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Úvod 
 
Během letošního ročníku středoškolských her v basketbalu hochů družstvo Gymnázia 
Matyáše Lercha ve složení: Ondrej Šimeček, Prokop Slanina, David Grečynskyj, Marek 
Hanák, Jakub Hovorka, Jakub Kalus, Roman Marša, Petr Mynarčík, David Vacek, Martin 
Šupák a trenér Petr Kubů, postupně zvítězilo v městském kole, pak v kole krajském, poté 
v mezikrajském semifinále a nakonec i v republikovém finále a celou soutěží prošlo bez 
jediné (!) porážky. Díky tomuto vítězství získalo právo reprezentovat Českou republiku na 
Mistrovství světa středních škol pořádaném Mezinárodní sportovní federací středních škol 
(International school sport federation – ISF) v čínském městě Zhangjiagang.  
Tento deník mapuje období od 22. dubna do 1. května 2011, kdy se naše výprava mistrovství 
zúčastnila. 
 
 
 
Poděkování 
 
Dovoluji si touto cestou poděkovat čelným představitelům Jihomoravského kraje a města 
Brna, zvláště pak hejtmanovi panu JUDr. Michalu Haškovi a primátorovi panu Bc. Romanu 
Onderkovi, MBA za finanční podporu, díky níž jsme mohli na tomto šampionátě naše město, 
náš kraj i naši vlast důstojně reprezentovat nejenom na poli sportovním, ale i společenském! 
 
 
 
 
 
Den první 
 
Doma je půl osmé večer a my ve výšce 11 125 metrů nad mořem míjíme rychlostí 885 km za 
hodinu Omsk, venku je minus 52 stupňů Celsia. Místního času je tak asi jedenáct v noci, takže 
kolem letadla je tma jako v pytli a uvnitř jen přízračné bledé světlo zabezpečující základní 
orientaci na palubě. Většina pasažérů spí... 
 
Ale zpět do Brna na začátek naší anabáze. Ranní vstávání o půl páté ráno není pro českého 
pedagoga nic moc, ale tato oběť byla dostatečně vyvážena malebným pohledem na hlouček 
našich hochů včetně kolegy Kubů, kteří se v nádražní hale opravdu nedali přehlédnout! 
Nejenom proto, že všichni byli svorně oděni do modrých teplákových souprav s bílým 
nápisem Czech republic na zádech a spoustou jiných nápisů na různých dalších místech, což 
bylo samo o sobě malebné a „barvoodlišné“ od normálních kolemjdoucích, ale především 
proto, že poněkud vyčnívali nad okolní krajinu a obyvatelstvo... Koneckonců ve chvíli, kdy 
jsem se k nim přidal, jsem si i přes svou výšku 180 centimetrů začal připadat jako nedorostlý 
trpaslík, a pokud jsem si chtěl promluvit s nejvyšším z naší skupinky z očí do oči, musel se 
hoch posadit. 
Cesta vlakem a potom na letiště proběhla bez zajímavostí a zpestření nastalo až v ruzyňské 
odbavovací hale, kdy se k naší výpravě přidaly i basketbalistky z gymnázia ve Strakonicích, 
které budou ČR v Číně reprezentovat po dívčí linii.  
Po odbavení následoval hladký dvouhodinový let do Helsinek a poklidné čekání na „spoj“ do 
Šanghaje. Za zmínku ještě stojí letadlo, ve kterém právě přelétáme Sibiř, protože to je 
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pořádný čtyřmotorový macek se dvěma sedadly u jednoho okna, uličkou, čtyřmi sedadly 
uprostřed, uličkou a dalšími dvěma sedadly u protějšího okna. Televizní miniobrazovka je 
zabudována v každém opěradle a člověk si může navolit, jestli chce koukat na film, televizi, 
hrát počítačové hry, dívat se na „něco pro děti“, nechat se inspirovat nabídkou duty free shopu 
nebo prostě na virtuální mapě sledovat, kde se letadlo právě nachází, jak rychle letí…  
 
 
 
Den druhý 
 
Po troše turbulencí jsme po devítihodinovém letu konečně dosedli na zem a naše těla byla za 
tuto skutečnost opravdu vděčná! Bylo hezkých 7 hodin ráno místního času, ale nejenom moje 
biologické hodiny spolehlivě hlásily, že doma je teprve jedna ráno… Prostě taková 
šestihodinová spací vynechávka! 
Tak a jsme v Číně…!  
Kdo si ale myslel, že v letištní hale potkáme alespoň reprezentativní vzorek té téměř jeden a 
půl miliardy místních obyvatel, musel být velmi zklamán! Obrovitá odbavovací hala 
v podstatě zela prázdnotou a nebýt těch pár Číňanů, kteří zde tvořili uniformovaný personál a 
sem tam nějakého policisty (nepočítám pasažéry z našeho letadla, kteří v hale tvořili 
překvapivou většinu), zdálo by se, že letiště je zrušeno. Ale co, ještě se „domorodců“ 
nabažíme dost. Za odbavovacím prostorem nás již čekaly dvě hostesky (byly mladé, čilé a 
snaživé), které nás naložily do autobusu a tím pro nás pěší prohlídka Šanghaje skončila. Ani 
ta motorizovaná nestála za nic, neboť jsme po dálnici projeli jen okrajovými čtvrtěmi a hned 
se přesunuli do města zvaného Zhangjiagang (čti asi tak „tsan cjaga“), kde se celé mistrovství 
koná. O městu samém se lze dočíst ve Wikipedii, nicméně je nutné poznamenat, že s počtem 
obyvatel 1,2 milionu lidí patří z čínského hlediska k provinčním maloměstům. 
Mumraj při prezentaci týmů, ubytování, trénink, krátká procházka se silným slejvákem na 
konci, kluci šli na kutě a my na poradu koučů. A taky spát, bylo toho trochu dost a zítra v 10. 
30 už máme první zápas - s Itálií… 
 
 
 
