
 
 

 
 
 

               
 
 

        
 

 
WALES 
 
Milý domove a všichni ostatní, jela jsem p�es  Shrewsbury.  Úzké uli�ky, tudorovské 
hrázd�né domy a pevnost s hradbami. Všechno moc hezké. Kousek dál za�íná Wales.  
 
Wales je zem�, zakletá jak šípková R�ženka. Staleté chajdy, ješt� starší kamenné mostky p�es 
úzké �í�ky a potoky. Welšské názvy neumím vyslovit, ale už jen když se podívám na 
rozcestník, cítím, že ke mn� vysílají  dávná poselství. Fakt. Nesm�jte se a zkuste si to: 
Llanymynech, Llanrhaiadr, Rhos-y-Gwalian, Bettws-y-Coed, Pen-y-Gwryd. Je to krajina 
zelená, ne oby�ejn� zelená, ale š�avnat� zelenozelená, kudrnatá k�ovisky a stromy, provázená 
stafáží bílých ovcí a �erných krav.  . . .  a taky je tady hodn� všelijakých ko�i�ek, všechny 
jsou kamarádské, z toho usuzuji, že jsou zvyklé na dobré lidi. 
 
Po celém Walesu jsou hrady. D�sn� moc hrad�. Trajdám se po tom zvláštním kraji, po 
utajených místech, kde druidské kn�žky zanechaly své stopy. 
 

 
 
Vesni�ka jak po velkém moru, nikde nikdo. Cht�la jsem slyšet a poznat welštinu. Z kostelíka 
zazníval zp�v. Vlezla jsem dovnit�. Dvanáct hlav se oto�ilo, zp�v se rozviklal.  Bílé holé 



st�ny, jen k�íž a hodiny, které ukazovaly správný �as. Žádný oltá�.  Malý stupínek, 
jednoduché d�ev�né lavice. Když dozpívali, pan pastor se na mne podíval a n�co �ekl. 
Pochopila jsem, že si mám sednout. Potom �etl z bible. Za�ali zpívat, n�kdo mi vrazil do ruky 
zp�vník, p�idala jsem se k jednoduché melodii a p�la jsem la-la-la  nebo  ó-ó-ó. P�išlo mi to 
d�sn� k smíchu až jsem se skute�n� rozesmála. Ud�lala jsem z toho kašel. Po bohoslužb� m� 
obklopili a pozvali na �aj. Pozvání jsem slušn� odmítla, ale do kasi�ky jsem vhodila pár 
penízk�. Takhle jsem poznala welštinu. 
 
Sedím nyní v hostelu a když si na map� najdete horu Snowdon (3560 feet), tak je to pod ní na 
jejím úpatí. Zítra (bude-li hezky) vylezu nahoru. Její v./n.m. se nezdá  moc, ale  vrchol je 
blízko mo�e a p�itom vysoko nad hladinou, takže absolutní výška je úctyhodná. Vyzkoušela 
jsem si to vlastníma nohama a rukama. Je to p�kn� kulatý kopec jako kdyby jej nasypali ze 
samých balvan�. Lanovku jsem ignorovala. Ob�as jsem uklouzla, ob�as n�jaký šutýrek 
uklouzl pode mnou. Výstup nebyl t�žký, ale nekone�ný. Ruce trochu od�ené, nohy trochu 
rozkolísané. Naho�e m� uvítal potlesk rozesmátých lidi�ek, kte�í z lanovky sledovali moje 
plaho�ení. Chvíli trvalo než mi došlo, že m� považují za borce. Smála jsem se a nep�iznala,  
že k tomu „výkonu“ m� vedly úsporné d�vody. Odnesly to moje jediné polobotky. Už 
p�edtím byly, chudinky, d�ravé a nikdy nesta�ily po dešti vyschnout. Z jejich podrážek jsou 
najednou žraloci. Nádherný výhled  kolem dokola. Sestup byl horší než výstup. Odtržené 
podrážky p�ekážely a nabíraly kamínky jak lžicí. 
 

 
Snowdonia 

 
Skupina t�ch lidi�ek pat�ila k ochránc�m p�írody; to je zde rozší�ené a mn� se to líbí.   Byli 
tak milí, že jsem se nevofr�ovala, když m� pozvali na skromnou ve�e�i. Po ve�e�i jsme 
zpívali do 22 hodin (zavírací doba). Nau�ila jsem je „Šla Nanynka do zelí“, kterou umím 
anglicky ze školy.  Byli z písni�ky celí vedle.  –  Zítra se chci podívat na hrad  Caernarfon, 
potom podél pob�eží  k jihu, tam jsou hejna hrad� a nakonec do národního parku Brecon 
Beacons. Hlavní m�sto Cardiff vynechám, nebude �as. -  Pozdravuji všechny a Mindi�ku. A 
taky si musím koupit boty!!! 

