Podzimní vyjížďka.
Nedělní ranní pohled z okna, nelákal ven a už vůbec ne do sedla motorky. Mlha se válí po ulici a dává
o sobě tušit, že jízda v ní nebude žádný zážitek a člověk přijede pěkně orosený. No, co chlapečku,
vymyslel jsi si to, vyjížďka je domluvená, teď psal Martin, že už sedlá stroj a sluníčko za kopcem se
snaží mlhu zlikvidovat, takže hadry na sebe a hurá do sklepa vypreparovat Péráka ven a boží světlo.
Ostatně, dnes to má být podzimní veteránská vyjížďka, takže ta sychravá ranní mlha k tomu musí
patřit.
Navléct rukavice, nasadit přilbu, přeplavit karburátor, napřahuji nohu a v tom zvoní mobil. Sakra, jak
já tuhle tu moderní techniku miluji, a hlavně její umění zvonit v pravou chvíli. Snažím se vyšmátrat
mobil z kapsy, což se mi samozřejmě nedaří, a tak rukavice dolů beru telefon. Volá pan Svoboda, ať
chvilku počkáme, snažil se ladit výfuk a výkon jinou koncovkou. Jenomže výkon místo nárůstu pokles.
U dvojtaktu jeden nikdy neví, co bude. Šlápnu a Pérák poslušně zabublá a už si to valím na benzínku
na pražské, kde máme sraz.
A jsem tam zase první. Koukám na hodinky, a je půl a pět minut. Pánové si nějak přispali. Po chvilce
osamocení a přemýšlení kdo všechno vlastně vůbec přijede a slyším důvěrný zvuk třistapadesátky
Péráka a už se ke mně řítí Jirka Pecín. Celý orosený jak dobře natočené pivo. U nás za kopcem, mlha
není, prohlásí, ale tady je pěkná. Martin psal že také přijede, ale kde je? Zase mi zvoní mobil. Hale, na
jaké benzínce jsme měli sraz? No na pražské odpovídám. No tak to je jasné, já čekám na táborské, tak
já valím za vámi.
Temný dunivý zvuk předválečné čtyřtaktní jawy dává znamení, že se blíží Petr Lagron a opravdu, za
chvíli dobrzďuje rozjedou Jawu na parkovišti. Pěkně mokrej od mlhy s pár peprnými výrazy k rannímu
počasí a ranním řidičům. Doráží i Ariel vezoucí zbloudilého Martina za ním pan Svoboda se svojí
soutěžní čízou, která má už zase standartní koncovku výfuku a také standartní výkon.Teda musím
lépe číst zprávy, to bych tam mohl čekat pořád, prohlásí Martin.
Tak jedem ne. Dáme někde kávičku? Co třeba v Sedlici u pumpy. Tak rozhodnuto a hurá do sedel.
Ještěže ta ranní mlha je, protože milosrdně maskuje modrou mlhu, kterou vyrábí studené dvojtakty
kladoucí ji na silnici jako když za války zakuřovali lodní konvoje. Míříme po staré silnici na Prahu přes
Chlaponice na Drhovli. Zda proniknou do útoku Pražáků na Šumavu po strakonické silnici, ale jenom
na kousek a hned odbočit doprava na obec s krásným jménem Brloh. Za Brlohem se cesta zužuje a
krásně vyasfaltovaná úzká silnice nás vede dál na Osek. Modrá obloha probleskuje mezi cáry mizející
mlhy, dvojtakty už také získali výjezdem na Novou Hospodu svoji teplotu a kladení mlhy trochu
zmírnili. Krásná zvlněná krajina a nádherně zbarvené podzimní stromy v modři oblohy lemují silničku,
kde je pustoprázdno, pouze pět bláznu na starých motocyklech. V Oseku doprava na Malou a Velkou
Turnou a kolem známého rekreačního rybníka Milavy se napojíme na cestu Strakonice – Sedlice a za
chvilku už stavíme stroje na stojánky u pumpy v Sedlici. Otíráme čela zpocené mlhou a vyrážíme do
útrob obchůdku u benzínky na onu slibovanou kávu. Typický nápojový automat nám nabízí spoustu
možností. Jak se později shodujeme spousta druhů, ale chuť pouze jedna. František zjišťuje, že svoji
razantní jízdou trochu pootočil pláště a vychýlený ventilek není dobré znamení. No jo no, závodnická
duše s vněm nezapře. Vypouští kolo a za pomoci kolegů pootáčí plášť na správné místo. Pomocí
místního pupařského kompresoru kolo opět nafoukne. Ty Láďo, zdá se mi, jak jsme za tebou jel, že
