvíli (den?) po maratonu (nebo něčem takovém). 
Město na křižovatky opět komplikovanější. Připojení k internetu 
jsem nesehnal. Pokřižoval jsem centrum. Měli tam krásný model 
města, jak lidi na řece - pod hradbami protestují. Pod velkým 
modelem pak byly několikeré menší, jak to vypadalo na témže 
místě v jiných letech (včetně pohledu do budoucnosti). 

Z Ulm do Erbach jsem jel podle cyklostezky (hlavní cesta byla 
moc nebezpečná). Asi jsem najel více, taky to bylo dost do 
kopce, mizerně značené (šipka na vícečetné křižovatce 
neukazuje konkrétní cestu). Ale zaradoval jsem se, zjistil jsem 
totiž, že Camino de Santiago, nad kterým přemýšlím a o kterém 
čtu, právě vlastně projíždím. 

Celý den prší. Navíc bloudím po cestách, které nemám v mapě. Po příjezdu do Oberdischingen nakupuju a delší 
čas odpočívám, ale je mi zima, když se nehýbu. Silnice 311 je úzká a plná, vracím se k cyklostezkám. Netuším 
kudy mě táhnou. Jedna křižovatka je v podstatě naprosto 
neznačená. Čekám, snažím se zorientovat a modlím se. 
Zastavuje traktorista, přijezdivčí z polí, a ptá se, kam jedu. 
Nemluví německy, tak jsem zapracoval a sám jsem začal 
německy. Směr: pořád tam! 

Do Ehingen jsem nakonec dorazil zanedlouho. Po cestě jsem se 
lekl, chvíli to vypadalo na defekt, ale to byla asi jen odpolední 
můra. Na náměstí mě s úsměvem oslovil pán, zase jen německy 
(to území Württemberg je vůbec nějaké jiné), jestli chci nocleh v 
hotelu. Tak jsem mu řekl kam mířím a že dnes ještě musím 
padesát kilometrů dále. Byl zklamaný, nenechal se rozveselit ani 
tou krásnou kašnou, co tu mají, a co jsem pro silný déšť raději 
nefotil. 

Riedlingen byl po cyklostezce 40 km, ale pak se na mě usmál a 
ukázal ještě jednu cyklostezku o 10 km kratší. Městem jsem jen 
projel. Na jednom kruhovém objezdu na mě něco volali z 
dodávky francouzské SPZ, ale naprosto netuším co to slovo 
znamenalo. Ale podle kontextu to nebylo nic špatného, já jsem 
totiž už nějaký čas jen stál opodál. 

Nakonec jsem se utábořil ještě dál po směru cesty, abych další den nemusel tolik makat. Spal jsem v přístřešku 
fotbalového hřiště. Nikdo mě nenavštívil, ačkoliv jsem byl od cesty dost dobře vidět. Hřiště bylo za vesnicí. 

Komentáře 
Tohle se líbí sluníčko4890. 

https://www.signaly.cz/slunicko4890
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Nespal jsem špatně, jako dosud pokaždé 
jsem se probudil při síle. Ale zima mi byla 
veliká. Nakonec jsem sice nepoužil 
nejsilnějších prostředků (speciální termické 
folie), ale musel jsem se zabalit do celty. 
Ráno jsem se po snídani navlíkl do vlhkého 
oblečení a promáčených bot. A to po svítání 
sluníčko trochu sušení pomáhalo. 

Jen kousek do městečka Mengen. Tím jsem projel, i 
když jsem zvažoval nákupy. Hledal jsem cyklostezku, 
hlavní cesta byla nesjízdná a v mapě jiné cesty sice 
byly, ale táhly na nevhodné strany. Nakonec "špatně" 
ukazující cyklošipka mě upozornila na "dobře" 
ukazující autošipku, která mě rychle odvedla do 
Pfullendorf. Bylo to lesem, kudy podle tištěné mapy 
nemělo nic táhnout. 

Z něj jsem už po hlavnější cestě dorazil do Stockach, 
kousek od Bodensee. Nepřipraven jsem nečekal tak 
vlnitou krajinu, alespoň že jsou příjemné teploty bez 
deště a protivětru. V městečku jsem pojedl a pokusil 
se dovolat do Švýcarska. Nepovedlo se. Protože jsem neměl ani proud ani internet, nemohl jsem si v 
Konstanz domluvit couchsurfing nocleh, chtěl jsem tedy alespoň zkusit s Pascalem domluvit příjezd o 
několik hodin (či vlastně noc) dříve. 

