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Takže, opět se sešel rok s rokem a před námi se tyčí úkol, o němž by se dalo říci, že je 
v české modelářské komunitě zcela zásadní a s ničím jiným nesrovnatelný, totiž vyslat naše 
reprezentanty na karneval v brazilském Riu. A nemůže to být jen tak ledaskdo, uvědomte si, 
jakou laťku tam nastavil Amatér, tajemný pan C. a Žamberáci s Terezkou. Brazilci by po 
těchto zkušenostech s vyslanci z daleké české kotliny jen tak nějakého troubu nebo 
pučmidráta neskousli, to ani náhodou. A je i v našem národním zájmu si reputaci vylepšit, 
nikoliv naopak. Místní mají ještě v paměti české sportovce, úspěšné na loňské olympiádě, 
konané právě u nich v Riu – zlatého medailistu Lukáše Krpálka, bikera Jaroslava Kulhavého, 
Petru Kvitovou nebo Báru Špotákovou. A čs. slotracing prostě musí nasadit jména 
podobného kalibru, to je snad všem jasné, že? 
 
Jak všichni dobře víme, je v prostředí českých dráhovek řada těch, kteří v podobném 
srovnání obstojí s prstem v nose, zejména pokud je budeme hodnotit podle jejich  
mluveného slova. Když jim člověk naslouchá, má dojem, že slotracing vymysleli a bez nich 
by už dávno zanikl, ale protože jsme v Čechách, nejsme překvapeni. Jiní zase trpělivou 
mravenčí každodenní nenápadnou prací šíří povědomí o dráhovkách mezi mládeží, aby tato 
disciplína nezanikla, naopak, aby se košatě rozvíjela. 
 
Nahlíženo tímto prizmatem, byla volba jednoduchá – po krátké rozpravě byli vybráni dva 
statní a neohrožení junáci, spolehlivé opory čs. slotracingu, Kačer Donald a Venda Slepička. 
Jejich kvality jsou známé a nezpochybnitelné a jsou zárukou kvalitní reprezentace naší drahé 
vlasti v daleké jižní Americe.  
 
První jméno je samozřejmě přezdívka, ale tak zažitá, že pravé jméno tohoto člověka již 
pamatuje jen málokdo. Otázkou je, jak přezdívka vznikla. Ale odpověď na tuto otázku může 
přinést jen osobní a jedinečný rozhovor s ním, který již léta plánuje nejmenovaný celosvětový 
automodelářský web. Bohužel finanční požadavky Kačera Donalda na exkluzivní rozhovor 
jsou tak vysoké, že se marně redakce snaží nalézt sponzora, který by akci zadotoval. Svaz 
modelářů již osloven byl, ale ani ten (přes letité sponzorování výletů všeho druhu) nenašel 
po posledním výletu svých kamarádů do světa dostatek peněz. 
 
Kačer Donald je navíc ve velice přátelských vztazích s panem C. Dá se říci, že v mnoha 
směrech je takřka jeho klonem. A toho už Brazilci důvěrně znají, tedy je na co navázat. A 
Venda může v daleké Brazílii plně rozvinout svůj pedagogický talent a přitáhnout místní 
mládež k ušlechtilému koníčku. Prostě lepší osoby letos k dispozici nebyly. 
 
Po oslovení byli oba okamžitě pro. Jednak Venda si byl nucen vybrat neplánovanou 
přestávku spojenou s totální rekonstrukcí Domů techniky v jednom krajském městě, neboť 
budova, kde Dům sídlil, zcela vyhořela po zapojení pradávného zdroje na broušení kol 
zakoupeného jako vánoční dárek pro jednoho ze dvou členů kroužku. Kvalitní pojištění 
budovy i finančně dobře situovaného otce znamenalo, že firma Krtkastav v rámci uvedení 
budovy do původního stavu  naplánovala do budovy umístit i supermarket, dvě tělocvičny, 
masérský salon a přípravu pro stanici metra, které ve městě dosud zcela chybí. Zaměstnanci 
Domu dětí si tak vzali placené čtrnáctidenní volno a následně i neplacenou jednoroční dobu 
na odpočinek.  
 