máš také trochu měkčí zadní kolo, prohlásí Jirka. Není problém, frajersky beru do ruky hadici
s koncovkou od kompresoru hodlajíc dofouknout pneumatiku tak, aby byl Jirka spokojený a nemusel
se cestou koukat na mé podhuštěné kolo. Ale co není problém vzápětí problémem je. Koncovka nějak

pořádně nesedí a místo nafouknutí kola se mi daří kolo úspěšně vyfouknout. Dobrá práce moulo,
říkám si v duchu. Ještě že mám s sebou v rámu péráka krásnou replikovou pumpičku. Aspoň ji
k něčemu vozím. Beru ji z rámu Péráka, nasazuji na ventilek a vzápětí praskne těsnění kolem hadičky
u pumpičky. Sakra, zase replikovej krám. Zběsile pumpuji a po chvilce odpadám, kolo se tváří pořád
podhuštěně. Jediný pořádný tlak mám já. Jsem vystřídán kolegy, kteří si s láskou chtějí také
zapumpovat. Kdo to dneska může zažít v době kompresoru, že. Po chvilce snažení se zdá být kolo
natolik tvrdé, aby se dalo pokračovat, balím pumpičku a chci ji vrátit do rámu motorky. Nejdříve si
myslím, že ta káva byla s rumem, když zjišťuji, že se pumpička asi tak o dva centimetry scvrkla na
délku. Nechápavě na to koukáme. Jirka bere svoji pumpičku ze svého Péráka a ta je fakt o dva
centimetry delší. Nový poznatek pro badatele záhad všeho druhu. Na podzim se zkracují nejen dni,
ale i pumpičky. Prostě replikovej krám. Nejraději bych s ním provedl hod daleký, ale nedá mi to a chci
doma přijít záhadě na kloub. Zkrácenou pumpičku vrážím do batohu, balíme a vyrážíme dál.
Projedeme Sedlici, která proslula svojí lidovou krajkou. U krámku s hasičskými potřebami odbočíme z
přetížené plzeňské silnice doleva. Chvilku skáčeme po místní ulici, které je vyvedená z kamenných
kostek a její zvlnění spíše připomíná kardiogram mého srdce před chvílí u akce s pumpičkou, než
vážně míněný povrch ulice. Ale po chvilce najíždíme na slušný asfalt zdejší silničky, která nás dovede
mírným klesáním kolem rybníka Ovčín do Čekanic. Malebná vesnička s vesnickým zámečkem je již
ozářená podzimním sluncem, které už zcela vyhrálo bitvu s ranní mlhou a dává podzimně vybarvené
krajině Blatenska neobyčejné kouzlo. Z Čekanic mírným stoupáním kolem samoty Chvalov míříme do
Záboří. V Záboří se cesta ještě více zúží, že má člověk pocit jejího konce u někoho na dvoře.
Prokličkujeme vsí a odbočujeme směrem na Horažďovice. Po krátkém stoupání již vidíme rozhlednu,
která je součástí vysílače mobilních operátorů. Parkujeme stroje přímo u její paty, protože
rozhlednovysílač stojí přímo u silnice. Vydrápeme se nahoru, tedy kromě Martina, který nás prý musí
vyfotit na web a hlídat stroje. Dobrá výmluva, ale je nám jasné, že on se raději drží při zemi. Výhled je
úžasný. Krásná zvlněná krajina s pozadím Šumavy pod modrou oblohou. Před odjezdem ještě Petr
Martinovi zapózuje u své Jawy. Na kalendář. No, když ho vidím v té přilbě a kožených rukavicí,
myslím, že fotka bude spíše na dózu s cukrem, aby na něj děti v kuchyni nechodili. Nasedáme a
padáme do Horažďovic na oběd, už mi docela kručí v břiše. Cesta se klikatí přes Čečelovice, Slivonice
a Komušín. Ne to není předvolební agitace jedné strany, ta vesnička se fakt tak jmenuje. Míříme dál
k nádraží Horažďovice Předměstí, kterému tady místní neřeknou stejně jinak než Babiny. Pak nás vítá
město Horažďovice, jedno z významných měst prácheňského kraje, který se tak nazývá podle
bývalého hradu na nedalekém kopci Prácheň. Brzdíme na parkovišti hospody u Hlaváčků. Parkoviště
prázdné, ale hospoda otevřená a pár štamgastů nás halasné vítá a chtěli by se projet, dědci. No ještě
že už mají upito. Poobědváme, a přitom pozorujeme, jak se lidé zastavují u strojů naší rychlé roty.
