
2 - Výlet na Mangart aneb bába v pytli 
 

Jirkovi kamarádi mě v listopadu 2009 pozvali na párty, která se měla konat v Julských Alpách na hoře 

Mangart. Moc jsem se na výlet těšila, protože přátelství, příroda a pohyb jsou pro mě hojivou mastí a 

fáčem na bolavé srdce. Po Jirkovi se mi stále moc stýská. 

 

Na výlety jsme jezdili, když byly ještě děti malé. Vždy jsme brali auto, kam šlo až po střechu naložit 

vše, co budeme určitě i možná potřebovat. Přiznávám, že jsem pro sebe pašovala i prošívanou deku. 

Teď jsem sála před problémem nacpat vše důležité do batohu. Pár věcí jsem si vzala a také jsem 

přibrala spací pytel. Svůj vlastní pytel nemám, tak jsem si vzala pytel po Jirkovi. Moc jsem to neřešila. 

Vím, že Jirka měl kvalitní značkovou výbavu a to mi stačilo. 

 

Autobusem jsem jela do Brna. Tam jsem se sešla se Zuzkou a Darjou. Pak ještě přijel Jendys a 

Holson. A už jsme uháněli do Bratislavy pro Bacúcha. A jeho velkým autem jsme frčeli do 

slovinského Bovce. Spousta kamarádů, spousta mládí, spousta radosti. Cítila jsem se báječně. Bavila 

jsem se a smála a vůbec jsem netušila, že by mohl přijít nějaký zádrhel. Kde je spousta kamarádů, je 

také spousta spacích pytlů. A protože jsou všichni kamarádi zdatní sportovci, jsou zde také kvalitní 

značkové spací pytle.  

 

Sešli jsme se v městečku Bovec v táboře Alpicenter a vítali se s dalšími kamarády. Večer plný 

povídání a dobrot k jídlu i pití krásně utíkal a mě se po půlnoci začalo chtít spát. Na spaní v Alpicentru 

mám protekčně k dispozici karavan. Tak jsem si šla do auta pro batoh a spací pytel a těšila se na 

odpočinek. Batoh jsem našla. Ten jsem měla půjčený od dcery Elišky a dobře jsem ho znala. Ale který 

je vlastně můj spací pytel? Tenhle? Nebo tenhle? Nebo to byl tenhle? Do háje zeleného, co mám 

dělat? Tak jsem jako blbec šla požádat kamarády, aby si každý vzal svůj spacák a ten zbylý byl můj! 

 

Druhý den jsme zase nasedli do aut a jeli na Mangart. Spací pytel jsem celou cestu nedala z ruky, stále 

jsem nebyla jistá, že Jirkův pytel mezi ostatními bezpečně poznám. Podruhé už jsem ze sebe blbce 

dělat nechtěla. Ale bylo ještě hůř. Večerní párty byla nádherná. Zuzka opatřila lampiónky štěstí, Miro 

hrál na kytaru jako bůh, o jídlo a pití nebyla nouze. Kamarádi na památku Jirky zapálili vedle táboráku 

velkou svíčku. Michal mi nabídl rameno, když jsem si potřebovala poplakat a také jsem se choulila do 

spacáku po Jirkovi. Cítila jsem smutek, ale i spoustu síly, lásky a smíření. 

 

Vůbec se mi od táboráku nechtělo a tak jsem tam zůstala skoro poslední. Když už mi byla pořádná 

zima, šla jsem si lehnout. Věděla jsem, kde mám v chatě postel a na ní své věci. Slyšela jsem 

spokojené oddechování ostatních. Uložila jsem se ke spánku. Ale byla jsem pytlem jen přikrytá a byla 

mi hrozná zima. Chtěla jsem se do pytle zapnout. Mankote, jak je tohle ušité? Sakra, jak se ten krám 

zapíná? No co je to za vynález? Proč jsem si jenom doma v teple a světle předem netrénovala zapínání 

a rozepínání spacího pytle! 

 

Ale přece kvůli své blbosti nebudu rozsvěcet a budit ostatní? Měla jsem také Jirkovu čelovku a chtěla 

jsem si trošičku posvítit. Ale ani u čelovky jsem neměla předem natrénováno zapínání a vypínání. 

Když ráno začalo svítat, zjistila jsem, jak se zapíná čelovka. Stejně už to ale nebylo potřeba. Denní 

světlo mi pomohlo odhalit tajemství zapínání spacího pytle.  Že už se nemůže stát nic horšího? 

 

Ráno nás přivítalo nádherným slunečným počasím a byla skvělá viditelnost. Majestátnost hor mi dala 

zapomenout na přízemní trable a trápení. Zhluboka jsem se nadechla a moje nálada byla povznesená. 



A k tomu ještě výborná slovinská polévka Jota, plná brambor, zelí, fazolí a klobásek a závin s jablky a 

šlehačkou. Také se vždy kolem najdou dobré duše, které oželí náročné sportovní výkony a vezmou mě 

na procházku s ohledem na moje možnosti. Přátelství, příroda, pohyb. Balzám na duši. A laskavá tvář 

počasí nám byla stále nakloněna. Čas hrozně rychle ubíhal. Přišla doba loučení a návratu domů. 

Udělali jsme trochu šachy, kdo s kým pojede, aby se každý přiblížil k domovu co nejvíce. Já jsem 

odjížděla s Bořkem a Peťou.  

 

Cesta začala vesele. Peťa měl nějaký hříšek, že usnul s čelovkou na čele, tak jsme na jeho účet 

žertovali. Do Prahy nás čekalo 760 kilometrů. Bořek mi řekl, že potřebuje v autě chladno, aby se mu 

při řízení nechtělo spát. Nabídnul mi jeho spacák. Já hrdě řekla, že si vezmu svůj. Bezpečně jsem sáhla 

pro šňůrkou označený obal se spacím pytlem. A teď jsem nemohla uvěřit svým očím a svému nosu. 

Co to je? Pytel byl od táboráku strašně načichlý. Ale vždyť já jsem měla oranžový pytel a tenhle je 

černý. Tak jsem začala zmatkovat, že jsem asi někomu sebrala pytel. Že absolutně nechápu, jak se mi 

to mohlo stát. Zase jsem se cítila jako úplný blbec. A za chvíli jsem se cítila jako ještě větší blbec, 

protože jsem zjistila, že ten pytel je z jedné strany oranžový a z druhé strany černý.  

 

Je mi těžko. Nic nefunguje jako dřív. Často se cítím úplně stará a úplně v pytli. Ale dobře vím, že jsem 

také velmi bohatá. Mám doma manžela a dceru. A přijali mě mezi sebe Jirkovi kamarádi. Všichni jsou 

tělem i duší sportovci a já s nimi poznávám život z nové stránky. 

 

Zuzko, Michale, Bořku, Peťo i ostatní. Díky. 

 

 

Dáša Rýdlová 
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