
Vodku ne! Nechceme oslepnout
Bratranci Martin a Ondřej Surovcovi z Hornolidečska píší deník z dobrodružné cesty do Gruzie
Gruzie, Arménie – Naposledy
jsme psali o přechodu arménsko
gruzínské hranice. Do Arménie
vjíždíte z Gruzie velkým kaňo-
nem bez možnosti kdekoliv víc
než pár metrů zabočit. Cesta se
klikatí, vedle velký horský potok
a koleje pro vlak. Atmosféru do-
tváří staré, většinou nevyužíva-
né továrny. Naproti jedné z nich
se kousek od cesty ubytováváme
na noc. Místo nic moc. Je mokro.
Z cesty k nám jde vidět, ale hlav-
ně, že jsme v Arménii.

Druhý den kousek od kláštera
Sanahin přijímáme pozvání na
kafe od místního učitele tělocvi-
ku. Před domem ma jednoduché
posezení. Na stole jen vlastní vy-
pěstované ovoce, v rohu posezení

plynová bomba – vařič. Stůl i
židle pamatují hodně. Nejstar-
ším kouskem však byla evident-
ně stará černobílá televize s uh-
lopříčkou asi 13 cm a přeskaku-
jícím obrazem.

Po chvíli nabízí domácí vod-
ku. Všichni jsme zpozorněli.
Ukazuje na domácí pálenici – na
to zařízení, čím se to vyrábí:) vě-
domi, že česky nerozumí, vtip-
kujeme, že nic pít nebudeme, ne-
chceme oslepnout. Ondra pánovi
vysvětluje, že musí řídit. Pán po-
znal, že pít nechceme a směje se,
že asi všichni řídíme.

V Arménii navštěvujeme dále
klášter Geghard. Koupeme se v
jezeru Sevan v nadmořské výšce
2000 m. Voda má 16 stupňů.

Nakonec navštěvujeme Jere-
van. Čas nás ale tlačí. Vracíme se
do Gruzie. S velkým nadšením se

necháváme vyvézt lanovkou ve
Tbilisi až na kopec s pevností.
Odsud máme Tbilisi jako na dla-
ni. Úchvatný pohled.

Bizarní lanovka
Potkáváme skupinku Slová-

ků. Pokračujeme v cestě na la-
novky v Ciature. To je šílenost.
Shodujeme se jednomyslně, když

vidíme první lanovku. V dolní
budce lanovky nikdo a ani nic ne-
ní. Jen obrovské kolo, na kterém
jezdí lano a několik starých dře-
věných laviček a nápisy všude po
zdech. Ještě jedno tlačítko. K mé-
mu údivu ho Pavel mačká. Po pár
minutách se lanovka rozjíždí a v
jediné kabince na celé lanovce k
nám ze shora přijíždí stará paní.
Kabinka je celá plechová až na
pruh plexiskla kolem celé kabin-
ky, což slouží k výhledu. Vypadá

to chatrně. Plechy ve spojích pro-
svítá světlo. Doufáme, že to bude
držet pohromadě. Dveře stará
paní zavírá takovým kouskem
železa. Je to taková pofiderní zá-
klapka, která může kdykoliv vy-
skočit a dveře se otevřou. Paní
kývne, jestli mužem jet. Vida, na
jedné straně kabinky svatý ob-
rázek přikyvuji a doufám, že nás
ten obrázek ochrání. Jedem.
Rychle nabíráme rychlost a hlav-
ně výšku. Hluboko pod námi je
stará továrna, dnes sloužící jako
pila, a dravá řeka. Pomalu si bu-
dujeme k lanovce důvěru a ani
jsme se nenadáli a jsme nahoře.
Paní přikyvuje, že je to její za-
městnání. Dáváme jí drobné za
svezení. Rázně odmítá. Cestou k
autu uvažujeme, jak se někdo
muže takhle živit. Risknout jed-
nu jízdu lanovkou je přeci úplně
něco jiného než nasazovat svůj
život každý den...

Opět v autoservise
V gruzinskem Batumi jsme

strávili pět hodin v autoservisu.
Automechanik totiž s námi objel
asi 10 autoservisů, aby sehnal
součástky na našeho Formana a
svařil jednu hliníkovou součást-
ku, která v Batumi prý sehnat
nejde.

Co to je přesně za součástku sa-
mi nevíme. Nejspíš držák ulože-
ní hřídele převodovky. Auto již
neposkakuje, jak poskakovalo, a
řadit jde bez problémů. Pokud si
vzpomínáte, jak jsme v minulém
článku popisovali trable s au-
tem. Bohužel, přibyly nové ne-
otřelé zvuky, když při nízké
rychlosti zatáčíme prudce do-
prava či doleva. Nad těmi zvuky
náš mechanik krčil rameny.

Včera v podvečer (3.7.) vjíždí-
me pres gruzínské město Batumi
do Turecka. Martin Surovec

seriál týdeníku: 3. díl

Seriál týdeníku Naše Valašsko
Minulé léto trávili u vody. Le-
tos ale zatoužili po větším dob-
rodružství. Z řady nápadů na-
konec zvítězila okružní jízda
Škodou Forman po východní
Evropě. Na deset tilsíc kilome-
trů dlouhou cestu vyrazili 20.
června bratranci Martin a On-
dřej Surovcovi z Hornolidečska

(a s nimi také jejich kamarád z
Prahy Pavel Lenhart). Proje-
dou desítku zemí včetně Gru-
zie, Arménie, Turecka či vál-
kou zmítané Ukrajiny. S týde-
níkem Naše Valašsko můžete
být u toho.
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