Aniž bych je slyšel, tuším typický průběh hovoru. Něco jako - jé to jsme také měli, nebo to jsem měl a
pak z toho udělal traktůrek, jó kdybych to věděl, tak bych si to nechal, když to teď má takovou cenu.
No ještěže to netušili. Aspoň jsou vzácnější, ty naše plechové milenky.
Venku se mezitím udělalo fakt teplo, tak odstrojujeme přebytečné oblečení. Vyrážíme přes město
směrem na Strakonice. U pumpy doprava, přes zlatonosnou Otavu a hned doleva směrem na obec
Boubín. Ne není to ten Boubín coby jedna dominanta vrcholů Šumavy, ale normální vesnička. Po
docela dlouhém stoupání na vrcholu před vjezdem do Boubína, zastavujeme stroje u autobusové
zastávky. Technickou zastávku tentokráte nepotřebují stroje, ale jezdci na takzvanou čurpauzu. Hned
vedle zastávky je cedulka – zákaz vstupu, soukromý pozemek. Po jistým tlakem zákaz
nerespektujeme a pádíme k lesíku, snad to ti dobráci nemají zaminovaný. Pokračujeme dál přes
Boubín, Karlovce, Kejnice až na odbočku do Frymburka. Krajina je tu již počínajícím předhůřím
Šumavy. Proto asi i ty názvy vesnic. Frymburk není totiž ten Frymburk na Lipně, ale malá vesnička
s rybníkem, lemovaným již veteránskými kamennými patníky a krásnou kapličkou na vršku.

Pokračujeme do Volenic. Tady mě napadne rošťácká myšlenka. Původně jsem plánoval jet z Volenic
údolím Otavy, přes Novosedly a Katovice do Strakonic. Ale protože jezdci to netuší a stroje pěkně
šlapou, odbočím na Tažovice s úmyslem trochu vypálit výfuky strojů. Od Tažovic na Kraselov je totiž
dvoukilometrové stoupáníčko, které značka klasifikuje na čtrnáct promile. Když se můj pérák v závěsu
s pérákem Jirkovo, vysápe na vrchol stoupání zatavuji a ohlížím se. Nikde nikdo. Ty jsi jim teda dal,
směje se lišácký Jirka. Ty nevěděli, jestli mají jet na jedničku nebo dvojku. Za chvilku doráží jako třetí
v pořadí Martin se svým Arielem, který to v pohodě dal. Hned poté projede Petrova Jawa a Číza pana
Svobody. Ti ani nezastavují a padají z kopce do Kraselova, prý aby vychladili stroje. Prokličkujeme
Kraselov a kolem poutního kostela u svaté Anny, klesáme serpentýnami do Drachkova. Tady zase
přijdou ke slovu brzdy. Projedeme les zvaný Hůl za Drachkovem zastavujeme na letišti aeroklubu
Strakonice, kde kromě odpočinku má přijít další dějství vyjížďky. Let na motorovém rogale. Tak kdo
má odvahu panáčkové? Petr se hrne do sedla vzdušného motocyklu a za chvilku se už spolu houpeme
pod netopýřím křídlem v modré obloze za ječivého kvílení dvoutaktního Rotaxe. Já tomu jevu, když
přijedu na letiště na motorce říkám, že mám takzvaný dvoutaktní den. Petr nadšený letem dodává
odvahy panu Svobodovi. Mám tu čest svést předsedu našeho klubu. Jirka s Martinem se prý raději
budou držet řídítek svých motorek. Dál na Písek, přes Modlešovice a Čejetice pokračují už kluci sami,
neboť mě na letišti uloupila moje dcera a jdeme spolu brázdit podzimní oblohu křídlem netopýra.
Tak snad se to všem zúčastněným líbilo a těch 140 podzimních kilometru stálo za to. A na Silvestra,
pokud bude trochu počasí, hurá na krátkou vyjížďku k Bábě Lišků, což není žádná zdejší starší dáma,
ale hostinec v Semicích s nádhernou atmosférou.

