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Expedice Rantířov 2017. 
 
Každý měsíc má své. Prosinec má vánoce, leden Nový rok, v únoru měli komunisti převrat, březen 
s dubnem si půjčují velikonoce, květen je vítězný měsíc  a červenec upálil mistra Jana. A tak jsme si 
vybrali červen, protože to mají všechny děti svátek a my už jsme jako děti. Zase ale nesebereme  
dětem svátek, tak přijedeme až druhého. Kam? No do Rantířova. Je třeba se sejít pod Kapverdskou 
vlajkou, popít, pojíst a poveselit se. Máme bohaté zkušenosti z minulých srazů, že každý naveze jídla a 
pití tolik, že se to nedá sníst a tak letos budeme rozumní. Týden předem jsme si bohatě mailovali a 
telefonovali, domlouvali co, kdo vezme, aby toho bylo dost, ale ne moc. Zbytečně. Bylo toho zase na 
týden. Jen pivo se vypilo přesně o půlnoci ze soboty na neděli. To klaplo. Jinak všeho moc, ale lepší, 
než kdyby bylo málo. 
 
My (já, Marcela, Eda a Boška) vyrazili dle plánu v 16:00 hodin z Budějovic. Auto jsem měl nabalené 
tak, že i přes káru a rakev ještě zbyly tašky do auta pod nohy. Cesta do Rantířova proběhla celkem 
v pořádku. Totiž Rantířov leží v nějakém zakletém pásmu, kde se vždy zblázní navigace a povodí 
důvěřivého řidiče po širokém okolí. To byste nevěřili, z kolika světových stran se dá dojet do 
Rantířova a nemusí to být ani po silnici. Letos jsem byl paličák a jel jsem si dle svého. Navigace pořád 
přepočítávala trasu a kdybych tu mrchu nevypnul, tak by přepočítávala ještě teď. Prvně jsem přijel do 
Rantířova na první pokus a vítězně jsem troubil u brány. Přivítali nás Dana s Jardou a Petr s Dášou. 
Bára tušila, že vezeme nějaké jídlo, tak nás na přivítanou oslintala. Petr nás neoslintal, protože mu už 
žízní chrastil jazyk. Lítal jak o život se sudem, bombou, výčepen, sklem, hlavně ať už je naraženo! 
Jestli tak bude lítat v neděli, až budu balit? Hádejte, kdo bude tahat výčep, prázdný sud, bombu, sklo? 
Správná odpověď je na straně č. 2. 
 
Začalo se rychle. Pivo, kořalka. Musíme se přece přivítat s kořalkou, ne? Výhodu měl ten poslední, 
protože ten si připíjel jen jednou. I když Petr by se vítal celý den. Abychom se nezapomněli napít, tak 
jsme si přiťukli panákem pokaždé, když jel kolem vlak. Tam je ale takový provoz vlaků, že jsme 
postupem času přešli jen na pomalované vlaky a těch jezdilo taky dost. Už jsem fakt přemýšlel o tom, 
že půjdu s pilou povalit nějaký strom přes koleje, to se fakt nedalo přežít... To už taky dorazili Pavel 
s Ivou a Jana s Fandou. Stůl byl plný, tak mne napadlo, že to vyfotím a pošlu Patricii do Venezuely. 
Neodepsala, možná snědli telefon, vždyť byl plný jídla.... (To je jen sranda, máme ji samozřejmě rádi, 
myslíme na ni a přejeme, aby si už taky mohli svobodně volit prezidenta jako my....) Jídla bylo zase 
tolik, že nešlo všechno sníst. A tak jsem začal studenými řízky, následovala grilovaná křidélka, zapíjeli 
jsme to vynikajícím točeným Budvarem a když jel vlak, tak se pilo na vlak. Sladké tečky v podobě 
svatebních koláčků byly vlastně jen mezitečky nebo pomlčky mezi jídlem. Mluvilo se, country hrálo 
z rádia a najednou byl večer a noc a my ani nevytáhli kytary. No zítra je taky den, ne? Petr mi dal 
někdy kolem jedné šanci jít usnout dříve než on. Využil jsem jí a ještě jsem před spaním pro jistotu 
dopředu přivítal pár vlaků, abych vydržel „mrtvej“  alespoň dvě hodiny. Spal jsem na lehátku mezi 
Dášou a Petrem, vlastně jsem Dáše dělal zvukolam. Petr spal fakt hlasitě, ale únava a alkohol mne 
nechali spát až asi do páté ranní. Pak už jsem jen pospával mezi tlakovými vlnami, které Petr 
rafinovaně vypouštěl z různých částí. Předpokládal jsem, že někde vedle, na spartakiádním lehátku, 
leží Dáša, ale kdo ví? Při své tělesné hmotnosti Dáša ani nepromáčkla lehátko a ani deka 
nevykazovala, že někoho přikrývá. Ale byla tam, protože ráno deka děkovala Petrovi za úžasnou 
tichou noc. Petr vstal asi kolem sedmé. Vystrčil na mne holou prdel, naštěstí v tu chvíli němou. 
Odešel vítat první vlak a zbylo po něm takové ticho, že se nedalo usnout a tak jsem šel přivítat 
druhej... 
Marcela spala s Danou v přívěsu a ráno jí bolela hlava a pálila žáha. Prý z té vody z Lidla. No, co dodat. 
Dal jsem jí prášek na pálení žáhy a hned jsem si připravil prášky proti smrti i pro sebe. Dal jsem si je 
do kapsy s tím, že je po snídani spolknu. V neděli jsem je našel v kapse naprosto neporušené. Snídaně 
nabízela svatební koláčky, šunky, utopence, pomazánku, sýrový salát, prostě samé dobroty. Já 
posnídal utopence, které jsem pro jistotu ještě jednou utopil dvěma Budvary. Jistota je jistota.  
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Počasí bylo nádherné, slunečné, úplná pohádka. Jarda nám naplánoval jen krátkou procházku 
odpoledne a sice pohádkovou stezku v rámci dětského dne. Jinak jsme se celý den váleli na sluníčku, 
pili, vítali vlaky a pojídali dobroty. Každý spal jinde, někdo si dal lehátko na sluníčko, jiný do stínu, Eda 
ležel na bundě pod smrčkem a někdo spal v ložnici. Petr usnul na nové dřevěné lavičce, lýtka na 
opěradle. Večer se nám snažil namluvit, že ho bolí lýtka z procházky, ale foto ho vyvedlo z omylu. 
Nebylo to od chůze ale od ležení! 
 