Po cyklostezce přijíždím do vesničky Bodman. Je na přehu jezera. Pascal posílá sms a domlouváme se na 
mém dnešním příjezdu. Telefonát a anglicky, zvládl. Bohužel cesta odtud do Konstanz vede buď zpět, nebo 
abych se vyhnul tomu kopci co jsem viděl, tak po turistické značce. Tam cyklistům vjezd nakonec zakázali a 
poslali je do velehor. Přibližně něco tak strašného jak Prašivá. Ale tentokrát, i s nákladem, nedal jsem se 
pokořit a šlapal. Nesesedl jsem, ani když ten pán, co mi poradil na rozcestí, ze své závodničky bez nákladu 
seskočil. 

V Konstanz opět změť křižovatek, komplikovaná o uzavírky a i 
cyklistům neprůjezdné úpravy silnice. Nakonec jsem nabral 
správný směr a překročil hranice, které na první pohled fungují i 
s celnicí, na druhý však pouští všechno skoro hned. Posléze 
nacházím i hlavní nádraží v Kreuzlingen a přivolávám Pascala. 
Vede mě domů. 

Komentáře 
Tohle se líbí mynameisjames.  

  

https://jjpkohoutek.signaly.cz/1308/30-vii-prijezd
https://www.signaly.cz/mynameisjames
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Jiří Kohoutek 
Studierende PHTG 

Konstanzerstrasse 58 
8280 Kreuzlingen 

SWITZERLAND 

 

Putoval jsem 2.223,7 km z Markvartovice do Kreuzlingen. Trvalo mi to 22 dní (21 nocí), včetně dne kdy jsem 
odpočíval. Cestou jsem strávil 3 noci u přátel, 3 na "zastávkách", 4 ve stanu a 11 u kolegů z Couchsurfingu. 
Utratil jsem přibližně 100 złotych a € 137. 

Potkal jsem spoustu milých lidí, ochotných k sdílení bytu, jídla i myšlenek. 
Viděl různé vychytávky v domácnostech. Obdivoval západy slunce, vlaky, 
letadla... Byla toho spousta. Modlil jsem se novénu odevzdanosti, pročítal 
zápisky z pouti patera Víta, četl z Písma a promýšlel ledacos. 

Dva zvláštní postřehy. Na severu Německa bylo docela hodně ulic Karla 
Marxe. Co se pomníků obětem světových válek týče, skutečně pod nimi 
není napsáno „aspoň jsme to zkusili“. 

V první etapě (k moři) mě trápil protivítr, v druhé (do Fraital) vedra, ve 
třetí (do Kreuzlingen) "nesurfování" a jednou déšť. I bez něj to bylo krásné. 
Dokonce si myslím, že to On zařídil naschvál. Když je člověk sám, může 
se soustředit na své nitro a taky na to, co mu Bůh chce. Nemusí překládat 
anglické slova a klidně kontempluje. 

Zajisté to byl dar o Pána. Odevzdaný počasí, terénu i událostem, ochotný k naslouchání a rozjímání. Dobře si mě 
připravil. A má výuka postoupila do druhého levelu: všechny dlouhé cesty předtím, pršelo až poslední den - 
abych věděl. Tentokrát už předposlední - abych chápal. 

Možná, snad, pouť má jedinou chybu. Není to pomalý 
návrat ze Santiago de Compostela letadlem do 
každodenního shonu. Je to prudký náraz na švýcarské 
hranice. Ale to k mé Cestě patří! Stohy nových informací a 
sžití se místním provozem. Ta pouť, obětovaná za mé 
úmysly, skvělá byla. 

Komentáře 
Tohle se líbí ObiSkyWalker, archiStrata, sluníčko4890, kuckuc, 
Veroničta, mynameisjames, Mariettka, lucy, Žvatla. 

kuckuc Nelíbí se mi pouze ten nápad cesty, líbí se mi také to, co jsi prožíval a jak ses o to dokázal podělit. 
Říká se "za vším hledej ženu", ale ty ses řídil "za vším hledej Boha". Děkuji za Tvůj příběh odevzdanosti.... 
Je pro mě poučením...  

http://www.couchsurfing.org/
https://www.signaly.cz/obiskywalker
https://www.signaly.cz/archistrata
https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/kuckuc
https://www.signaly.cz/veronicta
https://www.signaly.cz/mynameisjames
https://www.signaly.cz/mariettka
https://www.signaly.cz/lucy
https://www.signaly.cz/zvatla
https://www.signaly.cz/kuckuc
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Komentáře 
Tohle se líbí ObiSkyWalker.  