Den třetí  
 
Tak jsme teda dostali na pr…  
 
Ale ne zas tak úplně a zas tak jasně. V zápase s Itálií ale soupeři pomohli rozhodčí. Je sice 
pravda, že v našich zeměpisných šířkách je to obvyklá výmluva, ale jako skoro nezaujatý 
pozorovatel musím konstatovat, že tomu tak skutečně bylo (aniž bych chtěl snižovat kvality 
soupeře). První útok našich zastavený evidentním faulem, který jsem rozeznal i já jako laik, 
zůstal rozhodčími nepovšimnut. Dobře. Hrajeme dál, zřejmě je laťka nastavena na tvrdší linii. 
Při protiútoku soupeře získáváme balon, jdeme na koš a naše akce opět bohužel končí tak, že 
nám soupeř díky neodpískanému faulu bere míč. Ale pak vzápětí při našem podobném 
zákroku již píšťalka zazněla! Hoši to řeší na hřišti i na lavičce a chtě nechtě se jim 
nesoustředěnost zahryzává do podvědomí. Petr Kubů se rozčiluje, jenže nám to není nic 
platné a musíme hrát dál. Bohužel pro nás prvních pár minut tohoto stylu rozhodování svazuje 
klukům ruce a Italové začínají ovládat palubovku. Jejich několik vydařených útoků a pár 
trojkových hodů bere klukům šťávu jak svírající se pěst citrónovému plodu. První čtvrtina 
zápasu byla na ručník a zdálo se, že výprask nás nemine. Ve druhé čtvrtině se týmu podařilo 
propad zastavit, ale přesto jsme v polovině zápasu prohrávali o 20 bodů! 
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Přišla přestávka a potom se to stalo - na palubovku přišel jiný tým, lavička hecovala, jak 
kdyby šlo již o titul, a nejednou se soupeři přestalo dařit natolik, že si musel vzít time! 
Nepomohlo to a přiblížili jsme se na dostřel 4 bodů. Pak se ale Italům povedlo pár protiútoků 
a přes naši bojovnost vítězství o deset bodů udrželi. Co se dá dělat.  
Po zápase jsme se nechali odvézt do tělocvičny, kde proti sobě hráli favorité naší skupiny 
smrti – Turecko a Finsko. Zápas se přeléval ze strany na stranu, zrovna tak skóre a výkony 
obou soupeřů v nás budily respekt. Ale snad taky zdravé naštvání a zárodek bojovnosti, která 
nám v první půli s Itálií tolik moc chyběla. Turci nakonec v dramatické koncovce těsně 
zvítězili. 
Po obědě jsme šli na krátkou procházku do centra města, kde hoši učinili několik kontrolních 
nájezdů na obchody s elektronikou a botami, aby posléze zjistili, že na tomto místě mohou 
tyto věci pořídit za stejnou cenu jako doma. 
Večer nás čekalo slavnostní zahájení, které by stálo za samostatnou kapitolu. Po nástupu 
všech zúčastněných týmů a nutných projevech následoval téměř dvouhodinový program, 
který hostitelé pojali jako velkolepou barevnou show prezentující krásy, tradice a úspěchy 
novodobé Číny… Dlužno říci, že samotná vystoupení byla mnohdy na špičkové a v ostatních 
případech na vynikající úrovni. Zpěváci, tanečníci, skvělý akrobatický balet, draci, bubeníci, 
nymfy poletující pod střechou haly, zástup loutnistek, rockové smyčcové sexteto, operní 
pěvci, akrobaté, malé děti, velké děti, mladí lidé, rozmáchlé videoprojekce, chrliče konfetů… 
prostě takové zahájení pekingské olympiády v malém. Odcházel jsem s velmi příjemným 
pocitem a snad i nadšen, a dokonce jsem byl schopen zapomenout i na mírný budovatelský 
podtext, který celý program provázel. Byl jsem tak naladěn, že jsem si ještě jako zákusek 
pustil na hotelu před spaním čínskou televizní estrádu s místními popovými zpěváky, která mi 
stylově zakončila dnešní večer…. 
 
 
 
Den čtvrtý 
 
Snídaně ve tři čtvrtě na osm, autobus, hala. 
 
V hale právě probíhalo utkání mezi Číňankami a nebohými Bulharkami. Nebohými proto, že 
naše slovanské sestry v té chvíli „tekly“ asi 70 ku 16 a zápas v klidu dohrávala čínská 
lavička… 
Odhodlání bojovat a neprodat svou kůži lacino bylo tentokrát z kluků cítit na hony. Již během 
rozcvičky se hecovali a vtipkovali, takže rozhoz zastihl lavičku i základní pětku v dostatečně 
nabuzené náladě. Navíc rozhodčí byli tentokrát mnohem korektnější a i když pustili volnější 
hru, pískali na obě strany stejně, takže nebylo proč se zlobit. Soustředěnost a bojová nálada 
začala pomalu nést své ovoce. Místo předpokládaného tlaku přešli Finové k defenzívě a jejich 
nervozita vedla i k pokaženým přihrávkám. Náš náskok narostl na 10 bodů a po celou první 
půli jsme jej plus minus udržovali. Lavička povzbuzovala, jak mohla, kolega Kubů vykřikoval 
pokyny a chvílemi připomínal pitbula, který chce vběhnout na hrací plochu a někoho tam 
pokousat, a hráči na hřišti bojovali, jak to šlo. Krize přišla po půli, kdy se Finové poněkud 
uklidnili, naši kluci bohužel také a následná finská zteč měla z ničeho nic za následek rozdíl 
pouhých dvou bodů. Ale pak jsme se zas dostali do obrátek a ve velmi dramatické koncovce 
uhájili vítězství rozdílem 5 bodů! Radost byla obrovská a určitě zasloužená. 
Po obědě jsme si zajeli vyměnit peníze, což v Číně není zase taková legrace jako u nás, 
protože směnárny tu vidět nejsou a v bance, která se jevila jako nejlepší řešení, po nás chtěli v 
rámci této transakce vyplnit jakýsi formulář a prokázat se pasem. Nakonec vše vyřešila naše 
čínská průvodkyně tím, že od každého vybrala takové množství dolarů, které si kdo chtěl 
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vyměnit, a vyměnila je „centrálně na sebe“. Pak jsme sedli do autobusu a společně s děvčaty 
ze Strakonic se jeli podívat na řeku Jang-ć-ťiang, která teče kolem okraje města. Tento výlet 
jsme si museli vyžádat, protože s výlety se v našem programu za strany organizátorů vůbec 
nepočítalo… Ovšem pobřeží v místech, která jsme navštívili, bylo prezentováno betonovou 
hrází, sacími bagry, rezatými loděmi a špinavou vodou, táhnoucí se až k mlhavě nezřetelnému 
protějšímu břehu. Ale viděli jsme jednu z největších řek světa…! Alespoň tedy její malý 
nevzhledný kousek… 
Mimochodem. Které děvče v Čechách se může pochlubit tím, že na Velikonoční pondělí 
dostalo šupec právě na takovém místě! A dokonce pomlázkou, kterou jsem narychlo upletl 
z místní vrby! 
Po večeři procházka po městě a kluci na kutě - zítra nás čeká veledůležitý zápas…  
 
 
 
