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Další vandr s moraváky začíná dost brzy-odjíždíme ve pá
13.5.2016 odpo,tentokrát bez problému-půjčené Ducatto
po německých policajtech má sice své za sebou,původně
sloužil k sepisování u havárek,tak si batůžky dáváme do
kufrů nad hlavou s nápsy „Drucpapier „a p.a užíváme
pohodlí křesílek-moře místa pro nohy.
 Asi v pů čtvrté ráno před  Novim Sadem začíná motor
vařit-praskl řemen,sami to nepravíme.Obsluha pumpy
přivolá „šlepsku službu“ odpřaháme vlek,auto se odváží
na dílnu s dvěma členy,zbytek hlídá vlek na pumpě.
Nabrali jsme si plechovkáče,na což reaguje barman“To se tu nesmí,ale když mi dvě dáte,tak
můžete.“ Já si dávám místního Jelena a dobrou placku. Jak přibývá čas,pumpa se
zaplňuje,střídá směna a jsme skoro na obtíž.. Vlek nám zastínily polské autobusy-jdu
zkontrolovat kola a polský řidič sděluje že je vezou do Řecka a pak pofrčí lodí do Izraele-
proto ty hrozné klikyháky na světelných tabulích. Blbý asi je,že městský bus na dálnici víc
jak 80 neudělá..

Náš vůz přifrčí po devaté-vyměněny ložiska kladky a
řemen-280 euro...Nejlepší prý byly skříňky v
servisu,oblepené fotkami Karadžiče,Mladiče a
pod...Kousek po dálnici a odbočujeme na jih-samá
zemědělská krajina,u Loznice přijíždíme k Drině-
lázně Banja Kvilijca jsou první zastávkou,na Goglu
to vypadá skvěle-lázeňský park jak na zámku,ve
skutečnosti je to dost omšelé,lázeňská budova
zavřená,ale stojí to za prohlídku. Zkoušíme se
registrovat na policii,což je prý povinnost,ale ti nás

odkazují na větší oddělení v Loznici-tam jsme už byli,tak na to zatím kašleme,a
pokračujeme na jih k Zvorniku. Čas zatím pokročil,přemýšlíme.kde zakempovat a třeba
trochu projet okolí. Na seriály zde asi nekoukají-většina lidí s motykami obdělává
políčka,tak že najít místo na spaní se dá těžko-
všecko je okopaný od hor až k řece. Začíná dost
pršet,odbočujeme na boční cestu ale nikde nic.V
děsným chcavci se jde Jindra zeptat místních,zda
není možné zakempovat u nich na zahradě.To
nejde,je zde pohraniční pásmo,a na ubytování
cizinců je třeba povolení-ale....když si dáte to
auto za stodolu,aby to sousedi neviděli,můžete
přespat u nás v obýváku.Tak se osm cizích
chlapů nacpalo do velkého pokoje,přístupného
přes přízemní terasu.Dům je stále trochu
rozestavěn,tak že na plovoučce je nějaký koberec,dlouhý stůl s lavicemi a malý stůl v rohu
na kuchtění. Paní domácí zatím vaří venku v přístěnku. Dům je vícegenerační-z druhé strany
bydlí dcera s zetěm,kteří jdou s druhou dcerou někam pařit,a nechávají starým vnuky Luku
a Nebojsu na starost. Chlapci jsou trochu plaší,dostáváme kavu,vytahujeme
pivo,kořku,víno,hospodář zase lozu a uzené. Na vozíku přitáhnou souseda,starého jako
já,bavím se s ním-stavěl nemocnici v České lípě,škodovku v Bouli..dost jsem



zabodoval,když jsem řekl že to bylo v roce,kdy zemřel Tito. Chlapík má  ženu z Ruska,kde
taky fachal,když ho tlačí na záchod,domácí vysvětlují-Je to Rusačka!! 

O hospodáři zase tvrdí že je Bosňák a sem přišel
za ženou přes Drinu,která tu dělí Bosnu i
Serbii,víc to snad dělí lidé.Jezdí u nějaké
stavební firmy-na dodávce je cedule „Avto za
sovstavne potrebe“-je to na spoustě dodávek a
náklaďáku,asi se to tu nějak dělí na plátce
silniční daně a neplátce.
V přístavku u stodoly bydlí ještě staří rodiče,jak
je na Balkáně zvykem.Hospodáři je tak do
50,ale kořku už moc nesmí,pije Plzeň,náš
paprikový guláš taky ne-má něco s pajšlem. S