Stejně tak Kačer Donald disponoval okamžitě kromě nadšení i zcela zřejmým přebytkem 
volného času. Pravidelné docházení do Kolbenky nepěstuje již několik desítek let a svoji 
každodenní činnost, tedy obtěžování kamarádů dlouhými hovory o ničem, mohl v klidu díky 
internetovému volání provozovat i z Brazílie.  
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Problém však vznikl v okamžiku řešení kvality cestování. Náš klub díky v poslední době 
štědře úročeným spořícím účtům mohl nabídnou tentokrát nikoli jen kontejnerovou lodní 
přepravu do Jižní Ameriky, ale opět kvalitní transport prostřednictvím leteckého, byť 
nízkonákladového, dopravce typu Ryanair. Skromný Venda (možná i díky svým 
zkušenostem s mezikontinentálními leteckými služebními cestami ve školském sektoru) 
neměl s tímto řešením žádný problém, nicméně Kačer okamžitě protestoval, že on je zvyklý 
na normální cestování a jako běžný standard považuje let v "die business Klasse" spojený s 
neomezenou konzumací masných výrobků a tekutin všeho druhu. Protože tento druh letenky 
Ryanair nenabízí, museli jsme se poohlédnout po jiném dopravci. Druhým problémem bylo, 
že se nejevilo spravedlivým posadit skromného učitele Vendu do "die ekonomy Klasse" a 
jeho spolucestujícího o dvě patra výše. Proto náklady okamžitě stouply nikoliv trojnásobně, 
ale hned šestinásobně. Ale ani to nakonec nebylo pro náš klub problém, neboť se objevil 
tajemný sponzor, který byl ochoten rozdíl v letenkách uhradit.  
 
A tímto sponzorem nebyl nikdo jiný, než Vendův bývalý spolužák ze střední školy. Ten 
Vendu ze závisti Vendu nesnášel, neboť Venda byl jako jediný schopen zlomit srdce té 
nejkrásnější a nejbáječnější spolužačky, kterou miloval celý ročník na gymnáziu, a to včetně 
školníka a uklízečky. Tento člověk nyní provozuje úspěšný soukromý business a díky svým 
cestám do zahraničí získal kupon na dvě letenky s Always Emirates Airways dle svého 
volného výběru. To se ukázalo jako nesmírné štěstí, neboť jedině tento dopravce byl ochoten 
písemně garantovat, že na palubě letounu Boeing 777 bude v obchodní třídě připraveno 
dostatek nápoje Tuzemák Leon 0,5l 37,5% od prodejce Donpaelo.cz. Jedině ten společně s 
točeným pivem Rychtář Hlinsko byl totiž Kačer Donald ochoten popíjet během krátkého 
šestnáctihodinového letu z Prahy do Rio de Janeira. Neznámý sponzor věřil, že oba 
Východočeši se v Jižní Americe ztratí (nebo někdo zařídí, aby se ztratili), on potom zařídí u 
některého spřáteleného okresního soudu prohlášení obou cestovatelů za mrtvé a sám se 
znovu chopí (dle návodu jednoho amatéra) příležitosti získat pro sebe krásnou Eleonoru 
Slepičkovou. Aniž bychom dopředu znali nekalé plány našeho tajemného sponzora, letenky 
jsme tedy měli.  
 
A nastal čas odletu. Nezbytné fotografování, podpisy pro fanynky do deníčků i na odhalené 
hrudníky dívek nad 15 let a nakonec security check. Součástí letenky dané cenové kategorie 
byl i tzv. "fast track security check", což jinými slovy znamená legální možnost, aby bohatí 
lidé předbíhali v řadě ty chudé. Venda se svým kufříkem dvou triček, kartáčkem na zuby (bez 
pasty) a náhradním propisovacím perem žádné problémy nečinil. Nicméně Kačer Donald 
během chvíle změnil fast track v nefalšovanou jižní spojku pražského okruhu v pátek 
odpoledne. Vše začalo tím, že se snažil pod pojem jedno příruční zavazadlo zahrnout dva 
lodní kufry s oblečením a dalšími věcmi plus tři igelitky s alkoholem. Vše zdůvodňoval tím, že 
si myslel, že příruční zavazadlo jsou jen nezbytné věci spojené s letem do cílové destinace, 
a to jeho výbava plně splňuje. Navíc dle jeho výkladu příruční zavazadlo musí být cestující 
schopen držet najednou v rukách, což on (byť s jistými obtížemi) zvládne. Když byl písemně 
ujištěn zástupcem dopravce spol. Emirates, že skutečně není třeba si na palubu nosit 
alkohol, že rumu i piva bude během letu dostatek, dvě igelitky odevzdaně vrátil zpět. Třetí 
tašku však opustit nechtěl, neboť se obával, že by (z nějakého neznámého důvodu) mohli na 
palubě být i Žamberáci, a potom by alkohol mohl dojít dřív, než zhasne transparent 
"připoutejte se".  
 
