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D e n  p r v n íD e n  p r v n íD e n  p r v n íD e n  p r v n í     
 
 

N á d r a ž í  
 

Termez – pohraniční m@sto Uzbekistánu na hranici 
s Afghánistánem. Tady nás ušmudlaný a pachem záchodků 
prošpikovaný vlak konečn@ vyplivl. Já Čech, kolega  
Thomas je Američan. Stojíme na nádraží a rozhlížíme se. 
M@sto je jakýmsi nepovedeným křížencem bývalé sov@tské 
a uzbecké kultury. Usazeno ovšem na úpatí sličných zlato-
vlasých hor a pustých písečných pastvin. Vydáváme se 
k afghánské hranici.  

První, co překvapuje moje oči a t@lo, je místní počasí, 
které i přes momentální únor září letní průzračností. Tep-
lota ve stínu se vyšplhala n@kam nad 20 stupňů Celsia. 
A není divu, že je tu tak teplo. Vždyť, když se člov@k podívá 
na vyprahlé kopce a kopečky okolo, hned ví, s jakou zemí 
má tu čest. V lét@ se vzduch zahřívá až na 50 stupňů Celsia 
ve stínu, zato v zim@ je tu hodn@ pod nulou. Nádraží je ja-
ko obvykle typicky ve stylu chléva pro lidi. To, co je zde 
jiné, je národnostní složení obyvatelstva. Viditeln@ totiž 
přibylo Afghánců. Ať se podíváme, kam se podíváme, všude 
okolo jsou patrné temné stopy moci, která bez ustání šlape 
po lidech. 

 
R e s t a u r a c e  

 
V nedaleké restauraci vyšší třídy jsme si v domn@ní, že 

se najíme, objednali jediné jídlo na jídelním lístku. Servír-
ka nám chvíli poté přináší na talíři páchnoucí zbytek kuře-
te s rýží a samozřejm@ zdejší čaj. Jen díky značnému hladu 
zapíráme sami sebe a pojídáme to „cosi“ na talíři. Přestože 
nenasyceni, loučíme se s velikou a prázdnou restaurací, 
která možná teprve čeká na zájezd milionářů ze západní 
Evropy. Tentokrát to bylo slabší. Přijeli jsme jen my dva.  
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Z přítmí restaurace se za pomoci autobusu vrháme do 
proslun@ného moře m@sta. Autobus je starý, polorozpadlý, 
ale jede, a to je hlavní. 

 
 

H r a n i c e  
 

Naším nejbližším cílem je dojet do centra Termezu.  
Odtud se pak můžeme nejsnáze dostat na výpadovku do 
Afghánistánu. Taková je alespoň teorie. Praxe bude nepo-
chybn@ složit@jší. Když se ptáme místních domorodců,  
kudy nejlépe do Afghánistánu, slyšíme jen: „Graníca  
zakryta, n@vazmožno.“ (Hranice je zavřena, nelze.)  

Postupn@ zjišťujeme, že projet se do Afghánistánu dá je-
din@ autobusem, který jezdí jedenkrát denn@, a to ráno. 
Pak je taky možné na 20 km vzdálenou hranici dojet taxí-
kem a tam experimentovat.  

Zcela náhodou stojí jedno taxi i s řidičem přímo před 
námi. Po krátké domluv@ nastupujeme a necháváme se 
unášet sm@rem k hranicím. Z pohraničního m@sta a jeho 
všudypřítomné socialistické infrastruktury tak unikáme 
nečekan@ rychle. Spousty betonových panelů, jeden šedi-
v@jší než druhý. Pseudobytové jednotky postavené podle 
šablony. Široké silnice se jako chapadla chobotnic snaží 
svými d@rami a hrboly zahubit každičké auto i tank. 
Všechno tohle nám postupn@ mizí za zády. Slunce proniká 
bočním sklem do auta, které je ho najednou plné. Zřeteln@ 
cítím, jak jsem zaléván blahodárným teplem. 