  

https://www.signaly.cz/obiskywalker
http://www.goo.gl/maps/WQ6c0


Článek o mé cestě 
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Už je to pár týdnů, co o mé cestě vyšel článek na oficiální webu mé Švýcarské Uni. Konečně vám zde mohu 
předložit odkaz a překlad. Za překlad velmi děkuji Šárce. 

Po 2223,7 kilometrech v cíli 

Jiří Kohoutek, hostující student PHTG (Vysoké školy pedagogické oblasti Thurgau) z České republiky, se 
rozhodl pro neobvyklou cestu do Kreuzlingen. Na svém kole se vydal oklikou kolem Severního moře. 

Jiří Kohoutek je studentem sociální pedagogiky Ostravské univerzity, která je partnerskou školou PHTG. 
V nadcházejícím akademickém roce absolvuje zde v Kreuzlingen studijní pobyt v rámci programu ERASMUS. 
V prvním semestru si dává za své cíle zlepšení svých jazykových schopností, z tohoto důvodu navštěvuje ještě 
před začátkem semestru (v srpnu a září) dva jazykové kurzy. 

Jeho cesta do Kreuzlingen začala 9. 7. v Ostravě. Byla rozdělena do 22 úseků přes Polsko k Severnímu moři do 
Rügen, a dále pak přes východní spolkové země a také Bavorsko a Bádensko–Würtenbersko do Kreuzlingen, 
kam dorazil 30. 7. Nejdelší úsek (přes 167 km) absolvoval v Polsku, v oblasti kolem Wroclaw. Tento Moravák, 
který cestoval sám, urazil denně dobrých 100 km. Pouze jednou si dopřál přestávku, a to v Drážďanech, kde se 
na den zastavil, aby navštívil místní přátele. 

Pro tohoto 24 ročního studenta bylo už dříve jasné, že svou cestu do Švýcarska podnikne na kole. Kolo patří k 
jeho životnímu stylu. Také doma na něm podniká většinu tras. I když byla tato cesta do Švýcarska dosud nejdelší 
z jeho cest po Moravě, kdy ročně najezdí celkem zhruba 5000 km, je zvyklý ale i na delší vzdálenosti. 

Zajížďku přes Severní moře popisuje student věcně, avšak s úsměvem na rtu. Přímá cesta by byla vcelku krátká - 
850 km. Chtěl ale vidět moře a k tomu byl pozván přáteli z Drážďan na návštěvu. Zatímco jiní by putovali po 
Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela, Jiří absolvoval svou soukromou pouť oklikou do Kreuzlingen. 

Stále v jeho vzpomínkách zůstávají setkání s lidmi na jeho cestách. Všude prý narážel na přátelské, otevřené a 
ochotné lidi. Na vstřícnost cizích lidí byl odkázán. Většinou přespával se střechou nad hlavou. K tomu mu 
pomohl tzv. Couchsurfing. 

Aby zůstal ve spojení se svou rodinou a svými přáteli i na cestách, založil na českých stránkách blog informující 
o aktuálním dění jeho poutě. 

Rovněž na konci července přijely do Kreuzlingen dvě germanistiky - studentky partnerské univerzity z Pekingu. 
Ony však dorazily běžným způsobem (prostřednictvím letadla a veřejné dopravy). Také ony navštěvují nyní v 
srpnu jazykový kurz a v dalším budou pokračovat v září. 

Komentáře 
Tohle se líbí Markéta Pešatová, Tofl.  

JiKu Hmm, já bych se tedy za ten překlad spíš styděl. Tedy pokud není ta Šárka německá bohemistka - začátečnice.  

Mirek8309 Preklad je dobry. Jirko, uz te v Kreuzlingen zastavujou na ulici s zadosti o podpis? Jak se o tvoji ceste lidi 
z Uni vubec dozvedeli?  

jjpkohoutek Od exota chtěli podpis (mimo Uni) jen na imigračním :D 
Doneslo se to k mladíkovi, který má na starosti studenty z ciziny, když jsem s ním před příjezdem dojednával nějaké 
záležitosti. Bylo třeba mu vysvětlit, že mám internet jen někdy (protože už jedu) a že je třeba mě ve správnou chvíli 
ubytovat.  

