
Hned po vystoupení z autobusu ve městě Akaj ležícím v těsném 
sousedství s„górodem" Bajkonur, jsme kontrolováni policií. Na 
požádání jím podáváme své pasy. Ty nám ovšem nevrací. Máme je 
následovat. A tak jdeme pár stovek metrů do špinavé budovy u 
nádraží. Zřejmě patří místní „milícii". Nikdo se s námi nebaví. Jen 
nám ukážou místo, kam si máme sednout.
„Vždyť to má mříže!" zjišťuji krátce potom, co jsme dosedli na 
dřevěnou lavici. „Oni nás normálně zavřeli do vězení!" pokračuji 
překvapeně.
Přichází jeden z místních oficírů a začíná s přísným výslechem přes 
železné tyče: „Adkudá vy k nam prijéchali a čto vy zděs dělajetě?" ptá 
se na úvod. Podrobně mu líčíme naši trasu Kazachstánem. 
S hrůzou se dovídáme, že máme v pase povolenku na pobyt pouze 
v regionu Almaty. Procestovali jsme tedy většinu země načerno 
s neplatnými dokumenty. Po několika dalších otázkách zjišťuje, že 
nejsme žádní špehové. Nakonec nás brzy pouští a popřeje nám 
šťastnou cestu zpět do Almaty. O našem plánu návštěvy Bajkonuru 
jsme mu samozřejmě nic neřekli.
Bajkonurskou oblast mají Rusové od Kazachů pronajatou na 50 let. 
Do města se dá dostat jen díky obtížně získaným speciálním pro-
pustkám. Vše je velmi pečlivě hlídáno. My svůj „útok" na přísně 
střežené město zahajujeme úplatkem místnímu mladíkovi.
Dobrodružná akce začíná ve dvě hodiny po půlnoci. Prolézáme 
dírou ve vysokém betonovém plotu, který odděluje ruské území od 
kazašského. Tam na nás čeká náš ilegální průvodce. Je to tady ho-
tový skanzen všeho, co je spojeno s ruskými (vlastně sovětskými) 
kosmickými úspěchy. Vidíme zde několik kamenných pomníků 
v podobě letadel, raket Sojuzů, Gagarina, psa Lajky. Na hlavním 
náměstí stojí socha Lenina ukazující k nebi. Ve městě platí ruské 
zákony, ruské peníze, ruský mobilní operátor, ruské televizní stanice 
a jezdí tu i ruské automobily s ruskými espézetkami. Klid a bez-
pečnost hlídá plno policistů a vojáků. Naše nepovolená návštěva je 
dost nebezpečná.
„Rychle padejte zpět do auta! Jdou policajti! Dělejte!" volá na nás 
mladík. Okamžitě nasedáme do auta a odjíždíme od Gagarina pryč.
„Tak tohle bylo o fous!" povídám s úlevou. Po třech hodinách pobytu 
na ruském území prolézáme stejnou dírou v plotě zase ven.
„Jsme nezodpovědní magoři! Kdyby nás vyhmátli, tak naše rodiny 
neuvidíme dost dlouho!" dochází mi zpětně již opět na kazašském 
území. Stačila jedna kontrola dokladů a Rusové by nám pobyt zde 
určitě rádi prodloužili v nějaké malé místnůstce bez oken...