Den pátý 
 
Hurá na Turka… 
 
Heslo dne bylo ve skutečnosti vytčeno již včera brzy poté, co jsme finskou vikinskou loď 
poslali ke dnu. Ráno ale nálada nebyla zdaleka tak bojovná jako v podvečer. Dobře – není 
tolik bojovná, protože se na zápas víc soustředíme... 
Utkání začalo s oboustranně velkým nasazením a z ničeho nic naši soupeři, kteří nás 
převyšovali jak výškou, tak hmotností (většina z nich dokázala při rozcvičce smečovat do 
koše), zjistili, že by to nemusela být zase taková procházka růžovým sadem. Dokonce jsme 
první čtvrtinu o bod vyhráli! Po přestávce ale Turci zcela změnili přístup. Nasadili osobní 
obranu a přitvrdili až na samou hranici fair play. Bylo to tvrdé, většinou neodpískatelné a 
během několika minut se dostavil výsledek. David Vacek po ostrém koňarovi do pravého 
stehna odkulhal ze hřiště, byl vyřazen ze hry, a skončil dokonce na marodce v péči místních 
lapiduchů. Vyřazení jednoho z klíčových hráčů, extrémně tvrdá hra, kterou „Šimi“ nazval 
„wrestling basketbal“, dokázaly udělat své. Do poločasu kluci ještě jakž takž odolávali, ale po 
přestávce začala být naše omlácená a uštvaná skvadra z GML na ručník. Turci točili deset 
vyrovnaných vynikajících hráčů, lítali jak zběsilí, sem tam někoho z našich cvičně křáchli ... 
no a ze zbytku zápasu se pozvolna začal stávat zlý sen! Prohráli jsme moc, moc a moc. Kluci 
měli depku a bylo těžké jim nějak pomoct, protože z výprasku se člověk musí zmátořit sám. 
Ale oni to zvládnou a půjde se dál…  
Ještě štěstí, že odpoledne jsme jeli na výlet do 60 km vzdáleného Suzhou, což je na rozdíl od 
našeho moderně postaveného města (byť s tisíciletou historií) město starobylé, a tedy 
zajímavější. Navštívili jsme zde nádhernou zahradu ze začátku 16. století a nebýt mraku 
turistů (v podstatě pouze čínských), připadal bych si jako ve filmu z dávných dob… Starobylé 
altány, zastřešené chodníčky, mostky přes všudypřítomnou vodu, umělé skály, bonsaje, květy, 
zeleň... Průvodce nám sdělil jednou zajímavou věc. Myšlenku podobných parků sestávajících 
z ostrůvků na vodě přenesl do Číny ve 13. století Marco Polo z rodných Benátek... 
Po návštěvě zahrady následoval krátký přesun do města a rozchod na nákupy… No a pak 
autobus, hotel. Milí Číňané na nás půl hodiny po stanovené „zavírací době“ čekali s večeří, 
která nám obzvlášť chutnala…  
Dlužno poznamenat, že tento výlet jsme si museli velmi tvrdě vybojovat. Když totiž 
s myšlenkou výjezdu na toto památné místo Petr Kubů přišel, byl v podstatě odpálkován 
s tím, že v průběhu mistrovství se rozhodně nepředpokládá, že bychom jako družstvo opustili 
město! Prý až mistrovství skončí, ať si jedeme kam chceme, ale nyní nikam. A na volný den 
je již naplánována prohlídka místního parku a nějakých škol. Po třídenním neustálém 
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atakování příslušných bossů (částečně prostřednictvím naší hostesky, jež telefonovala svému 
nadřízenému, který pro změnu telefonoval svému nadřízenému... a částečně prostřednictvím 
vedení české výpravy) se nám podařilo získat alespoň jejich souhlas s opuštěním města s tím, 
že nám „naše“ milá Ami (hosteska) doporučila nějakou místní cestovku, přes kterou jsme si 
společně s výpravou ze Strakonic najali autobus a průvodkyni. Nakonec se tedy zadařilo a za 
těch 470 českých na osobu výlet určitě stál!  
Po večeři ještě krátká domluva s děckama včetně nácviku prezentačního programu na zítřejší 
večer národů a mohu jít na procházku. Zasekl jsem se v nedalekém minikrámku na čaj, kde 
mne dokonce tímto nápojem (a cigaretou) pohostili. Musel jsem se posadit na židličku, 
připomínající sesli z mateřské školky, a coby neobvyklá atrakce konverzovat s buclatou 
prodavačkou, ke které po chvilce přibyli ještě dva muži. Konverzace byla opravdu náročná, 
protože všichni tři dali dohromady asi tak sedm anglických výrazů... Bylo téměř dojemné, jak 
jsme si na papír psali některá slova v čínštině, jejich výslovnost a jejich ekvivalent v češtině a 
dorozumívali se přitom posunky a mimikou. Takže například vím, jak se čínsky řekne jídlo, 
Čína, cigareta…  
Dvě piva před spaním vypitá v diskotéce naproti hotelu byla už jen hezkou tečkou za 
uplynulým odpolednem. Mimochodem rap v čínštině a dívčí taneční karaoke na pódiu stojí 
opravdu za poslech i vidění i jindy než těsně před půlnocí ! 
 
 
 
Den šestý 
 
… zvaný odpočinkový. 
 