Přijíždíme k prvním hraničním budovám. Jsou velice  
tit@rné a možná by m@ vůbec nenapadlo, k čemu slouží. 
Vedle silnice je malé nákladové nádraží. Vychází z n@j do 
sousedního Afghánistánu jediná kolej. Trať však nevede 
příliš daleko. Kousek za hranicí končí. Hned na hranici 
jsou přes koleje veliká železná vrata. Ob@ poloviny vrat 
jsou k sob@ spoutány mohutným řet@zem a zamčeny obro-
vitým visacím zámkem. Bizarní zábrana, která by nezasta-
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vila ani terénní auto, natož lokomotivu. A přesto! Vždy, 
když nákladní vlak projíždí na druhou stranu hraniční 
řeky Amudarji do Afghánistánu, příslušní zřízenci vrata 
odemknou. Asi po půl hodin@ se vlak op@t vrací zp@t, ale 
s prázdnými vagóny, a tak to jde stále dokola. 
Z Uzbekistánu vyjíždí vlak s plnými vagóny, zp@t se vrací 
s prázdnými.  

Amudarja je nejvodnat@jší řeka Střední Asie. Z jednoho 
jejího břehu na druhý tu vede pom@rn@ zachovalý ocelový 
most, na n@mž je položena železniční trať i vozovka pro 
silniční dopravu. Hned za řekou leží afghánské m@sto  
Aeroton, které je už od hranic zřeteln@ vid@t i přes vysoký 
hraniční plot. Ten plot mi připomíná bývalou železnou 
hraniční oponu, která dříve odd@lovala Československo od 
západu Evropy. Tato drát@ná afghánská opona je ovšem 
mnohem vyšší a také mnohem delší. 

S jistými obavami přicházíme k pohraničnímu domečku, 
kde se koná první z řady odbavovacích procedur, předchá-
zejících vstupu na horkou afghánskou půdu. V baráčku, 
s přibližnými rozm@ry podlahy 3 × 3,5 m, se tísní n@kolik 
pohraničníků, jedna pohraničnice, stůl a telefon na kliku. 
Žena si od nás vyžádala pasy a poté do nich chvíli mlčky 
v úžasu hled@la. Mezitím, co naše pasy kolovaly od jednoho 
vojáka ke druhému, se nás žena vyptává na naše plány 
v Afghánistánu a na důvody této cesty. Jak nám sd@lila, 
jsem první Čech a kolega je první Američan, které tu kdy 
vid@la. A je velice překvapená, co my tady hledáme. (To 
ješt@ neví, že už za n@kolik dnů uzří přecházet hranici dal-
šího Čecha.)  

Vojáčci si naše pasy a víza prohlíželi dlouho, dlouho. 
Pak jeden z nich řekl, abychom chvíli počkali, že pro nás 
přijede auto a převeze nás přes most na druhou stranu, 
neboť p@ší chůze je tady zakázána. Tak tedy čekáme, čeká-
me, už alespoň dv@ hodiny, a stále se nic ned@je. 

Celnicí pomalu procházejí Afghánci, které přivezl auto-
bus z druhé strany mostu. Dv@ hodiny uplynuly a nám by-
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lo prostřednictvím vyšších důstojníků sd@leno, že dnes na 
druhou stranu hranice nemůžeme, pon@vadž prý musíme 
jet pouze autobusem. Ten ovšem pojede až zítra ráno. Jiný 
důvod nám nesd@lili. Nezbylo nic jiného, než se  
smířit s tvrdou skutečností.  

Úřednice, vidouce naši bezradnost, ochotn@ nabídla 
k přespání jeden z volných pohraničních domků. Domek 
podobný té první škatuli se tedy na blížící noc stane naším 
domovem. Teplá kamínka vyhřívají místnost, na vařiči vře 
voda na čaj. Úplná domácí symfonie. Na zemi si mezitím 
rozprostíráme spacáky. V tu chvíli považujeme možnost 
zde přenocovat za vrchol blaha. Pohraničníci uzavřeli  
bránu na silnici a uklidili se do domečku naproti našemu. 
Úřednice odešla domů. Okolo domků začali slídit zdivočelí 
psi různých barev a tvarů. Jim práv@ začal noční život. My 
rad@ji spokojen@ usínáme p@kn@ v teple na podlaze pohra-
niční kanceláře. 
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D e n  d e v á t ýD e n  d e v á t ýD e n  d e v á t ýD e n  d e v á t ý     
 
 

P o s l e d n í  d e n  v  K á b u l u  
 

Ráno asi kolem deváté jedeme mikrobusem českosloven-
ských zastupitelů do budovy našeho velvyslanectví. Musí-
me chvíli počkat, než se ov@ří naše totožnost. Potom jsme 
odvezeni luxusním Mercedesem na nedaleké  
pákistánské velvyslanectví. Tady předáváme jen ov@ření 
a jedeme zase zpátky. Zítra již hodláme opustit Kábul 
a odjet do Džalálábádu. Ješt@ ale musíme na nejbližší noc 
sehnat hotel.  