CHTĚLI JSME POZOROVAT MEDVĚDY, VIDĚLI JSME HOVNO
Střídavě autobusem a maršrutkou (minibus ruské výroby) se pře-
souváme k přírodní rezervaci Aksu-Dzhabagly. Je to poslední výlet 
před návratem do Almaty. S průvodcem Farkatem šlapeme do 
nejzápadnější části Ťaň-šanu. Po dvou hodinách chůze nás 
překvapují dva menší vodopády. Nádhera!
„Kromě medvědů v rezervaci žijí i vlci, rysi, divoká prasata a jedovatí 
hadi, jako jsou zmije nebo chřestýši," vypráví cestou průvodce. 
Během pohodové chůze s menším převýšením vzhůru nepot-
káváme jediného turistu. V podvečer docházíme k malé chajdě, kde 
přenocujeme. Je velmi prostě vybavená, jen stůl, pár židlí a trochu 
odřeného nádobí. Vody je v horském potůčku dostatek, a tak si 
dopřáváme i výtečnou českou gulášovou polévku z pytlíku.
„Ty máš snad plechovou hubu! Jak to můžeš jíst tak vařící!" závidím 
Davidovi, že se už pustil do naší oblíbené večeře. Jako druhý chod 
následují rybičky s cibulí a kazašským kulatým chlebem. Při tom 
všem si užíváme krásný západ slunce. Farkat má s sebou dale-
kohled a hluboko do noci pozoruje, jestli někde nezahlédne med-
vědy.
„Vidíš něco?" ptáme se ho zvědavě v krátkých intervalech.
„Ničevó," odpovídá stále stejně. Bohužel, živého huňáče nezahléd-
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neme. Zvedáme se z louky plné kravinců a odcházíme i s Farkatem 
pryč. U východu se loučíme i s ním. Nic dojemného. Naopak od nás 
ještě požaduje peníze navíc i přesto, že jsme za něj slušně zaplatili 
už včera.
„Dáme mu ještě něco?" ptám se kámoše o radu. „Rozdělili jsme se 
s ním o večeři i snídani. Medvědy jsme neviděli. Jen hovna! Nic mu už 
dávat nebudeme!" bilancuje parťák.
Stojíme na hlavním tahu na Almatu a stopujeme. Za půl hodiny 
u nás zastavuje žigulík, se kterým se přes noc vracíme do cíle. Sice 
se jednalo o bezesnou noc spojenou s bobříkem odvahy, neboť 
řidič to mastil podobně bezohledně jako většina šoférů v zemi, ale 
přežili jsme.
Před odletem si poslední den dopřáváme návštěvu místních 
největších lázní Arasan. Očista těla i ducha je důkladná! Zažraná 
špína posbíraná na prašných cestách po čůrkách stéká do sběrného 
kanálu.
Odpoledne vyjíždíme kabinkovou lanovkou nad město. Nabízí se 
nám přímo úchvatný výhled na zasněžené vrcholky hor plné 
zimních sportovišť. Almata se neúspěšně pokoušela o organizaci 
ZOH v roce 2014. Po malé rozlučkové procházce se z kopců 
přemísťujeme na letiště do „kamery chraněnija" pro svá kola. Zde 
naše cesta končí.

A TO „NEJLEPŠÍ" NA ZÁVĚR
Musíme konstatovat, že Kazachstán byl pro nás více adrenalinový, 
než jsme předpokládali.Perličkou jsou místní veřejné záchodky, 
které ucítíte už z dálky. Snažili jsme se jim vyhýbat, jak jen to šlo, ale 
zvláště ve městech nebyla jiná možnost. Patří k tomu nejhoršímu, 
co jsme tam poznali. Většinou se jedná o díru v zemi nebo dlouhé 
korýtko táhnoucí se skrz všechny kabinky, v lepším případě oddělené 
nízkou deskou. Běžně se ale neoddělují ničím, tak se při vykonávání 
velké potřeby se sousedy pozorujete. Ti si tuto chvilku v dřepu vy-
plňují kouřením. Není možnost ničeho se přidržet. Ovšem udržovat 
rovnováhu je nutnost, protože dotknout se podlahy ušpiněné 
výkaly něčím jiným než podrážkami bot by bylo dost kruté. 
Exkrementy padají do díry i všude kolem. Použité toaletní papíry 
nebo noviny se vhazují do vedle ležících přeplněných košů, kolem 
kterých lítají hejna much. Někdy se člověku chce zvracet. Proto, 
máte-li možnost vykonat potřebu v přírodě, je to určitě ten nejlepší 
veřejný záchod v okruhu stovek kilometrů.

Kazachstán má patřit, podle prohlášení prezidenta Nazarbájeva, od 
roku 2030 mezi nejvyspělejší země světa. Proto, kdo má rád adrena-
lin, ať navštíví tuto zemi dřív, než se tak stane. Potom už to bude 
nuda. Nyní je to stále ještě země jako stvořená pro dobrodružství.

SHRNUTÍ 
Akce trvala celkem 16 dní.
Na kole najeto 700 kilometrů za 7 dní.
Nejkratší etapa měřila 78 km a nejdelší 133 km.
5x defekt a 7 pádů (bez vážnějších následků). Naprasklý ráfek 
a nalomený nosič Davidova zadního kola.
Díky rozlomenému ráfku došlo ke změně plánu. Druhá část byla 
absolvována autobusem a stopem, ujeto 3 500 kilometrů. V míst-
ních horách našlapáno v sandálech 30 km.
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6.00 Kost v krku                        čb   
Malá vánoční komedie o první 
štědrovečerní službě mladého 
doktora (1973). 

6.30 Pták Ohnivák                           
Výpravná pohádka (1997). 

8.00 O štěstí a kráse                        
Pohádka o princezně Marion, pradlence
Madlence a jedné podivuhodné 
záměně (1986).

9.05 Sněžný drak                             
Velká filmová pohádka o lásce, ve 
které princezna se svým vyvoleným 
musí překonat nejednu překážku 

10.40 Pekařův císař                           
Jan Werich ve druhé části slavné 
historické komedie o stárnoucím 
císaři Rudolfovi II., pekaři Matějovi a
legendárním Golemovi (1951). 

