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Okradeni policajty

Fáčko opět nejede. Máme štěstí v neštěstí, nacházíme se totiž ve sto-
tisícovém městě Elista, tady s opravou vozu problém pravděpodobně 
nebude.

„Co to máme za žebráka?“ uleví si Šupl.
„Jak to, že ho včera ti naši zachránci pořádně neopravili?“ ptáme se 

jeden druhého.
Odpověď pochopitelně nezná nikdo. Pavel u příležitosti pokaže-

ného auta pije rovněž pokažené mléko. Prý jestli tady mají psáno 
datum minimální trvanlivosti naopak, tedy ve formátu měsíc – den – 
rok. Jak pomalu upíjí, postupně objevuje nechutné mazlavé útvary, 
které se v nápoji už usídlily. Dojde nám, že nejsme v Americe a že 
tu mají pro datum úplně stejný formát jako u nás. Chudák Pavel 
teď konzumuje rosolovitý sliz připomínající sopel čerstvě vytaže-
ný z nosu.

Když náš labužník odloží zbytek pochoutky, vidíme, že Fáčko vy-
povědělo službu čistě náhodou právě u autoservisu. Pozorujeme, jak 
k nám přichází mechanik z dílny – pravděpodobně s vidinou zisku, na 
který by jinak pracoval možná i celé týdny.

Pečlivě prozkoumá celý vůz a pak prohlásí, že k opravě bude potře-
bovat nové palivové čerpadlo. Tedy nemusí být nutně nové, ale funkč-
ní. Bere si mě k ruce a jdeme shánět náhradní díl.

Navštívíme nejbližší prodejnu – čerpadlo bohužel není k mání. Me-
chanik sebevědomě odchází zadními dveřmi. Na zděnou budovu dále 
navazují trhové stánky podobné těm našim vietnamským. Můj prů-
vodce každého obchodníka hlasitě zdraví a popisuje celou naši gro-
teskní příhodu, jak jsme přijeli z Česka a teď v Rusku sháníme díl na 
staré auto československé výroby. Tím se honba za pokladem neú-
prosně natahuje a já uvažuji, jestli musí všichni jeho přátelé a známí 
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vědět o našich potížích. Docházím k závěru, že určitě ano, jinak by se 
neustálým převypravováním příběhu přece nezdržoval.

Labyrint uliček je stále klikatější, zmatenější, přestávám se jak-
koliv orientovat, naprosto se ztrácím, všechno vypadá stejně. Sám 
bych se odtud nikdy nevymotal. Pokud by mi chlápek utekl, musel 
bych se naučit prodávat, abych nezemřel hlady. Všelijací šmelináři 
a pokoutní šejdíři nabízejí pneumatiky, karburátory, náhradní svět-
la, motorové oleje… No vlastně cokoliv, co člověk potřebuje k údrž-
bě nebo opravě auta.

„Tady musí mít prostě úplně všechno, klidně i díl, který zrovna po-
třebujeme,“ mumlám si pro sebe.

A fakt že jo! Automechanik je snad udivenější než já, nemůže uvěřit 
neuvěřitelné náhodě, jež nás právě potkala. Prý máme ohromné štěstí, 
že jsme objevili zcela jistě jediné palivové čerpadlo na starou škodov-
ku v celé Elistě. Dost možná mluví pravdu.

Pyšný majitel hledaného náhradního dílu

Při návratu zpět do dílny na mě čeká zajímavé překvapení. Vítá mě 
mladý kluk, který prý studoval tři roky na vysoké škole v Česku. Jme-
nuje se Sam a my získáváme dokonalého tlumočníka, kterého se teď 
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hodláme držet. Nejen že umí plynule česky, ale navíc se ochotně na-
bídne, že nás provede svým rodištěm. V tomhle městě, na první po-
hled nezajímavém, se najde mnoho zvláštního, stačí otevřít oči.