http://www.phtg.ch/die-phtg/aktuell/news-archiv/detailseite-news/back/4/article/21082013-nach-22237-velokilometern-am-ziel/
https://www.signaly.cz/slunicko4890
https://www.signaly.cz/makipeggy
https://www.signaly.cz/tofl
https://www.signaly.cz/jiku
https://www.signaly.cz/mirek8309
https://www.signaly.cz/jjpkohoutek


PHTG-News 

21.08.2013 Nach 2223,7 Velokilometern am Ziel 

Jiří Kohoutek, ein Gaststudent der PHTG aus der Tschechischen 
Republik, entschied sich für eine alternative Anreise nach 
Kreuzlingen. Er legte die Strecke mit einem Umweg über die Ostsee 
mit seinem Fahrrad zurück. 
 

Jiří Kohoutek ist Student der Sozialpädagogik an der 
Partnerhochschule der PHTG in Ostrava und wird im kommenden 
Studienjahr einen Mobilitätsaufenthalt im Rahmen des 
ERASMUS-Programms absolvieren. Im ersten Semester liegt eines 
seiner Ziele in der Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten, 
weshalb er vor Beginn des regulären Semesters die beiden 
vorbereitenden Sprachkurse der  IBH (August) und der  UKN 
(September) in Konstanz besucht. 
 
Seine Reise führte ihn ab dem 9. Juli 2013 in 22 Etappen von 
Ostrava (CZ) über Polen an die Ostsee nach Rügen (D) und durch 
die östlichen Bundesländer Deutschlands sowie Bayern und Baden-
Württemberg nach Kreuzlingen, wo er am 30. Juli 2013 
eingetroffen ist. Die längste Teiletappe über 164 km absolvierte er 
in der Gegend von Breslau (Niederschlesien, PL). Ansonsten legte 
der alleine reisende Tscheche pro Tag gut 100 km zurück. Nur 
einmal gönnte er sich eine Auszeit; in Dresden pausierte er für 
einen Tag, um Freunde zu besuchen. 
 
Für den 24-jährigen Studenten war es bereits früh klar, dass seine Anreise in die Schweiz mit dem Fahrrad 
erfolgen würde. Das gehöre ein wenig zu seinem Lifestyle, auch zu Hause würde er die meisten Strecken 
mit dem Fahrrad zurücklegen. Zwar war die Reise in die Schweiz die bisher längste Tour des Tschechen, 
mit durchschnittlich 5000 km, die er pro Jahr mit dem Fahrrad zurücklegt, ist er sich weitere Distanzen aber 
gewohnt. Der Umweg über die Ostsee erklärt der Gaststudent relativ nüchtern mit einem Schmunzeln: Die 
direkte Anreise sei ihm mit 850 km fast zu kurz gewesen. Zudem wollte er das Meer sehen und wurde von 
Freunden aus Dresden eingeladen. Andere Leute würden auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela 
pilgern, ihn führte seine persönliche Pilgerreise mit Umweg nach Kreuzlingen. 
 
Bleibend in Erinnerung werden Jiří Kohoutek seine Begegnungen mit den Menschen auf seiner Reise 
bleiben. Allerorts sei er auf freundliche, offene und hilfsbereite Menschen getroffen. Auf die 
Hilfsbereitschaft fremder Personen war er durchaus angewiesen, bestand seine Absicht darin, möglichst oft 
auf den Sofas ihm bisher unbekannter Personen zu übernachten –  Couchsurfing nennt sich dieser seit 
2004 anhaltende Trend. Den Grossteil der Nächte verbrachte der Student dadurch mit einem Dach über dem 
Kopf. 
 
Um seine Familie und seine Freunde an seiner Reise teilhaben zu 
lassen, führte Jiří Kohoutek einen  Blog in Tschechisch.  
 
Ebenfalls Ende Juli nach Kreuzlingen angereist sind zwei 
Germanistik-Studentinnen der Partneruniversität in Peking – dies 
jedoch ganz regulär mit dem Flugzeug und der Bahn. Auch sie 
werden im August und September die Sprachkurse in Konstanz 
besuchen. 
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http://www.phtg.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/130819_Anreise_Gaststudent_3.jpg&md5=537a1e32d79d467bdc4527c4a4f2c7db91263456&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.phtg.ch/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/130819_Anreise_Gaststudent_4.jpg&md5=66dec6b7f43c8a6bf58c8ec1ecaa142e674e7670&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.bodenseehochschule.org/
http://www.uni-konstanz.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/CouchSurfing
https://jjpkohoutek.signaly.cz/
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