Avšak jako větší bezpečnostní riziko brala ochranka letiště dva extrémně velké cestovní 
kufry plné neznámých válečků a ozubených koleček úhledně zabalených do ledabyle 
vyžehlených černých triček s nápisy PERSICO 2001, PERSICO 2009 a PERSICO 2011. 
Dvojice u rentgenu okamžitě pochopila jasnou souvislost s neblaze proslulým incidentem v 
New Yorku v září roku 2001 a zahájila další šetření. Tím se fast track zasekl úplně. 
Problémem bylo, že ani nejnovější vyhledavače od Googlu a Yahoo nebyly schopny vyhledat 
smysl slova PERSICO. Ochranka proto pojala podezření, že jde o tajný kód typu ENIGMA a 
telefonovala do Langley. Tím dostala akce nový směr. Netrpěliví nebyli jen další bohatí 
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cestující, kteří by již dávno seděli v letadle, kdyby použili normální vchod do letiště (což však 
oni s ohledem na svoje postavení a bohatství nikdy nesměli udělat), ale i fanynky a zástupci 
našeho klubu, neboť reálně hrozilo, že oba kamarádi let nestihnou a letenky zdarma 
propadnou. Proto všichni začali v letištní hale hlasitě křičet "Donalde nedej se, Donalde jsme 
s tebou...". Když zástupce z Langley viděl na bezpečnostní kameře streamované přes Skype 
dav lidí křičící slova "Donalde, jsme se Tebou", okamžitě si uvědomil, kdo bude příští měsíc 
rozhodovat o jeho žádosti o předčasný důchod s plným platem a s okamžitou platností 
nařídil, že muž, kterého má dav rád a jmenuje se Donald, může do letadla se vším, co si 
přeje. A tak se i náš Kačer Donald dostal do Boeingu 777 se svými kufry, třemi igelitkami a 
ještě dvěma mladými pohlednými letuškami Českých aerolinií, které šly ke své smůle právě 
kolem. Fast track se zase otevřel pro běžné milionáře… 
 
Výše popsaná Donaldova batožina ale způsobila problém, který si zpočátku nikdo 
neuvědomil – letadlo bylo přetíženo. Stav paliva by byl pro běžný let v pořádku, ale toto 
nebyl běžný let, ani náhodou. Ovšem posádka na problém přišla až nad oceánem a všem 
v kokpitu zatrnulo. Záložní letiště široko daleko nikde a nápadů na řešení pomálu. Do hry 
ovšem vstoupil Kačer Donald. Pokud si někdo myslí, že rozumí jen slot racingu, pak je na 
omylu – on rozumí úplně všemu. Je přece z Vysočiny. Všiml si totiž sníženého tahu motorů, 
což bylo jedno z mála opatření, které posádka vymyslela. Rychle situaci prokonzultoval 
s Vendou, vyhlášeným leteckým modelářem, a bylo jim oběma jasno. Oba vstoupili do 
kokpitu a překvapené posádce nastínili své řešení. Pilot i kopilot si řešení vyslechli a zůstali 
ve svých sedačkách sedět s pusami otevřenými, nicméně ale pochopili, že nic jiného než 
akceptovat Donaldovo řešení jim nezbývá. Přivolali tedy tankovací letadlo US Air Force, 
snížili letovou hladinu a stáhli rychlost Boeingu na nezbytné minimum. Donald se vyzbrojil 
univerzálním imbusem, podrážky kecek opatřil oboustrankou, do kapsy si dal klubko 
skleněnky od ASSIAT e-shopu,  nechal letušku otevřít dveře nouzového výlezu a protáhl se 
jím na křídlo letadlo. Píšeme, protáhl, ale tak hladké to nebylo, přece jen mužný pupek 
způsobil jisté potíže, ale pokud jste z Vysočiny, problémy pro vás neexistují. Pasažéři i 
posádka se zatajeným dechem sledovali jeho pohyb po křídle směrem k plnícímu otvoru. 
Navádění tankovacího letadla se ujal zkušený Venda a svou padesátislovnou angličtinou řídil 
přísun tankovací hadice k plnícímu otvoru. Konstruktéři firmy Boeing si jistě myslí, jak 
kvalitně vymysleli uzávěr paliva v tom smyslu, aby vzdoroval neautorizovanému otevření, ale 
bohužel neměli ponětí o existenci Donalda a jeho univerzálního imbusu. Plnící otvor byl 
otevřen dřív, než bys řekl švec (a to si ještě přitom Donald lehce prodloubnul obě nosní 
dírky) a hadici skleněnkou připevnil k plnícímu otvoru, Venda vydal rozkaz posádce 
tankovacího letounu a životadárné palivo začalo proudit do vyschlých nádrží Boeingu. 
Tankování ovšem nějakou dobu trvá a tak si Donald zkrátil dlouhou chvíli telefonátem 
s panem Vladimírem (taktéž z Vysočiny), kterému se nezapomněl pochválit, jaký že je 
pašák, nad kterého široko daleko není a zkritizovat ledabylou práci konstruktérů firmy 
Boeing. Inu, není zvyklý mařit čas ani v takto vypjatém okamžiku. 
 