Náš šikovný mechanik, jak jinak než mongolského vzhledu

Velké auto v chodníku
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Průvodce nás neopouští ani při nákupu v supermarketu a dává nám 
několik tipů, co si koupit. Naši pozornost však upoutají regály s alko-
holem omotané žlutočernou výstražnou páskou. Kus barevného igeli-
tu nás nemůže odradit, a vezmeme pár piv na večer k ohni.

„To si pošmákneme, ještě si k nim vezmeme něco na opečení, třeba 
kuře,“ pochvaluje si Šupl.

U pokladny nám lahve zase seberou, prý nic takového dnes koupit 
nemůžeme. Před obchodem Sam vysvětluje, že jsou dneska maturitní 
večírky a podle nějakého nařízení nebo zákona se ve velkých marke-
tech nesmí prodávat alkohol, aby nepodporovali mladé v pití. No, urči-
tě si jej nekoupí den předem, že? Na druhou stranu se jedná o zajíma-
vý krok a třeba až příště vyrazíme do Ruska, budou už národem abs-
tinentů.

Sam nás doprovodí až na okraj Elisty. Jeho poslední rada na cestu 
zní: „Severní Osetií jeďte raději i v noci, než abyste někde přespávali 
pod širákem. Jedná se o rizikové území a raději se v něm zdržujte co 
nejméně.“ Zarazí nás, že něco podobného neslyšíme poprvé. Z televize 
a internetu moc dobře víme, jak je svět plný násilí, krutosti a bezprá-
ví, a tak jsme raději před výpravou vznesli e-mailový dotaz na české 

Buddhistická věžová stavba neboli pagoda
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velvyslanectví v Moskvě ohledně politické situace v dané lokalitě. Od-
pověď zněla jasně:

„Cesta, resp. regiony, které jste si pro cestu jižním Ruskem zvolili, nepa-
tří mezi nejklidnější. Region severního Kavkazu patří dlouhodobě a kon-
stantně z bezpečnostního hlediska mezi nejvíce rizikové, proto prosím 
důkladně zvažte, zda do těchto oblastí cestovat. Pokud bych Vám mohl 
něco doporučit, tak do těchto končin bych se automobilem nevydával.“

Buď jak buď, pokud se nechceme vrátit domů stejnou cestou nebo 
objet celé Kaspické moře přes Kazachstán, Turkmenistán a Írán, pak 
tudy stejně musíme. Navíc zmiňované země nevnímám jako dvakrát 
bezpečné, zejména pak Írán a Turkmenistán sousedící s Afghánistá-
nem.

Během několika hodin přichází nevyhnutelné – slunce mizí za ob-
zorem, nastává tma. Na Samovo doporučení však postupujeme dále, 
přenocujeme až v Gruzii. Čeká nás dlouhá noc, zbývá ještě přes dvě 
stě kilometrů.

Okolní krajina zpoza skel auta naštěstí vypadá bezpečně, naprostý 
klid. Nepřipouštíme si vůbec žádné starosti, Fáčko tiše přede. Celá po-
sádka kromě řidiče poklidně klimbá, spokojena s dosavadním průbě-
hem expedice. Za těch pár dní jsme toho už dost viděli a zažili. Jsme 
na sebe pyšní, že nás neodradila střelba u Kurska ani pavoučí nájezdy 
někde v zapomenutém koutě Ruska. Skoro spíme.

Najednou toto příjemné hedvábné opojení surově rozpáře bezcitný 
jekot policejní sirény. Ostré záblesky modrého světla se mi zarývají do 
zornic. Předjedou nás policajti a zablokují cestu. Podáváme jim pasy.

„Porušili jste pohraniční zónu!“ oznamuje tvrdě jeden z nich.
„Cože? Jakou zónu? Máme se vrátit nebo pokračovat dál?“ snažíme 

se pochopit situaci.
Policajt nám vůbec nerozumí.

„Porušili jste pohraniční zónu! Podáme na vás trestní oznámení. Po-
jedete s námi na stanici. Každý zaplatíte pět tisíc rublů!“ (asi dva tisí-
ce pět set korun)

Krve by se ve mně nedořezal.

(pokračování v knize „Sabagiro už ne!”)