zábavou to moc nepřeháníme,kytaru týráme asi hodku a pak jdem spát. Ráno místní
odmítají cokoli za nocleh a srdečně se loučíme. Ještě obhlížime hospodářství-čuníci jsou
základ,udírna na dvorku  je velká jako menší trafostanice,přividělávají si i hašením vápna a
pytlováním na prodej.
Vyrážíme kousek proti proudu a do hor. Po
asfaltu,šotolině to jde,ale včerejší déšť udělaj z
horských cest bahniště,tak že po cca 40 km
máme komplet vše od bahna a rádi se po silnici
vrátíme do Loznice. Honza nás naloží ve
včerejších lázních a zase najih,začíná zase
pršet,tak jsme rádi,že pod Zvornikem
nacházíme opuštěnou pláž u přehrady,kteru tu
Drina tvoří.Naproti přes vodu je bosenské
městečko s mocným minaretem. My se
koupeme...no koupeme,pětivteřinový ponor
stačí k dostatečné hygieně i osvěžení-je docela kosa.. Pár nás za mírného krápání staví
stan,pod přístřeškem se stolem vaříme,prší-stojíme dokola,na záda nám mírně prší,po véče

je zábava,koluje lahev,debatuje se-jsem rád,že
v jedenáct nemusím ve slejváku stavět
stan,jako ti co v 6 zaváhali...Ráno je zataženo
ale vypadá to slibně. Vyrážíme do hor,mají jen
asi 900,ale jsme v 150m. Cesty jsou naštěstí
šotolinové,trochu se časí a po přejezdu hřebene
jezdíme z kopce do kopce,kolem malebné
vesničky a obdělaná políčka. Když zabloudíme
a ukazujeme mapu,přinese hospodář s brýlemi i
lahev lozy, na sobě vybledlou košili s nápisem
Milicija...lidé jsou tu mnohem srdečnější než u
nás. Sjíždíme do střediskové obce Pecka,na

ulici místo aut tak polovina traktorů,cestou potkáváme lidi s motykami,kosami-idylický
venkov. Restaurace „U tří klobouků“ nemá chybu-je nám zima,když čaj,tak bylinkový,nebo
heřmánek,jiný nemaj-je skvělý,pak pivo,rakija..paní vedoucí je velice sympatická
40ka,vyprovází nás až ven. Horší je,že musíme vydupat hřeben asi 6 km do kopce,aby jsme
sjeli na druhou stranu k Drinu. Někteří si pomáhají a chytají se včelařských aut-je to tu
jedna s živností-ted kvetou agáty,pak přijdou maliny,jejichž plantáže má každý u domu nebo



na polích v horách.
Sjezd z sedla je ďábelský,dole brzdíme u
mostu přes říčku Ljubovici-přítok
Drinu,konečně lesy bez políček,táboříme na
louce u řeky,Honza nás už vyhlíží. Asi km
proti proudu stojí starý římský most,cesta k
němu je opravena z peněz Unesco. Most je
opravený nekolika betonovými záplatami,jinak
je echtovní.Konečně táboření s
ohněm,kytarou...
Ráno sjíždíme kousek dolů  a odbočujeme na
silničku do kopců-Orobica,Tornik je
středisková obec na hřebeni,je tu škola,za oknem obec úřadu je vidět i zubařská vrtačka-jsou
tu soběstační. Je poledne,právě končí škola a děcka se rozcházejí po pěšinách do svých

horských samot. My pokračujeme po silničce na
Savkoviči,potkáváme magazin-mají tu
hřebíky,lopaty,kamna a hlavně pivo a salámy,kafe
uvaří. Po 3 km silnička končí,jsme na průsmyku v
1200 m a musíme najít cestu do údolí
Lubovice,podle které se chceme vrátit do tábora.
Zatímco odpovědní luští mapy,my si užíváme
božských výhledů do panenské přírody
smíšených lesů-samý buk,agát. Sjezd podle říčky
má snad 15 km a v tábořišti si užijeme zasloužené
večeře a další zábavy do noci. Ráno sjedeme asi 6

km k Drině do městečka Ljubovja,kousek proti proudu je most a přechod do Bosny. Drina
dál proti proudu vytváří velký oblouk,po silnici
podel ní pojed  Honza autem,Igor na kole a
zbytek,který není líny jet přes kopce,jedme přes
Bosnu. Na každé straně mostu je jedna budka
celňáků,kousek podel řeky a za Bratunacem
zajíždíme do vnitrozemí. Před Sebrenicí je
monumentální hřbitov 8372 obětí Srbské
genocidy z r 1995. Není to jednoznačné,bosńák
Ibrahim Rugova tu rozpoutal válku proti srbské
menšině,na kterou srbové odpověděli akcí,která
připomíná Lidice-ženy a děti vyvezli z oblasti a
muže pobili u Sebrenice. Pokračujeme do