Dnes se (po ukončení zápasů ve skupinách) nehrálo a byl naplánován tzv. odpočinkový den. 
Naši hostitelé nám naservírovali nejdříve návštěvu čehosi, o čem jsem si původně myslel, že 
je muzeum. Dokonce jsem měl za to, že si naše čínská průvodkyně spletla slovíčka, když mi 
říkala, že jdeme navštívit „development“. Budova byla velká, kamenná, nová, důstojná a 
postavená v rozmáchlém stylu. Ale o historii toho zde opravdu moc nebylo. Jenom pár 
panelů, z nichž jsme se dověděli, že první zmínky o tomto městě jsou staré osm tisíc let a jak 
vypadala starší zástavba, a pak už opravdu jen oslava budovatelského úsilí posledních let. 
Zaujala mne zde pouze letecká fotka velikosti standardní učebny, která byla umístěna pod 
skleněnou podlahou a vypadala jako barevná dlažba, a potom zajímavá maketa města, jež by 
ovšem zabrala takové standardní učebny tři...!  
Po opuštění „developmentu“ nás odvezl autobus do nového parku, jehož součástí bylo jezero 
(samozřejmě uměle vybudované) velikostí připomínající brněnskou přehradu od hráze až 
k Rokli, ale poněkud širší. Stromy byly ještě nevzrostlé chodník podle břehu buď dřevěný, 
nebo žulový a tato naše procházka končila ve velkém amfiteátru, jenž byl otevřen směrem do 
jezera, které zde začínalo soustavou vodotrysků. Součástí amfiteátru byli samozřejmě dva 
uniformovaní muži (snad policisté, snad vojáci, snad zaměstnanci parku) a záchody, jimž 
vévodila rovněž uniformovaná (ale jinak) „hajzlbába“ s mopem na bambusové násadě místo 
palcátu. Nicméně dlužno poznamenat, že záchodky obložené leštěnou žulou jen svítily 
čistotou… 
Odpolední program sestával z návštěvy místní střední školy. Ono se řekne, že GML je velká 
škola, ale velká na české miniaturizované poměry. Tady nešetřili na místě, budovách, 
materiálu ani na počtu dětí (asi 1800). Po prohlídce, která ovšem zahrnovala pouze 
tělocvičnu, knihovnu (tu ale máme skoro stejně velkou ) a dvoupodlažní jídelnu, jsme 
doputovali do třetího patra této budovy, kde byl pro nás místnímu studenty nachystán 
program. Jednotlivé výpravy se usadily na židle v řadách za sebou označených vždy čínskou a 
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příslušnou národní vlajkou. Konferenciéři - chlapec a děvče - se snažili evokovat bratrskou 
atmosféru a koneckonců s tím neměli moc práce, neboť hezká atmosféra byla v sále sama od 
sebe hned od začátku představení. Následovala ukázka zpěvu a výzva, aby někdo z hostů taky 
zazpíval, ukázka tance a výzva, aby někdo z nás hostů zatančil společně s vějířovými 
tanečnicemi, potom nějaká tradiční hudba, přenášení pingpongových míčků jídelními hůlkami 
z pixly do pixly a pak už jen všudypřítomné společné focení…  
Návštěva školy byla ovšem pouze předzvěstí podvečerní a večerní akce daleko větších 
rozměrů nazvané Večer národů (já bych řekl družby). 
Poprvé od společného zahájení se na jednom místě a v jeden čas měly potkat všechny 
zúčastněné týmy. Autobusy s jednotlivými výpravami najížděly postupně do areálu jakési 
školy, u vrat nezbytní strážci pořádku, ale rovněž z obou stran špalír okrojovaných čínských 
děvčat s šerpami přes rameno, která měla jediný úkol - usmívat se a mávat přijíždějícím… 
Další podobný špalír stál u vchodu do haly, kde již čekalo hlediště zaplněné mladými Číňany 
a Číňankami. Po krátkém vystoupení hostitelů následoval hlavní bod večera - každá výprava 
měla předvést svůj krátký program. Díky tomu, že se naši kluci nemohli dohodnout s holkama 
ze Strakonic na tom, jakou písničku zazpíváme, a jejich „souboj“ vyvrcholil minulý večer při 
odchodu z jídelny tím, že děvčata po nastoupení do výtahu začala zpívat „Škoda lásky“ a hoši 
kontrovali z vedlejšího výtahu „Eště som sa neoženil“, vymyslel jsem etudu alegorizující 
vztah muže a ženy v České republice (). Na podium vstoupí jeden člověk, pokloní se a 
nechá si zatleskat. Ukáže napravo, přijde skupinka dívek, ukáže nalevo, přijde skupinka 
hochů. Začne naslouchat hochům a ti si zazpívají to své, tedy „Eště som sa neoženil, už ňa 
žena bije…“, hoši zmlknou a „sudí“ začne naslouchat dívkám, které zanotují rovněž to své - 
„Škoda lásky, kterou jsem tobě dala...“. Dívky zmlknou a on dá slovo hochům, kteří svůj 
písničkový názor zopakují. Děvčata ovšem rovněž trvají na svém, takže ve chvíli, kdy dá 
možnost vyjádřit se oběma stranám naráz, každá si dostatečné hlasitě a umanutě zpívá svou 
vlastní píseň… . 
Protože nám naši hostitelé na poslední chvíli sehnali dvě kytary, náš výstup jsme ještě doplnili 
společným zpěvem mezinárodně oblíbené „Eště som sa neoženil...“ v doprovodu obou 
nástrojů. Ostatní země měly buď nějaké tance či prezentaci na DVD nebo zpěv nebo tak něco. 
Ovšem během krátké doby, vlastně po několika málo prvních vystoupeních, se režisérovi 
večera vše poněkud vymklo z rukou. Tím, že jednotlivé výpravy byly usazeny na ploše haly 
před pódiem, chodily odtud na svá vystoupení a opět se vracely zpět, nastal zde postupně čilý 
cirkulační ruch. Netrvalo dlouho a hemžení pestrobarevného davu strhlo do svého středu i do 
té doby zcela disciplinované a doposud sedící čínské publikum. Čínští teenageři se radostně 
spustili z tribun a vyzbrojeni fotoaparáty, notýsky s tužkami a především bezbřehým 
nadšením, zahájili velkou autogramiádu se vším, co k ní patřilo. Každý se fotil s každým, 
kromě notýsků se začaly podepisovat i bundy, holá předloktí a kdovíco ještě... Do toho všeho 
samozřejmě běžel program, který už v sedě nešlo sledovat, tudíž kolem jeviště diváci stáli…  
Ve chvíli, kdy se aktéři pulsujícího večera družby rozhodli rozšířit jej i o venkovní prostory 
haly, začal být milicionář hlídkující u vchodu evidentně nervózní. Jeho úkol - pouštět dovnitř 
pouze oprávněné osoby - byl v té chvíli nad síly i tohoto cvičeného, disciplinovaného a 
zoceleného čínského muže zákona. Několikrát se sice pokusil překontrolovat vstupujícím 
identifikační visačky na krku, ale když zjistil, že mu mezitím prošla tam a zpět bez kontroly 
kupa jiných lidí, zatvářil se nejdřív naštvaně, pak znechuceně a nakonec se přestal tvářit 
vůbec. Prostě rezignoval a věcem nechal volný průběh...!  
Ještě jsme si poslechli krásně zpívající výpravu Číňanek a nesmírně falešně zpívající výpravu 
Číňanů a jeli jsme na hotel.  
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Den sedmý 
 
… ve znamení tulipánů. 
 