11.45 Jak si zasloužit princeznu           
Filmová pohádka na motivy klasické 
předlohy Boženy Němcové (1994). 

13.00 Vánoční poselství prezidenta       
republiky Miloše Zemana 

13.15 O víle Arnoštce                         
14.05 Tři životy

Vojtěch Dyk ve výpravné pohádce o 
lásce, která musí projít těmi nejtěžšími
zkouškami (2007). 

15.25 Princezna ze mlejna 2                
Česká filmová pohádka (2000).

17.20 Jak dostat tatínka do polepšovny   
Tomáš Holý v nestárnoucí komedii o 
nadmíru podnikavém Vaškovi pokračuje
prázdninovým pobytem u nového 
dědy (1978). 

18.55 Události za okamžik a počasí       
19.00 Události                                 
19.45 Branky, body, vteřiny                 
20.00 Tři oříšky pro Popelku                

Libuše Šafránková v hlavní roli příběhu
o krásné dívce a jejím kouzelném dárku.
Slavná filmová pohádka (1973). 

21.25 Jak utopit dr. Mráčka aneb 
Konec vodníků v Čechách  
Slavná pohádková komedie o mladém 
právníkovi, který se z lásky dostal do
vodnického hrnečku (1974). 

22.59 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony  

23.00 Nezničitelný Vladimír Menšík       
23.55 Arabesky                                 
1.05 O Vánocích už nechci slyšet ani    

slovo  
2.20 Z Divadélka pod věží                 
3.20 Čepice                                     
3.40 Ráno budeme moudřejší              
4.45 Felixír 

TV PROGRAM

pohádka
Tři oříšky pro Popelku20.00
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6.00 Naše tradice: Boží hod a svatý    
Štěpán 

6.25 David 1/2                               
Americko-německo-italský dvoudílný 
film (1997). 

7.55 Na cestě po Římě                      
S J. Bartoškou a M. Donutilem do 
Věčného města za vánočními 
čarodějnicemi, mluvícími sochami a 
do kavárny s nejlepší kapučínovou 
pěnou (2008). 

8.25 Malý indián ve městě                 
Francouzská komedie (1994). 

9.50 Zázračná planeta: Tajný život psů   
Z kolekce BBC Earth

10.40 Cirque du Soleil: Vzdálené světy   
Americký film s vrcholnými čísly z 
různých představení Slunečního 
cirkusu (2012). 

12.10 Jingle bells                         čb   
Vánoční klip Ondřeje Havelky (1995)

12.15 Vánoční čas s Marií Rottrovou     
12.45 Nejkrásnější dar                        

Pohádka pro všechny děti a rodiče 
ve znakovém jazyce tlumočená do 
češtiny

13.20 Obrazy ze života Boženy 
Němcové                
Lenka Vlasáková jako Božena 
Němcová v polohraném dokumentárním
filmu o méně známých skutečnostech 
ze spisovatelčina života (2011). 

14.15 David 2/2                               
Jonathan Pryce jako Saul a Nathaniel
Parker v roli Davida v dramatickém 
životním příběhu izraelského krále. 
Americko-německo-italský dvoudílný 
film (1997). 

15.45 Skalní kláštery v Etiopii              
16.10 Nadějné vyhlídky                      

Ralph Fiennes, Helena Bonham 
Carterová a Jeremy Irvine ve filmové
adaptaci slavného románu Charlese 
Dickense (2012). 

18.15 Na cestě po Vojvodině                
S J. Bartoškou a M. Donutilem do 
kolébky římských císařů, na oslavu 
"opožděných" Vánoc a za kulinářskými 
specialitami starého mocnářství 

18.45 Večerníček   Bubáci a hastrmani  
18.55 Moravia Incognita: Kralice           
19.10 Evropské koledy                        
19.50 Postřehy odjinud                       

Itálie očima Milana Fridricha
20.00 Prázdniny v Římě                čb   

Americká komedie oceněná třemi 
Oscary, s Audrey Hepburnovou a 
Gregorym Peckem v hl. rolích (1953) 

22.00 Jih proti Severu (2/2)                
Americký film, oceněný osmi 
Oscary (1939). 

0.00 První Tichá noc                          
1.15 Tomáš kardinál Špidlík                
1.30 Ježíšek měl jméno Zuzanka         
1.45 Psaní Ježíškovi                         
2.45 Náš venkov                              
3.05 Květa Legátová, spisovatelka      
3.20 Antické Řecko                           
3.45 Uchem jehly                              
4.10 Ta naše dechovka                      
4.40 Vlčnovské Vánoce                      
5.05 Na pomoc životu - cukrovka        
5.25 Zrezivělá krása: Než přiletí čáp   
5.50 Postřehy odjinud 

komedie
Prázdniny v Římě 20.00


