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Jedu z práce. Je tma a čeká mě půlhodinová jízda po opuštěné dálnici. Pouštím si CD, abych trochu narušil to 

monotónní ticho, které mě začíná uspávat. Hudba nehraje, ani nevím, co tam vlastně je. Posouvám hlasitost 

doprava, pořád nic. Na dálnici se mihotají světla a najednou to začne. Čtvrtá písnička soundtracku k filmu 

Temný rytíř má tak neuvěřitelný nástup, že jsem sebou leknutím trhl. Hans Zimmer si dal opravdu záležet a z 

nudné cesty z práce se stala najednou záchranná mise. Rychlost 130 km/h se náhle zdála jako zběsilá jízda o 

záchranu Gotham City. V tom se mi vybavila vzpomínka na Floridu. Na naši noční jízdu městem a setkání s 

Batmanem, o kterém bych rád napsal pár řádků.

Jak to chodí na silnicích na Floridě

Řízení auta na Floridě má svá specifika, o kterých je třeba 

vědět. Tak předně, auta mají automatickou převodovku. 

Zprvu mi to vadilo a cítil jsem se ošizen o možnost kontroly 

nad řízením. No, po návratu domů jsem zapomínal řadit a 

napadlo mě to buď těsně před „chcípnutím“ auta nebo při 

otáčkách kolem 3000. Popravdě se mi po automatu 

poměrně stýská. Semafory jsou až za křižovatkou. Pokud 

ze zvyku zastavíte přímo pod semaforem, buďte si jisti, že 

stojíte uprostřed křižovatky, do které právě vjíždějí další 

auta. Také rychlost je, s ohledem na dokonalé šestiproudé 

dálnice, značně zarážející. Nejvyšší povolená rychlost je na 

vybraných úsecích 113 km/h. Pokud jedete doprava, tak 

můžete jet i na červenou, jen zleva nesmí jet žádné auto. Na 

odbočovacích pruzích je napsáno, „This lane must turn 

right“, takže je třeba si dávat pozor v jakém „lejnu“ jedete. 

Pro odbočení doleva se velmi často používá speciální levý 

pruh, který je určen jen pro odbočení nebo otočení. Praxe je 

tedy taková, že přejedete pruhy od nejpomalejšího k 

nejrychlejšímu a tam se zařadíte do tohoto pruhu k 

odbočení. Zprvu trochu nezvyk, ale nakonec je to celkem 

šikovné. Po 14 dnech to bylo naprosto přirozené. A to stálo 

u našeho prvního setkání s Batmanem.

Setkání první. 

Vstávali jsme za tmy. Čekal nás 400 km přejezd a naplánovali jsme si zastávku na mokřadu Wakodahatchee. 

Chtěli jsme stihnout východ slunce, který podle našich zkušeností olizoval horizont kolem sedmé hodiny ranní. 

Bylo půl páté, všude tma a ulice prázdné. Po 100 metrech hlásila navigace odbočit doleva, zkušeně jsem 

vyhodil blinkr, přejel si do levého pruhu a pomalu zatočil. Ve zpětném zrcátku jsem viděl, jak někoho staví 

policajti, jejichž auto svítilo jako lampion. Ve zlomku vteřiny mi ale došlo, že výstražné znamení patří právě nám. 

Zajel jsem ke krajnici a čekal, co bude. Srdce mi tlouklo. Před pár dny jsme objevili, že nám v půjčovně dali 

omylem papíry k úplně jinému autu! A v tom nastala scéna, jak z amerického filmu (asi na těch filmech něco 

pravdy bude). Z lampionu za námi vystoupil policista. Černoch v černé uniformě v noci. Pomalu vystoupil, 

povolil si přesku na pouzdru u pistole a s rukou připravenou na rukojeti se pomalu plížil k našemu autu. Krve by 

se ve mně nedořezal. Vzpoměl jsem si na (filmovou) zásadu – dát obě ruce na volant a vyčkat příchodu 

policisty. Verča tyhle filmy nezná a k mému zděšení začala chvatně hrabat v batohu, aby mi zajistila řidičák ke 

kontrole. Ve zpětném zrcátku se zároveň nezadržitelně blížila neomylná ruka zákona opřená o rukojeť stejně 

neomylné pistole. Sykl jsem, ať toho okamžitě nechá a vyčká až na vyzvání. Policajt se zatím dostal až k 

našemu autu a k mému překvapení se zastavil na úrovni zadních dveří, ke mně nedošel, aby náhodou jednu 

nekoupil z mého šestiraňáku (pokud bych ho měl). Stáhl jsem okénko a nastal zvláštní rozhovor.

Setkání s Batmanem

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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„Víte, po jaké straně se jezdí?“ ptal se mě temný rytíř

„Po pravé“ tak pokorně, jak to jen šlo

„Proč jste jel po levé?“ a v zrcátku vidím, jak prsty pohladily rukojeť

„Nevím o tom, že jsem jel po levé“ a upřímně mi to připadalo velmi absurdní, protože jsem stihnul ujet asi 150 

metrů.

„VÍ - TE – PO – JA - KÉ – STRA - NĚ – SE – JEZ - DÍ?“ kladl důraz na každou slabiku tak hlubokým 

černošským hlasem, že by mohl dabovat Saurona.