 
 



 
Jeden  z  „hejna“ hrad�. Bohužel, už nevím, jak se jmenuje. 

 
 
 
 

 

 
Caernarfon je jedním z nejmohutn�jších welšských hrad� 

 
 

GLOSY 
 
Víc dopis� se nezachovalo, ale n�co z�stalo v pam�ti.  Vybavuji si obrazy tvá�í, krajin, m�st, vesni�ek 
a v�ní. V oblasti Snowdonia m� sebrali Ameri�ané welšského p�vodu a  vozili m� jako zavazadlo od 
hradu k hradu. Tak pospíchali,  že ani nejedli a jen fotografovali. Vid�la jsem  opravdu „hejna“ 
hrad�. Výsledný dojem: omra�ující zm�� mohutných opevn�ní, bašt, most� a pevnostních v�ží. 
V pam�ti mi utkv�la hmota hrad� Conwy Castle a Caernarfon a paradoxn� také n�jaký  h�bitov. 
Tvo�ila jej travnatá plocha, ost�íhaná na ježka,  a do ní byly zasazeny oby�ejné kameny „placáky“, 
jaké jsou vid�t na b�ezích našich �ek. Žádné vzty�ené pomníky ani lešt�ný mramor. Tady jsou si 
všichni rovni. To se mi líbilo. 
 
Malá p�ší t�ra po národním parku Brecon Beacon. Už nevím, jak jsem se tam vlastn�  dostala. Po té 
h�ebenové cest� jsem šlapala ve spole�nosti mladých lidí. Hlavn� si pamatuji, že na mne najednou  
padla únava, ani ne snad z fyzické námahy jako spíš z trvalého nedostatku  jídla  od chvíle, kdy jsem 
opustila Barony Camp. 
 



 
Brecon Beacons 

 
Cardiff jsem navštívila  v r. 1989. K výletu jsem využila víkendového volna v kurzech na Kingscollege 
v Bournemouth. Hlavní  m�sto Walesu si zaslouží obdiv, ale ze mne  se n�co vytratilo.  Stala jsem se 
proti své v�li  pouhým turistou. 

 
RESUMÉ  K WALESU 
 
Wales m� okouzlil. Ve studentském žargonu té doby byl  d�sn� prima, strašn� fajn, prost� úža. 
Vnímala jsem jej jako pohádkovou scenérii. Nejúžasn�jší byly chvíle, kdy jsem se osvobodila od 
stereotypu autostopu. To jsem si sedla na balvan ve v�esovišti nebo na n�jaké zastr�ené míste�ko a 
nechala se oblévat zvuky, kterým se �íká ticho.  Šum�ní, jemný bzukot, ob�asné zacvrlikání, zapípnutí a 
šepot v pradávném jazyku.   
 
 
POSLEDNÍ  DOBRODRUŽSTVÍ 
 
Návrat do Londýna op�t autostopem. Pot�ebovala jsem noc a den na nákup dárk� za zbyte�ek  pen�z, 
na vyzvednutí kufru z úschovny a na definitivní spakování.  Musela jsem stihnout zpáte�ní vlak do 
Doveru tak, abych nastoupila na lo� do Calais poslední den platnosti permitu.. 
 
P�esv�d�ila jsem se, že za t�i m�síce mého cestování mi opravdu žádná pošta z domova nedošla.  
Ov��ila jsem si �asy železni�ní i lodní dopravy a všechno se zdálo jednoduché.V noclehárnách YHA 
nebylo místo a  znovu  obt�žovat Olive jsem si zakázala. 
 
V hloubce londýnského metra byly  obecní noclehárny, za�ízené z protileteckých kryt�: t�íposcho�ové 
palandy v p�ehledných �adách a sociáln� hygienické za�ízení, toho �asu nevalné �istoty. Bez �e�í mi 
p�id�lili  l�žko za minimální poplatek. Bylo mi jedno, že palandy jsou  nízké a nedá se na nich sed�t. 
Horší bylo, že jsem s l�žkem nevyfasovala prost�radlo a byla bych se m�la p�ikrýt špinavou dekou. 
Spala jsem rad�ji oble�ená. „Co na tom“, myslela jsem si,“tu jednu noc vydržím“. Vydržela jsem. Ale 
dva dny  cesty z Londýna vlakem, lodí, nakonec  rychlíkem do Prahy a dom� m� za�ala strašn� sv�d�t 
hlava. Mohla jsem se udrbat.  Nacházela jsem to za nehty kdykoliv jsem se podrbala  na krku. Po prvé 
v život� jsem poznala, jak vypadá veš. Fuj! Ten odporný pocit! Moje dlouhé vlasy, sahaly do p�li  zad!  
-   Vši padly za ob�� DDT,  vlasy padly za ob��  n�žkám. 
  