Tento zápas byl veledůležitý, neboť měl rozhodnout o tom, jestli budeme hrát ve skupině o 9. 
až 12. místo nebo ve skupině o 13. až 16. místo, a nervozita byla na klukách evidentně znát. 
Měli jsme sice značnou výškovou převahu, ale člověk nikdy neví… a taky že jo. Mysleli jsme 
si, že lehce pokosíme pole s tulipány a půjdeme domů, ale nějak jsme se připletli k větrným 
mlýnům, které nás málem semlely! 
Začali jsme velmi dobře a ten pocit nás zjevně uchlácholil. Nizozemci rejdili jak motorové 
myši, trefovali se z dálky a kluci se ne a ne vymanit z pocitu, že vše tak nějak půjde samo... 
Nešlo a první čtvrtinu jsme k vlastnímu úžasu prohráli! Nic moc se nám nedařilo a bylo nutné 
se probrat. Ve druhé čtvrtině jsme sice skóre srovnali, nicméně zdaleka nebylo nic rozhodnuto 
a deka na našich hráčích ležela pořád, i když už začala být trochu potrhaná. Po půlce jsme 
chtěli soupeře rychle „smáznout“ a do poslední čtvrtiny mít klid, ale drželi se nás ve skóre 
jako klíšťata a nakonec jsme byli rádi, že jsme o 10 bodů vyhráli. No alespoň jsme vyhráli a 
nemůžeme být hůř než dvanáctí, což je nejlepší umístění chlapeckého týmu na Mistrovství 
světa středních škol v historii České republiky (Československo, ať již v socialistické nebo 
porevoluční podobě, se akce nezúčastnilo). 
Po obědě jsme navštívili místní plavečák (nevím, kolik jich ve městě je, ale tenhle byl 
nejblíž). Zvenčí velmi honosná budova měla údajně i centrální bazén, kam nás nepustili, 
protože tam snad probíhal nějaký trénink. V útrobách stavby jsme se pak dopracovali 
k jinému bazénu, který ovšem tak trochu připomínal bazén za Lužánkami v době největšího 
úpadku. Měl rozměry zhruba 15 na 35 metrů, voda průhledná, ale nazelenalá (snad 
z dezinfekce), sem tam nějaké orezlé vybavení, poloprázdno… Kluci se rachtali docela 
spokojeně, jejich spokojenost se zvětšila, když jim plavčík půjčil do vody míč, a ta samá 
spokojenost pak byla dočista veliká, když se k nim ve vodě přidala děvčata z francouzského 
týmu… 
Večer byl ve znamení výprav za nákupy do okolí hotelu, o nichž by snad každý mohl napsat 
svou minikapitolu. 
 
 
Den osmý 
 
… belgická čokoláda, kterou jsme během předzápasového podávání rukou dostali od 
francouzsky mluvících soupeřů ve formě malého vajíčka zabaleného ve staniolu, nám trochu 
zhořkla… 
 
Měli jsme trochu obavy, a zároveň jsme na tento zápas byli natěšeni. Koneckonců šlo i o to, 
zda budeme hrát o deváté až desáté místo, nebo „jen“ o jedenáctku a dvanáctku! Kluci při 
rozcvičce vtipkovali, smáli se, ale i trefovali koš a vypadalo to na zajímavý a bojovný zápas. 
Protože se ani Belgičané nejevili jako nějak zakřiknutá partička paličkářů krajek, nedala se 
očekávat žádná basketbalová selanka.  
Zápas začal a bylo jasné, že platí vše, co jsem o něm uvedl v předchozích řádcích. Skóre se 
přelévalo ze strany na stranu a v poločase to bylo 31 ku 31. Ve druhé půlce ale na kluky padla 
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jakási nervozita a snad se i nalepila trocha té sportovní smůly. Obojí znamenalo odskočení 
soupeřů zhruba na rozdíl deseti bodů a my ne a ne srovnat. Cokoli bych mohl našim klukům 
vytknout, bych jim klidně vytkl, ale rozhodně by to nebyl nedostatek bojovnosti…  
Bohužel (nebo bohudík) jsou ve sportu chvíle, kdy střelecká smůla či střelecké štěstí 
rozhodují zápasy - no a dnes se štěstíčko rozhodlo nosit flanderské krajky s čokoládovou vůní 
místo toho, aby si připilo poctivým Starobrnem ze štatlu proloženým říznou moravskou 
slivovičkou…! Malý náskok se Belgičanům podařilo po zbytek zápasu udržet a nakonec jsme 
o 10 bodů prohráli!  
Tolik smutku jsem tady v očích kluků ještě neviděl a neviděl bych, ani kdybych sečetl smutky 
ze všech předchozích zápasů dohromady! V šatně nepadlo ani slovo, každý jen seděl sám se 
sebou a hleděl... a vlastně ani nebylo v té chvíli co říkat a o čem si povídat! Jenom ty 
nevyřčené věty tak nějak visely ve vzduchu… chtěli jsme moc, moc jsme chtěli, měli jsme na 
to, ALE…  
…no nezbývá než se oklepat a jít dál….! Takových ALE ještě bude - a nejenom na 
palubovce! Jenže to jsem v té chvíli klukům říct nemohl a koneckonců ani říkat nechtěl. A 
možná, možná ani nesměl…! 
Snad jim spraví náladu výlet do Šanghaje.  
Samozřejmě že zase jedeme díky vlastní iniciativě, ostatní výpravy sedí na hotelech nebo 
courají po Zhangjiagangu... Už jsme možnost tohoto výletu odpískali, protože jenom 
zorganizování výjezdu do Suzhou bylo nesmírně komplikované, ale tentokrát nám pomohla 
neuvěřitelná náhoda.  
Na společném „večeru družby“ oslovil Petra Kubů člověk, ze kterého se vyklubal český rodák 
žijící v Šanghaji. Štěstí přeje připraveným a my připraveni naštěstí byli! Když mu Petr vylíčil 
naše trable s výlety a řekl mu o našem zájmu ještě se někam podívat, slíbil, že vše zařídí. 
Tedy zařídí autobus (dokonce jej i předem zaplatil!), vybere místa, která bychom měli 
v Šanghaji stihnout vidět za jedno odpoledne a ještě k tomu se nám jako průvodkyně bude 
věnovat jeho čínská paní manželka, která zde učí na vysoké škole... Co slíbil - splnil!  
Řekl bych, že toto město mne zaskočilo svou velikostí a monumentálností. Že je velké 
jsem samozřejmě věděl (koneckonců jsem navštívil třeba Londýn), ale přece jen... Nebyl 
jsem překvapen ani tak očekávanou rozlehlostí, ale spíš tím, jak s ubývající vzdáleností 
od centra rostly do výšky domy tak, až se z nich staly mrakodrapy. Trochu zvláštně a 
jaksi zapomenutě působily v nové zástavbě ostrůvky malých oprýskaných domků 
reprezentující staré časy. Jako by je rozmáchlí stavbaři nějak přehlédli... Tak trochu 
připomínaly paseky s malými stromky a ostružiním uprostřed vzrostlého lesa. Cestou 
jsme nabrali našeho krajana s jeho čínskou manželkou a zamířili k nejznámější 
šanghajské scenérii, jíž vévodí 468 metrů vysoká televizní věž zvaná Perla Orientu. Po 
vystoupení z autobusu jsme se zbavili pouličního prodavače napodobenin drahých 
značkových per a během procházky po nábřeží řeky absolvovali povinné fotografován 
typu „já a panoramata“…  