Sebrenice-takové podhorské městečko mezi
stráněmi do kopečka,připomíná mi to
Tanvald,akorát ty mešity to trochu kazí.Pivo
za ečka v hospě a šlapeme přes hřebeny 900
m. Všude na kopcích políčka,lidé..a miny!-
jsme v Bosně. Nakonec jsme rádi že sjedeme
zase k Drině na přechod Bajina Bašta-prdel
světa-a celník koukne do mého pasu,rozsvítí
se jak stromečeka vykřikne“Mlada Boleslav-
fotbal!!“. Pokračujeme proti proudu-vlastne



je tu zase přehrada Perucac,spíme na hřišti opuštěné školy v Beserovině,kde bydlí jen
učitelka. Voda v přehradě je pěkně studená na koupání.
 Na hřiště zatím přibyl místní psi a místní
Otík se sluchátky na uších,který somruje
pivo a cikára. Noc je teplá a suchá,jen při
cestě na wc máme dát pozor na zmije v
trávě.
Ráno dojedeme k přehradě ,cestou si
všímám jak to tu mají zařízeno s hroby.
Barák ,vedle políčko,a na části něj rodinné
hroby u silnice,mramorem se nešetří ,fotky
skoro životní velikost.Projíždíme podel
jezera,plavou po něm  tisíce pet lahví,které
se snaží u hráze lovit chlapíci s pramicí. To nevadí rekreantům,mezi petkami plavou
hausboty,mnohdy z různého materiálu-karavany na pontonrch ap.vesele z nich rybaří. Je tu

krásně,ale po asi 2 km se odkláníme podel jednoho
z přítoků do kopce,až se dohrabeme k horské chatě

skoro pod naší Sněžkou, oběd z báglu-chaty tu
nejsou pohostinné. Ještě nás nějaký kopec
čeká,konečně začínáme sjíždět k jezeru Krušina v
900m.. Honza čeká na parkovišti kam se sotva vešel
stojí tu ještě buldozer a grejdr bez kola,které nám
poslouží jako konstrukce na provizorní přístřešek na
večerní táboření-sotva stačíme uvařit,zase
prší.Nataháme suché větve a táboříme u ohně,v
týhle výšce

moc teplo není. Kolem jedoucí Srb se zastaví,tušíme
nějaký problém. Představuje se jako správce parku a
majitel lesa,pokecáme o zdejší přírodě,horách a
nakonec řekne“ Ten oheň,....ten oheň vám s těmahle
klacíkama do rána nevydrží,tady kousek dál jsou
taková pěkná buková polena,naberte si,ať vám není
zima“ Tady bi si správci našich CHKO měli vzít
příklad,to je správný přístup! Asi pro tohle
nezkažené „gastprimstvo“ sem na balkán rádi
jezdíme.
Stany  v pátek ráno balíme za deště a je jasné-cyklistika dnes asi odpadá. Popojedeme
trochu z hor.a v stanici Šarkany zrovna chytáme vyhlídkový vlak kterým tu před pár lety

znovu obnovili jízdu po takzvané „Šarkanské
osmě“-tak vypadá trať při pohledu shora,je tu
asi 20 tunelů.z toho jedn kilometrový. Po 1
válce si tu takto inženýři poradili s klesáním do
Mokré Gory. Trať-součást trati z Sarajeva do
Bělehradu, byla pro neekonomičnost zrušena  v
60 letech.



V poslední době jí proslavil režisér Emir
Kustorica,který zde natočil film „Život je
krásný“,jehož kulisy jsou různě rozsety podel trati.
Vlak asi 2x zastavuje na vyhlídkách,kde můžete
vidět jak se dole koleje kroutí,a v restauraci,kde se
stačíte občerstvit.rakiji popít. Jen pljeskavici v
housce tu říkají hamburgr. Jsme rádi,že jedeme jen
jednu cestu,tu zpátky,trvá to hodinu,stojíme na
plošině otevřeného vagonu,romantika jak prase.
Vagony jsou historické,táhne to nějaká stará
rumunská diselokommotiva. Na kopci nad Mokrou

Gorou má svoji vesničku Kustorica-je tam
skanzen s fotkami a artefakty z jeho
filmů,okoukneme to jen zvenčí a jedeme zpět.Je
zajímavé,že co cesta vlakem objížděla 20
km,projíždíme po nové silnici a tunelem za 10
minut...pokrok nezastavíš.Počasí se zlepšit
nemá,tak opuštíme hory,přespíme u kláštera za
Novim Sadem a druhý den-sobota v podvečer
jsme zase ve Vladislavi,k velké radosti Jindrova
psa. Tak zase napřesrok!!Luboš Andrš 2016