Nejprve to zkoušíme v hotelu Park, který se nalézá ne-
daleko vyhořelé metropole. Je to státní hotel, přesto by 
nás ubytoval za jeden dolar na noc a osobu. To je nečeka-
né. Musíme však bezpodmínečn@ předložit pasy. Naše pasy 
jsou ovšem ješt@ stále na pákistánském velvyslanectví, a to 
až do třetí hodiny odpolední, kdy si máme přijít pro víza. 
Rad@ji odcházíme hledat hotel jiný. Našt@stí to nedalo pří-
liš mnoho práce. V nedalekém hotelu Pamír nás hoteliér 
srdečn@ pozval na prohlídku pokojů. Hotel je sice v dost 
bídném stavu. S ubytováním ale souhlasíme a zůstáváme 
v jednom z pokojů. Hoteliér přinesl do pokoje ješt@ třetí 
postel a matrace, abychom všichni mohli spát na posteli. 
Krom@ drát@ných postelí, n@jakých drobků a chuchvalců 
špíny již v pokoji nic dalšího není. A vlastn@ ješt@ n@co. 
Pokoj je malý, za to je v n@m ale veliké okno, kterým se dá 
vylézat na úžasnou pavlač. 

Žárovka, která je v pokoji, nesvítí. Svítíme si proto svíč-
kou. Dveře od pokoje se zamykají na obyčejný visací zá-
mek. Trochu se vzhledem k tomu bojíme o naše v@ci, aby 
nám je náhodou n@kdo nezcizil. Záchod a voda v patře vů-
bec nikde nejsou. Víc se tu ale čekat nedá. Pokoj nás stojí 
pouze čtvrt dolaru na osobu a noc, což je zatím nejlevn@jší 
hotel, s kterým jsem se v život@ setkal. 



MILAN CHLÁDEK 

 70

Odpoledne konečn@ dostáváme víza do Pákistánu. Jsou 
určena pouze pro letecký vstup do zem@. My však pojedeme 
– alespoň doufáme – po zemi. Z toho si už ale po to všem 
hlavu opravdu ned@láme. A krom toho, letadlo do Pákistá-
nu stejn@ nelétá. Musí se nejprve do Indie a z Indie teprve 
do Pákistánu. Jsme tedy rozhodnuti jet zítra autobusem do 
Džalálábádu a odtud potom do Pákistánu. 
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D e n  d e s á t ýD e n  d e s á t ýD e n  d e s á t ýD e n  d e s á t ý     
 
 

N o č n í  z á h a d a   
r y c h l e  r o z l u š t @ n a  

 
Vstáváme časn@ ráno, abychom stihli n@který 

z autobusů, který má být odpoledne v Džalálábádu. Jiné 
než ranní autobusy do Džalálábádu ani nejezdí. Už kolem 
páté hodiny jsme proto jakžtakž na nohou. Máme jen  
jeden drobný problém: Petrovi přes noc zmizely peníze. 
Pro jistotu, aby se mu neztratily, si je dal k sob@ do spacího 
pytle. No a teď jsou peníze pryč, jako by se do zem@ propa-
dly. Nikde v pokoji nejsou. Tak tedy místo klidného vstá-
vání od p@ti ráno hledáme spoustu dolarů a marek, stále 
jen hledáme, hledáme, ale neúsp@šn@.  