Každá věc má svůj počátek i konec, tedy i tohle tankování. Donald odpojil hadici, zaklapl 
uzávěr (který by si doma nedal ani k prasečímu chlívku), pozdravně zasalutoval posádce 
tankovacího letadla a beze spěchu se vydal zpět k trupu. Pokud by tento příběh byl součástí 
amerického velkofilmu, hlavní hrdina by v tomto okamžiku uklouzl a drahnou chvíli bojoval o 
život na odtokové hraně křídla, ale my víme, s kým máme co do činění a tím pádem víme, že 
nic takového se nestane, Donald přece není žádný americký pučmidrát. Tedy ještě jednou 
zatáhnout vanu a zpět do trupu. 
 
Velká úleva zasáhla posádku a pasažéry, ovace nebraly konce. Na to je ovšem náš hrdina 
zvyklý a tak jen blahosklonně rozdává úsměvy na všechny strany. Aby se po zásluze 
odměnil, dovolil dvěma kráskám, které letí s ním do Ria na soutěž Miss Jižní Ameriky, aby 
zbytek strávily s ním v jeho privátní bussines class. Trochu předběhneme – po přistání 
sdělila obě děvčata tisku, že Amatér je fakt dobrej a k neutahání, ale ten hoch z Vysočiny je 
úplně jiná liga. A co Venda? Ten dostal oříšky k pivu zdarma.  



4 
 

 
Zbytek letu už byla prostá rutina. Poté, co oba naši cestovatelé vstoupili na brazilskou půdu, 
strhla se pravá latinsko-americká vřava. Zástupci aerolinií, zlomeni v pase, děkovali za 
záchranu cestujících i letadla, novináři fotili a psali jak o život a vše se neslo v jednom tónu – 
ti Češi už v minulosti byli fakt dobří, ale tihle dva, zdá se, to všechno ještě dokáží 
přetrumfnout. 
 
Jakmile alespoň trochu opadl zájem médií, dokázali se davem prodrat čtyři statní lidé v 
modrých mikinách. Oblečení to bylo nejen s ohledem na venkovní teplotu jaksi nestandardní, 
neboť venku panovalo pekelných 35 stupňů ve stínu. Dalším markantem byl cizojazyčný 
nápis na zadní straně vytepleného oblečení. Nápis "Je odstartováno" jednoznačně určoval, 
kdože osobně se to na letiště dostavil. Ano, byli to žamberáci, kteří se do Brazílie, konkrétně 
jeho jídla, pití a krásných holek zamilovali natolik, že zde trávili již převážnou část 
kalendářního roku. Následovalo vřelé přivítání s kamarády z Čech. Kačer Donald 
nezapomněl hned na úvod v krátkosti zopakovat své husarské kousky v letadle i na něm.  
Když po 50 minutách skončil, všichni měli jako obvykle žízeň. Urychleně proto opustili 
předražené letiště a vrhli se do víru velkoměsta. Jako právní téměř místní si dokázali během 
krátké doby vytvořit síť hospod a hospůdek s mnoha kamarády, kteří jim nalévali téměř 
zadarmo. Na oplátku bavili tři čeští přistěhovalci místní snědé muže i dívky mnoha bujarými 
příběhy, v nichž nebylo ani za mák pravdy. Ale místním to rozhodně nevadilo a byli rádi, že 
se dobře pobaví.   
 