Opepřením této bezpochyby vizuálně skvělé části dne byl souboj místního taxikáře 
s místním autobusákem MHD. Taxikář totiž bohorovně stál v prostoru zastávky a 
předehra celé operetky začala ve chvíli, kdy k němu z boku najel autobus a jeho řidič ze 
svého sedadla cosi vzrušeně brebentil otevřenými nástupními dvířky směrem ke 
staženému taxikářskému okénku. Taxikář jej zřejmě po několika minutách slovní 
přestřelky poslal tam, kam se rádi vzájemně posíláme i my Češi, na což už zjevně 
rozzuřený autobusák reagoval tím, že vstal, vylezl ven a kopnul taxíku do dveří. To už 
ztratil bohorovnost i taxikář, z něhož se poté, co vyskočil ze svého plechového mazlíka, 
vyklubal malý tlustý Číňan, a štěbetavá hádka obou soků nabyla na výšce tónů, rychlosti 
i hlasitosti. Vzápětí se hoši začali strkat a kopat do sebe. Kdo by čekal elegantní čínské 
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kung fu, musel být zklamán, neboť to byl spíš souboj dvou nemotorů, ve kterém měl 
autobusák evidentně navrch. Navíc mu z nitra MHD kdosi přišel na pomoc, takže slibně 
se rozvíjející potyčka skončila. Autobusák zase zalezl zpět na své sedadlo, malý tlustý 
taxikář ještě chvilku cosi vykřikoval a hrozil, ale po několika marných pokusech ulomit 
autobusu stěrač se uklidnil, sedl do auta a odjel... 

Další zastávkou byla malá část staré Šanghaje, kterou zrenovovali a proměnili v jakýsi 
miniskanzen s obchůdky a restauracemi. Náš průvodce se potom odpojil, protože musel 
na sraz českých rodáků, který se ve městě jednou do roka koná a ponechal nás pod 
dozorem své paní. 

Poté jsme zajeli k ulici, která začínala bránou tak, jak jsme zvyklí vídávat čínské čtvrti v 
některých filmech. Za ní následovala ulice sestávající jenom z krámků se suvenýry, na jejímž 
konci se na horizontu impozantně rýsovala nejvyšší budova Šanghaje, připomínající svým 
tvarem otvírák na pivo. Naše čínská průvodkyně z nás musela být trochu paf ve chvíli, kdy 
jsme podnikli hromadný nájezd na stánek, jenž se pyšnil nápisem „všechno za 10“, což 
přeloženo a přepočteno znamenalo všechno za 25 v českých... a po následujícím stánku 
„všechno za 2“ (tedy za 5 korun) již rezignovaně naznala, že je nemožné udržet skupinu 
pohromadě, a s obavami v očích i v hlase sama navrhla rozchod! Pod dozorem si ponechala 
pouze mne a Petra Kubů...Volným krokem, přerušovaným nahlížením do jednotlivých stánků, 
jsme se přesunuli o sto metrů dál k místu, kde začínal rozsáhlý komplex nových budov 
postavených ve starém stylu, který obklopoval velkou vodní plochu rozčleněnou mostky a 
vodotrysky. Jeho útroby pak ukrývaly úžasnou scenérii prodejniček, stánků, přípraven jídel, 
restaurací … vše zjevně koncipováno jako atrakce pro turisty. 
Poslední zastávkou byl několikapatrový obchodní dům, který nám uvnitř připomínal 
vietnamské krámky v Čechách, jenom mnohem napucovanější. Podle slov naší průvodkyně se 
zde dalo koupit slušné kvalitní zboží za rozumnou cenu. Kluci se zde cítili jako v ráji a 
konečně objevili obchod dle svého gusta. Navíc většina prodavaček vypadala jako malé 
roztomilé panenky, takže tradiční smlouvání o cenu zboží s nimi bylo samo o sobě zábavou… 
A tak fráze jako „mám pro tebe vynikající cenu…, normálně to prodávám za tolik, ale kvůli 
tobě to dám za tolik..., tak za kolik bys to koupil ty…, dobře, tohle je cena jenom pro tebe…“, 
měly v jejich v šišlavé lámané čínské angličtině doplněné ťukáním cifer na kalkulačce 
neskonalý půvab .  
 