Petr se rozčiluje a propadá panice. Stále opakuje otázku: 
„To není možný! Kam by ty peníze mohly zmizet?“ A jaká 
byla odpov@ď na tuto otázku? Všechno začalo tím, že se 
Petrovi n@kdy uprostřed noci cht@lo na toaletu. Vysunul se 
ze svého spacího pytle, zvedl se a odkráčel na pavlač na 
záchod. No a ty peníze, které m@l, pro jistotu, aby se mu 
neztratily, ve spacáku, se mu přilepily na t@lo a odkráčely 
s ním. Jak pak venku vykonával potřebu, všechny bankov-
ky z n@j odpadaly a padaly z pavlače do dvora. Samozřejm@ 
aniž by si ospalý Petr všiml, že okolo n@j n@co důležitého 
poletuje. Když si ulevil, zalezl zp@t do pokoje a spokojen@ 
usnul. A po páté hodin@ ranní pen@z v místnosti zákonit@ 
nebylo.  

Po chvíli horečného, ale marného hledání n@koho z nás 
napadlo podívat se do dvora. A jaké překvapení! Petrovy 
bankovky byly rozesety úpln@ po celém dvoře, jako kdyby 
v noci nad Afghánistánem sn@žila tvrdá m@na. Ne, ne, to 
pouze jeden Čecháček trousil svoje úspory. Ihned hledáme 
n@jaký efektivní způsob, jak proniknout na dvůr. Vůbec na 
nic ale nemůžeme přijít. Brána od vjezdu do dvora je za-
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vřená a přes pavlače se dolů do dvora normáln@ nedá do-
stat. Létat neumíme, a jiná cesta nevede. Snad po hodin@ 
bezradnosti jako zázrakem odkudsi přichází hoteliér. 
V kostce mu Petr ihned vylíčil, co se stalo. Chvíli trvalo, 
než se hoteliér dostal z počátečního šoku. Teprve pak nám 
odemkl bránu od dvora. A sklizeň mohla začít. V@tšinu  

pen@z jsme posbírali, ale část bankovek přeci jen zůstala 
neznámo kde. Konečn@ můžeme vykročit ranním Kábulem 
sm@rem k autobusovému nádraží na vytoužený autobus 
sm@řující do Džalálábádu. 

 
 

S m @ r  D ž a l á l á b á d  
 

Jakmile se objevujeme na nádraží, všichni křičí, aby-
chom jeli do Džalálábádu s nimi. Bez velkého vybírání na-
sedáme do jednoho z malých autobusů Mercedes-Benz.  
Jiné než tyto malé autobusy na trase do Džalálábádu ani 
nejezdí. Přeprava stojí 3 000 afghání na osobu, což je n@co 
přes dva dolary. Rychle jsme obsadili nejzadn@jší sedadla 
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v autobuse a počali jsme se důkladn@ maskovat, abychom 
nebyli odhaleni vojenskými, či jinými kontrolami. Dáváme 
před sebe a též přes sebe bundy, kabát a na hlavy čepice, 
aby nebyly vid@t naše sv@tlé vlasy. Snažíme se tím buď o to, 
abychom byli k nerozeznání od Afghánců, anebo abychom 
splývali se sedadly. Ale myslím, že se nám ani jedno z toho 
nedaří, jen to, že spolucestující na nás hledí v n@mém úža-
su, co to provádíme.  

Autobus je pon@kud přepln@n lidmi – sice sedícími, ale 
velice stísn@n@. Kousek za m@stem nás čeká první vojenská 
kontrola. Je to rozhodující okamžik, jestli nás pustí dál, 
nebo nikoli. Pokud nás vojáci objeví, přistřihnou nám kři-
délka a naše cesta skončí. Št@stí je však až nezvykle na na-
ší stran@ a kontrolou projíždíme zcela bez problémů. Vojáci 
jsou totiž zam@stnáni důkladnou prohlídkou n@kolika au-
tobusů před námi. Snad aby se tu nehromadila vozidla, 
další autobusy včetn@ našeho pouští. Pouze se zb@žn@ dívají 
okénky. Zůstáváme neobjeveni! 

Vstupujeme do nitra království překrásného pohoří 
Hindúkuš. Projíždíme kaňony a sout@skami podél řeky  
Kábul. Silnicí, která se jako klikatá čára vine skalnatými 
horami; krkolomn@ stoupáme a zase klesáme. Kvalita  
vozovky – pokud lze o rozpadající cest@ psát v tak vzneše-
ných termínech – je dost nebezpečná. Okraje silnice nad 
propastí jsou ukousány vodní erozí. Autobus se pohybuje 
jen pár centimetrů od t@chto okrajů.  

