
1 - Výlet na Kokořín 
 

Výlet na Kokořín byl perlou mých sportovních aktivit letošního léta. Milovníci historie mají rádi 

krásný hrad Kokořín. Milovníci lezení mají na Kokoříně rádi krásné pískovcové skály. Já mám ráda 

Bořka a slaňování a jela jsem si na Kokořín užít. Bořek má rád lezení a také trochu mě a chtěl, abych 

si na Kokoříně užila.  

 

K lepšímu pochopení situace předešlu pár informací. Náš vztah s Bořkem je velmi nesourodý a 

hluboký. On je sportovec v nejlepších letech, já jsem o generaci starší a těžká intelektuálka. Spojila 

nás tragedie, která se stala na jaře minulého roku. Já jsem přišla o syna, on přišel o dobrého kamaráda. 

V tu chvíli jsem citově přilnula ke všem synovým kamarádům a kamarádkám. Syn je měl rád a byl 

s nimi šťastný. Duch toho přátelství a radosti mezi námi stále žije, i když Jirka už není. 

 

Léto minulého roku pro mě bylo moc smutné a těžké. Synovi kamarádi mi pomáhali tím, že mě brali 

s sebou na výlety. Kam jinam než do hor, když jsou to horolezci a kaňonáři. Spojení přátelství, přírody 

a pohybu mi pomáhalo. Toužila jsem se synovi i kamarádům nějak co nejvíce přiblížit a tak jsem 

chtěla zkusit slaňování. Bořek mi v tom ochotně pomohl a neprozřetelně nadhodil, že by nebyl 

problém zajet také na Kokořín. 

 

Celý rok jsem se těšila na slaňování na Kokoříně. A kromě toho jsem také během roku pilně lezla na 

umělých stěnách a pořídila si vlastní sedák a lezečky. Mým heslem se stalo, že jsem stará, malá, tlustá 

a popírám zákony fyziky. Přišel den D a jelo se na Kokořín. Já snila o slaňování a Bořek se těšil, jak 

mi pomůže zdolat nové vrcholy. Vždyť už jsem říkala, že jsme nesourodá dvojka. 

 

Jak můžu krátce popsat krásu kokořínského údolí? Je velebné a malebné. Jak můžu krátce pospat svůj 

boj překližkáře s pískovcem? Fuj tajbl, to bylo dřina. Ale opravdu jsem s pomocí Bořka a Boha 

vylezla na skálu. No to byla krása, no to byla sláva! Jenomže ten blboun mi neřekl, co mě čeká při 

cestě dolů a já se těšila, jak budu dolů pěkně slaňovat. Vy víte, že při cestě dolů z pískovcových skal 

jsou dost těžké nástupy? Dneska už to také vím. Mankote takhle jsem se už dlouho nebála. Já věděla, 

že mě Bořek dobře jistí a že se mi nemůže nic stát. Jenže rozum a city ve stresu nemají společnou řeč. 

 

Bořek nadšen vítězstvím měl velkou snahu mi pomoci zdolat ještě dvě další skály. Já jsem v tu chvíli 

už o další vrcholy nestála, ale měla jsem snahu udělat Bořkovi radost. Bohužel únava z předchozího 

výstupu a zažitý strach z předchozího sestupu byly silnější. Takže Bořek ostrouhal. Protože mizera ví, 

jak ráda s nimi jezdím na výlety, tak se mě snažil přimět k výstupu i vydíráním. Prý mě nechá odejít 

od skály, jen když řeknu: „Bořku, já už s tebou nikdy nikam nepojedu“. Tak jsem to klidně řekla. 

Jenomže on nevěděl, že mám zadní vrátka. Já totiž s nimi půjdu třeba i pěšky! 

 

Závěrem se chci vyznat ze tří hříchů, které jsem kromě lhaní ještě spáchala. Při lezení občas klidně 

používám i kolena. Jeden obzvláště pro mě těžký úsek na té druhé skále jsem překonala tak, že jsem se 

chytala jistícího lana. A do třetice jsem donutila Bořka, že mi hodil lano kolem stromu a já jsem si 

užila pohodový nástup a slanila si z pěkného velkého masivu. Bořku promiň. Bořku děkuju  
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