 
Den devátý až desátý 
 
 Rádio Luxemburg nám zahrálo až až… 
 
Byl to náš poslední zápas na mistrovství a to je tak vše, co bych o něm nejraději napsal. 
Nikomu z našeho družstva se přes veškerou snahu a bojovnost nedařilo nic a pak už se 
nekonala ani ta bojovnost...! Jako by měl soupeř přes svůj koš nataženou průhlednou 
igelitovou fólii a naše boty vážily víc než obvykle…! Takže nás šikovní Lucemburčané 
trpělivě kousek po kousku cupovali, až nás rozcupovali… 
Po obědě byla pro všechny účastníky turnaje naplánována návštěva finálových zápasů, po 
nichž mělo následovat vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení. Finálový zápas dívek jsme 
naštěstí nestihli. Naštěstí proto, že domácí Číňanky vyprovodily Dánky divokým výpraskem o 
víc jak 40 bodů, takže nebylo zas tak moc divácky o co stát. Finále hochů Čína – Francie se 
ovšem odehrávalo v úplně jiném duchu. Obě družstva byla velmi vyrovnaná a víc jak tři 
čtvrtiny zápasu se nikdo nedostal do vedení víc než o čtyři body. Byl to i souboj dvou 
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odlišných stylů - Francouzi po kolektivní hře stříleli většinou z dálky, kdežto Číňané většinu 
svých bodů získávali individuálními průniky „do koše“. Až ke konci dvě drobná zaváhání a 
chvilka nervozity rozhodly o tom, že vítězství připadlo rovněž domácím – tedy Číně. 
Během vyhlášení výsledků, předávání cen, diplomů a samozřejmě medailí (nejlepší tři týmy, 
nejlepší hráč, nejlepší střelec, cena fair play, all stars tým – to vše v kategorii chlapců a 
dívek), jsme se dočkali i jednoho příjemného překvapení. Náš pivot Prokop Slanina byl 
organizátory vybrán do all stars pětice nejlepších hráčů turnaje! Takže se český tým přece jen 
na bednu dostal...! 
Přestávka mezi vyhlašováním výsledků a slavnostním zakončením se proměnila v nekonečné 
padesátiminutové čekání na začátek druhého dějství odpoledního programu, kterou se nebozí 
organizátoři (po prezentaci oficiální videoprojekce) snažili zachránit promítáním neuvěřitelně 
přeřvaných záběrů z několika zápasů právě skončeného turnaje. Hluk z reproduktorů, jehož 
hlavní součástí byly rány balónu o podlahu a výkřiky hráčů, byl takový, že se při něm nedal 
čas krátit ani podřimováním. Tento „klip“ jsme si museli prohlédnout (pro jistotu) dokonce 
třikrát za sebou! 
Konečně začíná zakončení. Je ale vidět, že organizátoři vyplýtvali většinu nápadů a peněz na 
slavnostní zahájení, takže program, s výjimkou bubeníků, připomíná spíš dětskou a 
mládežnickou spartakiádu. Pouze projevy funkcionářů a politiků zůstaly standardně na stejné 
úrovni! 
Večer poslední procházka městem…, poslední nákupy… a balení, protože o půl páté ráno 
místního času odjíždíme autobusem na letiště do Šanghaje... Dlužno říci, že po ukončení 
těchto činností a po sprše, jež mne probrala, mne napadlo zajít si ještě naproti hotelu do 
„mého“ diskotékového klubu na „rozlůčkové“ pivo a poslední dotek místní atmosféry… 
 Mladší i starší Číňané obojího pohlaví se zde chovali trochu jinak než na ulici a čišela z nich 
především mnohem větší uvolněnost. Ačkoli zde nebyl klasický taneční parket, někteří se 
pohupovali do rytmu vedle svých stolků a ti odvážnější (na rozdíl od minula mezi nimi byli i 
muži) vylezli na pódium táhnoucí se v čele lokálu po celé jedné straně čtvercového barového 
pultu, který byl v těchto místech pultem mixážním, a tančili zde. Dýdžejovi, který mne již při 
předchozích dvou krátkých návštěvách vždy se vztyčeným palcem nahoru nadšeně zdravil 
(nějak věděl, že patřím k jednomu z týmů probíhajícího mistrovství), jsem dal na památku 
fotku GML, koupil mu pivo a nabídl cigaretu (nabídnutá cigareta je místní zvyk připomínající 
westernový rituál indiánské dýmky míru)... Byl nadšen, pozval mne na kořalku a po chvíli 
váhání udělal něco, co jsem musel jednoznačně chápat jako poctu. Zavlekl mne totiž do 
vnitřního prostoru barového pultu, určeného pouze obsluze, a zde mne doslova zatáhl k pultu 
mixážnímu ve snaze pochlubit se svým královstvím…! Ovšem poté, co po mně chtěl, abych 
se vedle něj vlnil do rytmu stejně jako on a potom dokonce i tančil, jsem po chvilce 
pohybových kreací naznal, že je čas stáhnout se raději zpět do bezpečí mého původního 
pozorovacího stanoviště...!  
Většina lidí kolem pila jakýsi destilát připomínající whisky ředěný limonádou a ledem. Do 
zhruba třičtvrtělitrové karafy nalil číšník „whisky“, zalil ji limonádami, přisypal led, zavřel 
víčkem a zákazníci si již hubičkou připomínající příslušnou část pivního džbánu nalévali 
drink sami. Noc plynula v dunivém rytmu a objevili se i nějací „běloši“. Když ve velkém sálu 
produkce skončila, přesunula se společně s aktéry hned vedle do sálu menšího. Zde jsem si 
přes ohlušující dunění reproduktorů rámci v zvukových možností chvilku povídal s jakýmsi 
rozdivočelým Newyorčanem (pracoval ve městě pro jakousi čínskou firmu) a brzy se k nám 
přidal i mladý Číňan tvářící se jako místní boss. Každou chvilku si chodil připíjet a neustále 
vyvolával: „Vilkom tu čajna“, „čajnýs gel ár najs“, „ver ár jú from“, „vilkom tu čajna“… 
Jeho přízeň jsem mu mohl oplatit zhruba za hodinu, kdy jsem jej zachránil před evidentně 
prohranou rvačkou. Značně podroušeného jej totiž před lokálem chtěl zmydlit jiný mladý 
Číňan, kterého předtím nějak urazil… Rozzuřenému sokovi, před něhož jsem se postavil, 
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jsem neustále opakoval: „tmorou, tmorou“ a svého klátícího se „přítele“ následně pomohl 
naložit do mezitím přijedšího taxíku…  
Čas pěkně plynul a pomalu bylo nutné vrátit se k hotelu a jet na letiště. Protože jsem s sebou 
neměl ani hodinky, ani mobil a potměšilý výčepní mi s asijskou lstivostí hlásil blbý čas, má 
půlhodinová rezerva určená k dobalení zbytku věcí se při příchodu k hotelu rázem změnila na 
patnáctiminutové zpoždění, které si vychutnala celá výprava, neboť ta již byla připravena k 
odjezdu a všichni čekali pouze na mne. Navíc nevěděli, kde jsem, protože můj mobil ležel na 
pokoji a nebylo možné se dovolat. Nikdo mi nevěřil (a už zřejmě nikdo neuvěří) skutečnou 
příčinu tohoto pozdního nástupu … 
Cesta zpět domů probíhala v podstatě jako pozpátku promítaný film pouze s tím rozdílem, že 
jsme nad Asií i dál letěli přes den a za hezkého počasí, takže se nám naskýtaly pohledy na 
mongolské horské pláně, tajgu atd. A také jsme kvůli proudění vzduchu letěli trasu Šanghaj – 
Helsinky o hodinu déle – tedy hodin deset. 
Konečně po celkových 26 hodinách pouti přes dva kontinenty vystupujeme ve 23.51 našeho 
času z vlaku na brněnském nádraží… 
 
 