Klesáme serpentinami do údolí. Silnice je velmi znateln@ 
poničena válkou. Totáln@ zdevastovaný asfaltový povrch po 
pár kilometrech zcela mizí a silnice se m@ní v jakousi pře-
kážkovou dráhu, kterou autobus překonává jen s vyp@tím 
všech sil. Silnice je rozstřílená a rozervaná od tanků. Je to 
docela pochopitelné, vzhledem k tomu, že zde probíhaly ty 
nejt@žší boje. Pokouším si představit, jaké to tu asi muselo 
být, když na dn@ kaňonů zuřila válka. Rázem m@ z t@chto 
jinak malebných míst pojímá hrůza. Každý výstřel tu mu-
sel být mnohonásobn@ zdůrazn@n mohutnými ozv@nami; 
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muselo to být až k zešílení. Silnici všude lemují stovky 
a stovky kusů válkou zničené vojenské techniky. Tanky, 
nákladní i osobní automobily a autobusy Je to sv@dectví 
krutých bojů a nečekaných útoků  
mudžahedínů z blízkých okolních skal a kopců. Hotové 
dopravní pohřebišt@. 

Dnes sice celou silnici až do Džalálábádu kontrolují 
vládní vojska, mudžahedíni však stále ostřelují jak pozice 
armády, tak automobily pohybující se po silnici. I my sly-
šíme co chvíli střelbu z ručních samopalu nebo hlasitou 
d@lostřeleckou palbu.  

Všude kolem nás, kam oko dohlédne, se tyčí vyprahlé 
hory různých barev – od pískových kopců, přes načervena-
lá úbočí až po tmav@ hn@dá a černá skaliska. Je zajímavé, 
že již neprojíždíme žádnou významnou vojenskou kontro-
lou, která by prov@řovala obsah autobusu. Pouze občas za-
staví náš autobus skupina vojáků, kteří se cht@jí svézt. Po-
zice vojáků signalizují podél celé silnice malé domky, 
narychlo zbudované z kamene, dále pak vypálené d@lostře-
lecké náboje a prázdné dřev@né krabice od munice. U kaž-
dého takto zbudovaného op@rného bodu se nachází n@kolik 
vojáků a v@tšinou ješt@ jeden tank nebo d@lo, popřípad@ i 
jiná vojenská technika. U v@tších vojenských základen je 
bojové techniky podstatn@ více. Každý tank či d@lo míří na 
jinou stranu. Nikdo totiž přesn@ neví, odkud příšt@  
mudžahedíni přijdou. Všude v blízkosti základen se pova-
lují prázdné i nevybuchlé d@lostřelecké granáty. 

* * * 
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D e n  j e d e n á c t ýD e n  j e d e n á c t ýD e n  j e d e n á c t ýD e n  j e d e n á c t ý     
 
 

P o k u s  o  n e v i d i t e l n o s t  
 

Vstáváme brzy ráno, v půl čtvrté místního času, a jdeme 
na první autobus do pohraničního m@stečka  
Khiva. Všude je tma, nic nesvítí, nikde nikdo není. Snaží-
me se být co nejmén@ nápadní. Na hlav@ si proto vyrábíme 
turbany z prost@radel. Thomas je z nás ale nejorigináln@jší. 
Svazuje totiž dv@ dlouhé ponožky a tuto podivnou v@c, co 
vznikla, omotává kolem své lebky. Je na nás asi hrozný 
pohled. Nebo naopak hrozn@ sm@šný? Myslím, že kdyby-
chom se nemaskovali, byli bychom určit@ mén@ nápadní.  

Počítáme ale s tím, že ráno je ješt@ tma a vojáci nás v té 
tm@ díky našim turbanům nerozeznají od Afghánců. Dále 
doufáme samozřejm@ v to, že ve tm@ vojáci nebudou prov@-
řovat doklady a autobus po zb@žné prohlídce propustí na 
druhou stranu. Čekáme na liduprázdném nám@stí, odkud 
prý má vyjížd@t autobus do Khivy. Zpočátku se to tak vůbec 
nejeví, ale po dlouhé dob@ čekání autobus přece jen přijíž-
dí. A pak se ješt@ delší dobu čeká, než se autobus  
naplní lidmi. T@sn@ před svítáním vyjíždíme z nám@stí 
sm@rem k mostu. 