Tímto nechutným zážitkem nemohu ukon�it glosy ke své jedine�né CEST�. Na rozlou�enou 
s Londýnem m� potkalo nezapomenutelné setkání s londýnským taxiká�em, s jediným, kterého jsem 



poznala.Vyšla jsem z noclehárny do prudkého dešt� a silný vítr mi podrážel nohy. Ke stanici autobusu  
bylo daleko. Pár krok� jsem se snažila, ale kufr byl t�žký a byla bych jej nejradši nechala stát na ulici. 
Uchýlila jsem se do pr�chodu a spo�ítala peníze. N�co jsem dala stranou  na chleba na zpáte�ní cestu 
a zbytek jsem držela v hrsti. 
 
 Zastavila jsem taxíka.Za volantem sed�l postarší strejda. Musela jsem vypadat odpudiv� jak zmoklá 
myš. Drdol mi povolil, z vlas� kapalo a zamok�ila jsem sedadlo. Požádala jsem o odvoz sm�rem k 
Victoria Station tak daleko, jak to p�jde  „for that money“ a rozev�ela jsem dla�.      S  nap�tím jsem 
sledovala tachometr. Obávala jsem se, že mi nerozum�l, ale on se smál, že je to all right.. Ten chlápek 
mi pomohl s kufrem, p�i placení mi peníze vysypal zpátky do dlan� a pop�ál mi hezkou cestu do 
	eskoslovenska. On totiž, jak se ukázalo, obdivoval �eskoslovenské letce, kte�í bojovali v RAF  v bitv� 
o Anglii. Nebýt jeho velkorysosti, byla bych asi omdlela hladem;  p�ed  p�ejezdem našich hranic jsem 
k tomu nem�la daleko.      
 
Na toho milého londýnského taxiká�e jsem si ob�as ráda vzpomenula a pop�ála mu na dálku hodn� 
zdraví a bohaté klienty. Už asi dojezdil, ale kdo ví? T�eba nebyl tak starý, jak jej moje mladé o�i 
vid�ly. 
 

 
 

Útesy doverské. P�ivítaly m� a za t�i m�síce jsem se s nimi lou�ila. 
Už nikdy jsem je nespat�ila  -  další cesty jsem podnikala letadlem. 

 
 
 
N�KOLIK  SLOV  NAKONEC 
 
Nápad se skotskou brigádou byl Honz�v. Jeho bratr Evald, který žil jako emigrant v Readingu, 
zprost�edkoval pravd�podobn� pozvání nás t�í do Edinburghu.(Evald Osers je sv�lým p�ekladatelem 
�eské poezie do angli�tiny). Jinak nám nikdo nepomohl. Neexistovala žádná studentská agentura, 
nebyly informa�ní letáky ani brožurky, Britská Rada m�la jiné starosti. Spolehli jsme se sami na sebe. 
Eva si vzala na starost dopravní spoje a železni�ní  slevy. Já jsem zajistila výhody spojitého �lenství 
v K	T a YHA a to pro nás bylo skoro jako výhra v loterii. Ale v podstat� jsme improvizovali a od 
Londýna jsme cestovali každý na svou p�st. 
 
Podle dnešních m��ítek  -  mikrocesta. V povále�ných pom�rech to byla  pro nezkušenou holku 
CESTA. Primitivní vybavení: jeden pár bot, nedostate�né oble�ení (jiné nebylo), papírový kufr, místo 
ruksaku n�co jako nákupní taška a minimum pen�z. 
 
Po válce jsem na všechno zlo zapomn�la; m�j sv�t byl dobrý a krásný. Byla jsem nebety�n� naivní a 
pitomou�ká. Autostopem jsem cestovala sama bez váhání a naprosto samoz�ejm�. V�bec jsem 
netušila,  že pr�zra�nost a d�v��ivost mého mládí m� svým zp�sobem chrání. Ale nemuselo to tak být. 
Ni�eho jsem se nebála - holka, které se nic zlého nemohlo stát.    
 




íká se tomu fascinace  -  až k závrati jsem prožívala okouzlení Londýnem, historickými místy, 
prom�nlivou krajinou, mo�em. Úžasným zážitkem bylo setkávání s lidmi, každý den nov�. Všichni byli 
laskaví a slušní.. Skute�ným  darem bylo n�co obtížn� popsatelného: Po prvé v život� jsem byla sama 
sebou, zodpov�dná sama ze sebe a byla jsem jistá sama sebou. Nadechla jsem se svobody a volnosti. 
Z toho velkého daru jsem �erpala celý život. 
 
 