Dětský den resp. pohádkový pochod jsme začali v místě, označeném jako start. Bylo tam občerstvení, 
ale bez piva. Škoda. Těšili jsme se, jak bude píchat Jihlavský Ježek, ale bylo jen limo. A tak jsme 
alespoň okusili dětem chůdy. Ať Rantířováci vidí, že ještě nejsme na berle. Předvedli jsme opravdu 
artistické výkony, já dokonce ukázal obsluze chůd nový, náročný styl. Dětem jsme obohatili program 
o psí zápasy, když se tam ještě poprali  Montík s jiným Jackem raslem. Psi vyšli ze zápasu vítězně. 
Pavel s pokousanou rukou. Prošli jsme s dětmi kovárnu, pokecali s čerty a už jsme obdivovali o 
kilometr dál krásnou zlatovlásku. Jarda jí řekl, že minulý týden hrála Bordelmámu a já potvrdil, že ač 
má krásné zlaté vlasy, ta bordelmamá je věrohodnější. Políbili jsme krásnou princeznu a ta se 
proměnila v hnusnou žábu. No co? Nová doba....  Nechtěli jsme dětem kazit radost z pohádek a tak 
jsme se rychle přemístili k lávce přes divokou řeku, kde Petr odzbrojil stráž a s mečem v ruce a přilbicí 
na hlavě velel k útoku na Ježibabu. Přešli jsme rozhoupanou lávku a šli loupat perníček. Ježibaba si 
vybrala Bošku se slovy: „Tebe si upeču“. Tím nám připomněla, že máme doma spoustu jídla a pití a 
tak jsme se vydali na zpáteční cestu.  
 
Doplnili jsme tekutiny a pojedli další lahůdky. Přivítali jsme pár vlaků a protože byla skvělá nálada, čas 
utíkal rychle. Ještě jsme měli navštívit narozeniny místní Fišerovic kamarádky. To jsme ale skrečovali 
a vyslali jsme pouze Danu s Jardou. Nálada byla stále dobrá, tak jsme pro změnu pili, jedli, vítali 
vlaky.... Holky nám oškrábaly a nastrouhaly brambory. Moc brambor a Petr nám usmažil moc 
bramboráků. To byla taková dobrota! Měli jsme mastné huby, ruce a všechno jsme sežrali. To pak 
chutnalo pivo!  
 
Ani jsme se nenadáli a byl večer. Vítali jsme již jen pomalované vlaky a to ještě jen osobní. 
Poslouchali jsme rádio Beat, kde fakt krásně hráli staré fláky a trpělivě jsme přesvědčovali Danu, že to 
je country rádio, akorát právě hraje bigbít :-) Povídali jsme, pili, jedli, poslouchali fláky a bylo nám 
skvěle. Dana sice protestovala, že chce country, ale s nově projíždějícími vlaky byla stále méně 
vzpurná. Předvedla nám ještě bravurní manipulaci s telefonem, který kupodivu vše přežil. Pak ještě 
předvedla barmanskou show s hořčicí a dresingem a jako poslední číslo skok do otevřeného přívěsu, 
odkud už do rána nepřišla. My ani nevytáhli kytary. Ostudy. Ale i tak jsme se bavili dobře.  Bylo po 
půlnoci. Sud už byl dávno prázdný. Petr oznámil, že dá poslední cigaretu. Pro mne to byl signál, 
kopnout do sebe schlaftrung a pokusit se usnout, než dorazí. Noc byla ještě hlučnější, než ta první. 
 
Ráno nás vytáhlo sluníčko a ticho způsobené odchodem Petra z lůžka. Hlad byl však sinější než touha 
dospat téměř probdělou noc. Příště si musím vzít špunty do uší jako Dáša. Venku nás spolu s prvním 
vlakem přivítala opět usměvavá Dana. Ráno před odjezdem je ale jiné. I když je stejně jídla, stejně 
pití, stejné sluníčko, je jiné. Je poslední v Rantířově. Nálada už je tím poznamenaná. Sbalíme, najíme 
se  a odjezd. Jo, a zde je odpověď na otázku ze strany č. 1. Petr ležel a koukal. Nosil jsem si sám.  
Jedeme domů. Poslední fotky a jedem. Navigaci asi brzy zavřu hubu, už zase přepočítává trasu, 
kráva...... 
 
Tak na podzim v Edově!!!!!!!!! 