 
 

V š e c h n o  j e  j i n a k  
 

Nevíme, co se d@je, ale stojíme před mostem asi do dese-
ti hodin. Už dokonce svítí slunce, když můžeme jet na 
druhou stranu mostu, kde se nachází obávaná vojenská 
kontrola. A zde nastává práv@ to, čeho jsme se nejvíce báli. 
Vojáci důkladn@ prov@řují všechny pasy a především speci-
ální povolení k průjezdu na druhou stranu. Po nás cht@jí 
povolení samozřejm@ také. Jelikož je nemáme, vyvád@jí nás 
ven z autobusu. Místní důstojník n@kam telefonuje a poté 
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nás odváží autem na jakousi vojenskou základnu. Na dvoře 
vojenské základny jsou kolem stolu shromážd@ni vysocí 
důstojníci. A z nich ten hodnostn@ nejvyšší si ihned začíná 
prohlížet naše pasy a klade nám pár základních otázek: 
Kam chceme jet, proč tam chceme jet, co tam budeme d@lat 
a tak podobn@. Důstojník potom kamsi telefonuje. Násled-
n@ nás nakládají a s vojenským doprovodem jedeme zase 
dál. Tentokrát jedeme do hlavního štábu  
ozbrojených sil Džalálábádského okruhu, konkrétn@ za 
nejvyšším místním generálem.  

Budova, do níž vcházíme, je honosný historický palác se 
vším všudy a pan generál je již z dálky velmi nepříjemn@ 
působící pyšný a odm@řený člov@k. Svým vzezřením 
i postavou připomíná statného bizona kolem padesátky, 
který se práv@ chystá n@koho rozdupat. Jen doufáme, že to 
nebudeme my.  

Generál sedí v obrovské přepychov@ zařízené místnosti 
za masivním dřev@ným stolem. Za zády má mapu sv@ta, 
velmi podobnou té, kterou jsme mívali ve škole při hodi-
nách zem@pisu. Generál se tváří jako svrchovaný panovník 
celého okolního sv@ta. Nás pochopiteln@ usadili v opačné 
části rozlehlé místnosti a čekáme, až pan generál cosi  
projedná.  

Když se nám konečn@ začal v@novat, prvním jeho poči-
nem bylo, že nám odebral pasy a přeptal se nás na pár v@cí 
téhož obsahu, jako p@šáci, kteří nás sem dopravili. Petr se 
cht@l generála také na n@co zeptat, v tu chvíli ale přiskočil 
jeden z vojáků a s hrůzou v očích a hlase Petra zabrzdil se 
slovy: „Pozor, otázky zde klade pouze pan generál!“ – „Byl 
to výslech,“ říkáme si. Po jeho ukončení nás generál ne-
chal odvést. Co bude dál? 

Jdeme p@šky na nedalekou vojenskou základnu. Až na 
míst@ se dovídáme, že teprve tady budeme podrobeni 
opravdu důkladnému výslechu. Vstupujeme do nízké bu-
dovy. Jsme uvedeni do jedné z nemnoha místností. Tam na 
nás již čeká příslušný důstojník, takže výslech může začít. 
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Otázek je obrovská halda, a často jsou zam@řeny na ne-
smyslné detaily.  

Stále dokola se v různých variantách opakují otázky:  
„Kde bydlíte?“ 
„Kam jedete?“ 
„Co tam budete d@lat?“ 
„Jak tam chcete jet?“ 
„Co budete d@lat v Indii a proč to budete d@lat?“  
„Znáte se navzájem?“  
„Kde jste se seznámili?“ 
„Kde pracujete?“ 
„Co jste vystudovali?“  
„Kde pracují rodiče a kde bydlí?“  
„Jaká je vaše skutečná totožnost?“ 
Do toho přibývá nesčetné množství dalších hlubokých 

i mén@ duchaplných otázek. 
Důstojník nás vyslýchá každého zvlášť. Anglicky neumí. 

Jako překladatel slouží jeden mladý student, který se ješt@ 
v autobusu nabídl, že nám bude d@lat tlumočníka. Žel ne-
tušil, co to pro n@ho bude znamenat. Důstojník odmítá v@-
řit našemu tvrzení, že jsme se s Petrem neznali až do oné 
doby, kdy jsme se potkali v Mazáre Šaríf. Stále nás podezří-
vá z úmyslu zám@rného matení, lží a já nevím z čeho všeho 
ješt@. Naznačuje, že to s námi nemusí skončit vůbec dobře, 
pokud mu nepovíme pravdu.  

