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JIŘÍ JŮZL

Z Trutnova
na Nový Zéland

aneb Deník z vandru
od protinožců

Jiří Jůzl proslul jako hospodský, muzikant a tramp. Teď se o něm
bude mluvit také jako o spisovateli. V těchto dnech mu totiž
vychází kniha. „Je to deník z cesty, kterou jsem podnikl před
téměř třemi lety do Austrálie a na Nový Zéland. Popisuje tři měsíce mého pobytu na jižní polokouli,“ říká o publikaci, která má
název Z Trutnova na Nový Zéland.
Pro své putování si stanovil podmínku: výlet pojme čistě po
trampsku. „Dal jsem si předsevzetí, že budu cestovat pěšky nebo stopem s báglem, a že nepoužiju jediný hromadný dopravní prostředek.
To jsem dodržel, i když to nebylo vždy snadné,“ přiznává dvaašedesátiletý trutnovský patriot. Nejprve tři týdny korzoval po Austrálii,
pak byl dva měsíce na Novém Zélandu. „Měl jsem to rozdělené měsíc na jižním ostrově, měsíc na severním. Bylo to parádní putování
se spoustou skvělých zážitků, neobvyklých poznání a nových přátel.“
Celkem nachodil přes 800 kilometrů a stopem najezdil asi 6500 kilometrů. To vše s pětatřicet kilogramů těžkým batohem na zádech.
Zažil momenty veselé a příjemné. „Lidé na Zélandu jsou jedni z
nejmilejších na světě, vstřícní a zvídaví. Jsou přitom sami nenároční,
i když mají jednu z nejlepších životních úrovní na světě,“ tvrdí Jůzl.
Prožil ale i situace, kdy mu zrovna nebylo dvakrát do zpěvu. „Nepříjemná byla třeba příhoda, kdy jsem za městem Ohakune promrzlý
na kost marně dvě hodiny stopoval. Moc aut okolo mě neprojelo a
přitom foukal hodně nepříjemný mrazivý vítr,“ popisuje Jiří Jůzl. V
dobré či špatné náladě, nikdy nezapomněl dokumentovat, fotit a
psát si deník. „Od počátku jsem věděl, že chci o cestě napsat knihu.
Nakonec jsem poznámkami popsal čtyři notesy.“
Zhruba půl roku po svém návratu domů se pustil do psaní knihy.
Netušil, jak náročné chvíle ho čekají. Přenést ručně psané poznámky
do počítače nebylo snadné. „Přelouskat po sobě čtyři deníky, které
jsem psal většinou večer, ve stanu, v leže a s čelovkou na hlavě, které
prostě byly hrozně naškrábané, to byla opravdu fuška,“ usmívá se.
Poznámky se snažil převést do čtivé podoby, text konzultoval s několika přáteli. „Je to moje prvotina, takže mě překvapilo, jak hodně je s
tím práce. Kromě sobot a nedělí jsem na tom dělal intenzivně asi rok
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a půl. Často do čtyř, do pěti do rána,“ přiznává.
Rovněž vybrat z mnoha set fotografií ty nejlepší a
připravit grafiku zabralo Jůzlovi hodně času. Výsledkem je ale kniha, která má 250 stran, je plná
fotografií nádherné australské a novozélandské
přírody. „Má formát A4 na ležato, tvrdé desky,
křídový papír, vše v nákladu asi 1500 výtisků.
Už počátkem listopadu by se první výtisky měly
dostat k nedočkavým čtenářům,“ dodává Jůzl.
Zájemci si mohou knihu objednat přímo u autora,
a to elektronicky na adrese jjuzl@seznam.cz.
Pavel Cajthaml, foto: z archivu Jiřího Jůzla

Celou noc jsem nezahmouřil oči. Ač neznaboh, vzýval
jsem všechny svaté, ať už to konečně skončí. Ale vše
bylo jinak. Skutečné peklo nastalo po půlnoci a trvalo
celou noc i následující den. Zbývá jen dodat, že jsem se
zpět do Taihape dostal jen těžce, ale „pouze“ třemi stopy.
Neustále lilo a padal mokrý sníh. Za neutuchajícího
silného mrazivého větru mě minulo jen několik aut. Za
městem Ohakune jsem stopoval na kost promrzlý téměř
dvě hodiny, než mě vzal chlap s náklaďákem rozvážející
propan-butan po regionu Taupo. Hned na začátku hodinové jízdy mi naskočil telefonní signál a pípla esemeska
od Háka: Co je s tebou? Jsi naživu? Kde jsi? Přijedu pro
tebe autem. Nahoře řádil orkán. Jsi v pořádku? Ozvi se!
Martin. Má odpověď zněla: Právě jsem chytil stop, za
hodinu jsem v Taihape. Vše je OK, Jirka.
Jsem rád, že jsem zpět v útulném zázemí Martinova
domu, vše vybaluji, následuje teplá sprcha. Hák jede v 18
hodin na squash. Večeřím párek na škebli s bramborovou
kaší a švestkovou omáčkou od maminky Kylie. Hák se
záhy vrací, nepřijel mu squashový parťák. Pijeme Pilsner
Urquell a zatímco diskutujeme o mé dobrodružné cestě,
hlasatelka v hlavním televizním zpravodajství oznamuje:
Ze včerejška na dnešek v Národním parku Tongariro
řádil orkán o rychlosti 150 km/h.
Jsem unavený, nevyspalý ale šťastný, že jsem to přežil
ve zdraví.
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