A tak i v onen den zamířil vůz Chevrolet Impala z roku 1967 na předměstí South Pesadena a 
zastavil u zvenku velmi nevábně vypadajícího krámku s pivem a kababem. Ale jakmile naši 
hosté prošli skleněnými (pravděpodobně úmyslně) mastnými a rozhodně neprůhlednými 
dveřmi, zjistili, že se nacházejí na jihoamerické poměry ve velmi příjemně vybaveném bistru 
ne nepodobném některým občerstvením v Hlinsku a okolí. Na barovém pultu se tyčilo pět 
nádherných pozlacených píp s místními moky a v lednicích bylo zaparkováno nejen mnoho 
místních, pro našince neznámých pokrmů, ale kupodivu i věci jako nakládaný hermelín nebo 
sklenice plné utopenců. Inu i sem pronikl podnikavý duch našich přátel z hor. Jak Kačer, tak i 
Venda okamžitě zatoužili ochutnat něco z místní kuchyně, proto si rychle k pivu objednali 
párky s hořčicí a utopence k tomu. Po dlouhé cestě v bussiness class jim chutnalo o to více, 
jakmile se dozvěděli, že se platit nemusí, pokud místním hosté sdělí nějakou zajímavost ze 
své země. Kačer se proto ihned rozpovídal. Problémem byla jeho zjevná obliba hovorového 
českého jazyka a zásadní odmítání používat jakékoliv cizí jazyky, včetně portugalštiny. 
Tlumočení se proto musel ujmout muž přezdívaný v žamberecké komunitě Primátor. Po více 
jak dvouletém pobytu v Brazílii se mnohé z portugalštiny naučil, nicméně i jemu činilo nemálo 
problémů překládat české jazykové obraty s původem na Vysočině. Zábava tím trochu vázla, 
ale zato se prodlužoval čas našich hostů v bistru, čímž se hromadily použité tácky od párků a 
špinavé sklenice od piva.  
 
Po třech hodinách naši hosté usoudili, že je čas jít se ubytovat. Jak si jistě pamatujete, každý 
ze žambereckých odchovanců si na konci své výpravy do Brazílie v roce 2015 (nebo tak 
nějak) koupil prostornou moderní vilu v horách. Nicméně po pár měsících přes vybudování 
krásného hostince všichni zjistili, že moře je moře a a zakoupili navíc vysoký bytový dům na 
pláži v místě, kde se sbíhá snad veškerý noční život ve městě. Kromě toho, že každý s nich 
měl v domě svůj prostorný byt, byly další byty pronajímány, čímž dům generoval další štědrý 
příjem pro naše přátele. A protože se jeden z bytů náhodou den před příjezdem kamarádů z 
Čech uvolnil (shodou náhod nájemníka, který již dva měsíce odmítal platit zvýšené nájemné, 
během spánku uštknul jedovatý pavouk, a to přestože v této části města se pavouci nikdy 
nevyskytovali), měli Kačer s Vendou díky náhodě rázem kde spát. Platit za ubytování 
nemuseli, neboť placení bude realizováno okamžitým zvýšením nájemného pro ostatní 
brazilské nájemníky, mezi nimiž se zpráva o nečekaném výskytu jedovatých pavouků v této 
ulici rychle roznesla. A Brazilci jsou národ v některých věcech rychle chápavý.  
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Apartmá se oproti běžnému stavu doplnilo o tři lednice, prodloužil se barový pult a zakoupila 
se zcela nová výčepní sestava. Kačer i Venda se vybalili a hned zatoužili po bližší obhlídce 
města. Nicméně Kvípan, což byl druhý ze žambereckých horalů, rozkázal, že na blbosti teď 
není čas, karneval se blíží a je třeba vymyslet nějaké vystoupení. Kačer Donald i Venda 
Slepička samozřejmě okamžitě zapomněli, kým a proč byli do Brazílie vysláni a jen si chtěli 
za cizí peníze bezstarostně užívat místních radovánek. Ale žamberečtí jsou lidí pečliví a 
svědomití a jen díky jim nedošlo k tomu, že český slotracing již nikdy o našich dvou 
cestovatelích neslyšel (a málem tak vyšel plán Vendova spolužáka). Všech pět mužů se 
proto posadilo do kožených sedaček, natočili si další sklenice piva a začali se radit. 
 
Pokračování někdy příště... 
 
Upozornění: Autor textu je neznámý. Veškeré osoby i události v tomto příběhu popsané jsou jako většina informací na 
tomto webu fiktivní, falešné, smyšlené a nikdy neexistující. Případná podoba s osobami žijícími je čistě náhodná a 
neúmyslná. Za případné následky přečtení textu administrátor ani klub neručí. Vstup na web na vlastní nebezpečí ! 
 