Korunu všemu pak nasadil Thomas, když přišel 
u výslechu na řadu. Voják se ho zeptal, kde bydlí. Thomas 
odpov@d@l, že v Americe, ve stát@ Minnesota. Důstojník se 
však siln@ ohradil, že mu Thomas lže. Podle n@j totiž 
v Americe žádný stát Minnesota neexistuje. On zná všech-
ny státy, co jsou v Americe, ale Minnesota v Americe  
neexistuje. Ani nepomáhalo, když mu Thomas v pase uka-
zoval, že opravdu žije ve stát@ Minnesota. Dokonce i náš 
tlumočník mu vysv@tloval, že Thomas žije ve Spojených 
státech amerických. Jakožto federace se USA skládají 
z mnoha států, a jedním z nich je i stát Minnesota.  
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Důstojník byl ovšem neoblomný a trval na svém: Minneso-
ta neexistuje. Nezbývalo nic jiného, než vymazat jeden stát 
z mapy sv@ta, symbolicky vyvraždit miliony lidí 
a z Thomase ud@lat bezdomovce, pon@vadž bydlí 
v neexistujícím stát@. Od této doby nás důstojník podezří-
val ješt@ více a stále se vyptával dokola na tytéž v@ci. Ostří-
žím pohledem sledoval každý náš pohyb, jestli mu náhodou 
n@který z t@chto pohybů neprozradí další pečliv@ skrýva-
nou lež.  

Časem přicházejí další důstojníci a díky nim dusno tro-
chu povoluje. Výslech se stává o n@co příjemn@jším, pokud 
se to tak ovšem dá vůbec říci. Naše situace se jeví o kapič-
ku nad@jn@jší. V poledne dostáváme dokonce jídlo a čaj. 
Když ob@d skočil, výslech ješt@ chvíli pokračuje. Po jeho 
skončení můžeme jít před budovu na přilehlou zahradu. 
Jsme bedliv@ hlídáni vojáky a je již tém@ř jisté, že jsme 
n@co jako zajatci.  

Na vojenské základn@ zůstáváme asi do čtyř hodin  
odpoledne, aniž bychom se cokoli dov@d@li o naší situaci. 
Pouze čekáme, až přijde n@jaký další klíčový důstojník. Nic 
víc o naší budoucnosti nevíme. Stále je slyšet střelba. 
V horách se bojuje. Všude kolem nás se válejí nebo jsou 
opřené o st@nu domku tu prázdné, jindy nevybuchlé ná-
bojnice, bomby a rakety různých velikostí. Vojáci nám  
celou tu spoustu ukazují, a dokonce si můžeme i n@co 
z toho ohmatat a pot@žkat. – „Bomby jsou nevybuchlé, opa-
trn@ s nimi!“ – To bylo důrazné varování pro Thomase, 
když vzal do rukou bombu, pot@žkal a cht@l ji odhodit zase 
zpátky na hromadu mezi ostatní. 

 
 

V @ z e n í  
 

Nakonec, po skončení všech výslechů, po porad@  
důstojníků a vyhodnocení výsledků výslechů, jsme neče-
kan@ dostali jakýsi vratký příslib povolení pro průjezd 
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mudžahedínskou oblastí do Pákistánu. Musíme ale čekat 
na rozhodnutí Ministerstva vnitra v Kábulu. Jak dlouho, 
to nikdo neví. I přes naše protesty nám byly odebrány  
pasy a důstojníci nás odvedli do vojenské vily určené pro 
zvlášt@ vážené hosty (tak nám to bylo řečeno). Na první 
pohled to sice vypadá jako ubytovací zařízení pro vážené 
hosty, zároveň si ale uv@domujeme realitu: Je to normální 
domácí v@zení uprostřed vojenského tábora.  