No, abych to neprodlužoval, v danou chvíli jsem si prostě neuvědomil, že moje automatické najetí do levého 

pruhu nebylo na místě, protože jsem tím vjel do protisměru na obyčejné dvouproudé silnici. Jenže to mi docvaklo 

až za dalších 100 km. V té chvíli jsem se bavil s policistou, ze kterého jsem viděl jen temné kontury a odlesk 

pouličních lamp na jeho zbrani. Nakonec jsem na radu ženy všechno přiznal, omluvil se za svou chybu a byl 

jsem připravený dát se klidně k Jehovistům, jen aby to už skončilo. Nakonec zavrtěl temný rytíř hlavou a pomalu 

couval do svého auta. Projel kolem nás, zhasnul blikající světla a zmizel za zatáčkou. Usoudili jsme, že tím vše 

skončilo a vyrazili mlčky na Wakodahatchee wetlands. Cítil jsem se jako malý kluk, kterému vypadl talíř z ruky 

a donekonečna dostává otázku – proč to rozbil – na kterou marně hledá odpověď. 

Setkání druhé. 

Těch 200 km uběhlo celkem rychle, pořád jsem musel myslet na to, co jsme ráno zažili. A už vidíme ceduli, ke 

které nás bezchybně dovedla navigace. Parkujeme a vidíme, že slunce právě vyráží na svou oblíbenou trasu. 

Rychle jsem pobral fototechniku a vyrazil na lávky vedoucí skrze mokřad. Slunce vycházelo proti nám a všechno 

náhle zahalilo žlutavé a oranžové protisvětlo. Nějak se mi nedařilo dostat slunce za záda a zastavil jsem se u 

Anhingy americké (Anhinga anhinga), která si zrovna sušila křídla. Všiml jsem si, jak zezadu slunce prosvěcuje 

konce jejích křídel. Co mě ale přimelo připravit si foťák, byl okamžik, kdy se ne mě otočila čelem. V tu chvíli se jí 

rozsvítila jemná peříčka na hlavě. Trvalo to pár vteřin, ale stálo to za to. To musím mít, blesklo mi hlavou. 

Postavil jsem stativ a čekal. Minutu, dvě, tři, patnáct a nic. Anhinga už se na mě čelně nepodívala. Až zhruba po 

dvaceti minutách kuk – cvak – a bylo to. :-) Tuhle fotku mám prostě rád … je to opravdový Batman.

Setkání třetí

.. hudba v autě se posunula zase o kus dál, u osmé skladby jsem se přistihl, že mám v obličeji takový 

prapodivný výraz. Směs hrdiny, který se konečně přiblížil k odbočce na Příbram, a zločince, který odbočením do 

pravého lejna zmizel z očí policisty číhajícího na druhém lejnu. Přijel jsem domů, manželka spala, a tak jsem si 

pustil Temného rytíře. Šel jsem spát v půl druhé a bylo mi fajn. Mé třetí setkání s Batmanem bylo u konce.

Přidat komentář:
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Vaše komentáře

#6 Lumír — Petr Bambousek 2010-04-16 14:14

Díky za milá slova. Teď už se tomu taky směju, ale bylo mi ouzko, uzoučko 

Mám připraveno ještě jedno veselé povídání na téma "Nenasytné šuple" Měj se krásně! Petr

#5 pěkný příběh — 2010-04-15 17:22

Tenhle článek jsem Petře zhltnul jedním dechem. Skvělý příběh. Zaujetí vystřídal i hlasitý smích . 
Ahoj

#4 Jirka — Petr Bambousek 2010-04-12 18:11

No, tak to je slušný Tam se takový vě ší 

nebude. 4-6 fotek za týden. O víkendu vložím nějaký zubatý potvory 

#3 majacky... — 2010-04-12 17:20

Krasne fotky Petre, tesim se na dalsi tak s tim neotalej 
Ja jsem jel ze St. Petersburghu do Fort Myers a chtel jsem stihnout Sycky ve vecernim svetle tak jsem 
na to trochu slapal a nevsiml si proti stojiciho auta, rikal jsem si, proc vsichni jedou tak pomalu...projel 
jsem, auto zacalo blikat a 

podobne pocity jako Ty az na to, ze se mi klepal hlas, ze jsem skoro nemohl mluvit 
Tak pokorne jsem jeste v zivote nemluvil, takovy ton jsem u sebe neznal...chlapik me nastesti pustil bez 
pokuty (je to vas prvni prestupek tak jedte ale at uz se to neopakuje!)
...
takze pro ty co se do USA chystaji - bacha na bila auta s majacky stojici mimo silnici cumakem v 
protismeru.

#2 Křižovatky — Petr Bambousek 2010-04-10 23:39

Jestli je to ta křižovatka, kde má přednost ten, co přijel první, tak to je taky zajímavý nápad 

#1 usa — 2010-04-10 22:18

Automat ma skutocne svoje caro, hlavne v zspchach ekd clovek nemusi stale preradovat a skakat po 
spojke. Raz sa takto rozblikalo auto za mnou, ale zastavil toho co sa za mna za krizovatkou zaradil. Inak 
tie semafory az v strede ci na konci krizovatky nie su vobec zle. Viac som bol zmateny zo "STOP all 
way".
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