Dům je obehnán vysokou zdí. Hlídají nás vojáci, aby-
chom neutekli. Ve vile nikdo krom@ nás nebydlí, vojáci spí 
venku na postelích. Jsou to všechno chlapci ve v@ku  
osmnáct až dvacet let. Krom@ toho, že nás hlídají, mají ješ-
t@ na starost připravovat nám jídlo. Všichni tři jsme spolu 
s naším dobrovolným tlumočníkem umíst@ni do  
jednoho pokoje. Tlumočník tu musí zůstat s námi, ač cht@l 
jet do Pákistánu. Do m@sta jít vůbec nesmíme. Ani 
s vojenským doprovodem. Smíme maximáln@ na zahradu 
obehnanou již zmín@nou vysokou zdí. Uprostřed zahrady 
stojí pomník neznámému bojovníkovi, pochopiteln@ 
s nezbytnou velkou rudou hv@zdou.  

Z geografického hlediska jsme v subtropech, takže se 
před poledním sluncem schováváme ve stínu palem, pozo-
rujeme zdejší papoušky a jiné exotické ptactvo. Vůbec ne-
víme, jak dlouho zde budeme a co s námi zamýšlejí. Tato 
nejistota je morem na Petrovy a Thomasovy nervy. Co chví-
li se rozčilují. Petr má záchvat zuřivosti. Do všeho  
kope a třese se stromy. Střelba a výbuchy se ozývají ode-
všad a okolo jezdí tanky. K večeři dostáváme rizoto prosté 
jakékoli chuti. Toto jídlo, nachlup stejné, budeme dostávat 
den co den – ráno, v poledne i večer. Spojení s okolním 
sv@tem není žádné. Pouze Thomas se na zdejším rozhlaso-
vém přijímači večer snaží poslouchat BBC. Protože je  
britské rádio špatn@ slyšet, tak si Thomas vylezl na stůl na 
zahrad@ a počal rádiem zb@sile otáčet na různé strany, aby 
našel ten nejlepší příjem. Málem při tom slet@l ze stolu. 
Nakonec se uklidnil a kultivovan@ se posadil na židli.  
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Naše ozbrojená stráž jsou v podstat@ ješt@ d@ti, které 
válka odtrhla od rodičů. Cht@jí se s námi spřátelit a snaží 
se komunikovat. Večer společn@ sedíme na zahrad@ u stolu 
a přes našeho tlumočníka vedeme jakýsi hovor. Na vlastní 
oči můžeme vid@t, jak válka a režim d@lají z čistých 
a bezelstných mladých lidí stroje schopné zabíjet a ženou 
je na smrt za jakési ideály, za koryta druhých. Tihle vojáčci 
velice touží žít, ale přitom již třeba za týden, za m@síc ne-
budou moci. 
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A jak vypadá motor vašeho auta? 
Automobilové přísady Flashlube mohou účinně pomáhat i vašemu vozu. 

 

 

             S použitím Flashlube Bez použití Flashlube             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové pocity z jízdy, aniž byste museli kupovat nový automobil. Vychutnejte 
si zážitek z jízdy s motorem podporovaným aditivy Flashlube. 
 

Spolehlivé a patentované přísady značky Flashlube jsou určeny do automobilových olejů 

a do pohonných hmot dieselových, benzinových i LPG/CNG motorů. Zvyšují výkonnost 

a životnost motoru bez ohledu na jeho zátěž a překonávaný terén. Příměsi Flashlube pozi-

tivně ovlivňují ekonomiku provozu motoru. Jsou nehořlavé, nejedovaté a šetrné 

k životnímu prostředí. Více informací najdete na adrese www.OchranaMotoru.cz. 

Fotografie řekne víc než tisíc slov 
Aditiva Flashlube chrání motor před usazeninami a optimalizují provoz. 

 

 

             S použitím Flashlube Bez použití Flashlube            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aditiva Flashlube jsou úspěšně používána ve 100 zemích 
světa. Motoristé oceňují rychlé snížení výdajů na provoz. 
 

Motor automobilu je hořením paliva zatěžován podobně jako kuchyň-

ské pánve na vaření nebo krbový komín. Pokud však budete k palivu 

pravidelně přidávat několik kapek aditiva Flashlube, ucítíte lepší tah 

motoru a především se zmenší vaše výdaje do paliva či oprav motoru. 

Docílíte jak efektivnějšího, tak i ekologičtějšího provozu. 


	9788090427204
	9788090427204_content
	reklama-book-2011-09-20x