 
Postřehy, dojmy, názory                              

 
Řekl bych, že mým základním dojmem z Číny je to, že v Číně jsou Číňani… 
Samozřejmě že nejde o žádné epochální zjištění, nicméně když se například řekne, že ve 
Francii jsou Francouzi, znamená to ve skutečnosti relativně pestrobarevnou směsici 
národností, menšin, ras atd. právoplatně patřících do této země. A to nepočítám turisty, které 
tam můžeme potkat… Víceméně je to podobné po celé Evropě (alespoň té, kterou jsem měl 
možnost vidět) a z doslechu vím, že tak nějak podobně je na tom značná část ostatního světa. 
Ale v našem malém víc jak milionovém provinčním městečku Zhangjiagang či stejně malém 
provinčním Suzhou jsem si připadal velmi unifikovaně a hloučky basketbalistů či 
basketbalistek potulující se po městě byly jedinou výjimkou jak z hlediska barvy pleti, tak 
koneckonců i z hlediska výšky. Díky tomu samozřejmě mezi místními budily pozornost, jaká 
by například na Václaváku příslušela pochodujícímu velbloudovi. Prvního „Nečíňana“ jsem 
uviděl až po několika dnech pátrání a našel jsem jej na diskotéce. Jinak nic, nic a nikdo. 
V Šanghaji uprostřed města samozřejmě sem tam potkáte někoho, kdo vypadá jako cizinec, a 
v Pekingu či jemu podobných městech pravděpodobně také, ale v našem „ubytovacím“ městě 
ať se člověk podíval kam chtěl, všude Číňan vedle Číňana… 
 
Brýle 
Všiml jsem si, že velice mnoho především mladých lidí nosí dioptrické brýle. V podstatě 
jednotný design spočívající v černých obroučkách... 
 
Fanynky 
Zřejmě všechna utkání (rozhodně všechna, která jsem viděl) provázel značný zájem publika 
z řad místních (on koneckonců ve městě prakticky nikdo jiný nebyl), a to především 
studentstva. Netroufám si říci, do jaké míry sem byli organizovaně nahnáni a do jaké míry zde 
byli dobrovolně, nicméně všichni fandili nestranně (kromě vlastní čínské reprezentace) a spíše 
těm, kteří prohrávali. Nicméně hezké situace oceňovali potleskem na obou stranách. Po 
zápase vždy nastal fanynkovský hon, a to nejenom na hráče, ale i na nás dospělé. Chichotající 
se čínské panenky s notýsky a mobilními telefony v rukou vždy přicupitaly k vyhlédnutému 
objektu a poté, co získaly podpis a několik společných fotek, přepnuly chichotání na vyšší 
stupeň a rozteteleně se rozhlížely po další „oběti“, ke které se vzápětí vydaly. Byly to velmi 
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milé chvilky, které nejenže příjemně dokreslovaly celkovou atmosféru veškerého dění, ale po 
prohraném zápasu měly i léčivé účinky… 
 
Doprava 
Protože je „naše“ město postupně bořeno a znovu stavěno, páteřní komunikace jsou do značné 
míry v tvořeny tříproudovými silnicemi německé kvality… Automobily pak tvoří z hlediska 
svého data výroby jakýsi generační průřez od babiček a dědečků až po vnoučata a je jich tu 
srovnatelně jako u nás. Nová dálnice ze Zhangjiagangu do Šanghaje je rovněž tříproudá a na 
ní se vybírá mýtné. Ovšem Šanghaj, byť je zde doprava na některých místech řešena 
několikapatrovými mimoúrovňovými křižovatkami, byla zacpaná jak Praha v pátek 
odpoledne před slunečným víkendem. Necelé dvě hodiny jsme jeli k jejímu okraji, ale ještě 
další hodinu do centra.  
Samostatnou kapitolu osobní dopravy v Číně tvoří motokola, mopedy, tříkolky s korbičkou či 
skútry a některá podobná, mnohá bizardní, vozítka. Je jich neobyčejné množství a všechny 
jsou na elektrický pohon. „Místňáci“ s nimi jezdí, kde se dá, tedy po silnici, po chodníku nebo 
po částech chodníku připomínajících naše cyklostezky, v uličkách, po přechodech pro 
chodce… prostě všude. Jezdí nejenom jednotlivci či dvojice, ale viděl jsem i rodinku, kde 
maminka seděla na tandemu, tatínek řídil a zhruba tříleté dítě sedělo taťkovi na klíně. Viděl 
jsem dokonce cestovat i dva psy (neřídili)… Večer skoro nikdo nesvítí, protože šetří baterie, a 
zásadně nikdo nenosí helmu (helmu na hlavě mopedisty jsem zahlédl pouze jednou, a to byl 
dělník v montérkách, který právě vyjížděl ze stavby a ochrannou přilbu si evidentně zapomněl 
sundat nebo si ji z hlavy nesejmul z pouhé lenosti). Kdekdo, včetně řidičů aut, neustále troubí, 
troubí a troubí... Troubení zde ovšem má jiný význam než u nás. Protože se všichni účastníci 
silničněchodníkového provozu včetně chodců mezi sebou neustále proplétají, vyhýbají se, 
přibrzďují, zrychlují, přejíždějí do protisměru, objíždějí se zleva, zprava, v křižovatce, pokud 
není světelná, se sjedou, tak nějak se na ní spolu porovnají a potom vyjedou každý svým 
směrem (připomíná to jedno veliké mraveniště), každý podle mne troubí proto, aby na sebe 
upoutal pozornost ostatních ve chvíli, kdy se chystá k jakémukoli nestandardnímu manévru 
nebo se blíží k chodcům a nebo možná prostě troubí pro jistotu. Je až s podivem, že při takto 
„organizované“ dopravě nebyly vidět žádné nehody! Je pravda, že po městě se jezdí díky výše 
popsanému mumraji mnohem opatrněji a ostražitěji než u nás, ale přesto... Jediný závažnější 
karambol jsme viděli při výjezdu z dálnice, kde se nepozorný řidič celkem kuriozně, ale zato 
neomylně, napíchl na betonový předěl mezi dvěma mýtnými bránami... Při poslechu 
městského hluku z dvanáctého patra hotelu se vám vše slévá do jakéhosi kolísavého 
permanentního naříkání klaksonů podbarveného standardním hukotem motorů a dalšími, již 
hůře identifikovatelnými zvuky.  
Závěrem bych snad ještě poznamenal, že ačkoli zde bylo ideální počasí pro motorkáře, žádné 
v kůži oděné muže či ženy na silných strojích jsem za celý svůj pobyt nikde neviděl a rovněž 
se mi tak nějak nenaskytl pohled na maminy drandící po ulicích s malými dětmi v kočárcích, 
protože když už jsem mamky s dětmi viděl, tak svoje děti nesly. 
 
Zeleň 
Souběžně s tím, jak se zde neustále boří a buduje (mnohdy uprostřed města, kdy se staveniště 
prostě obežene zdí, za kterou pak panuje čilý ruch, jenž nemá nic společného s ruchem 
okolních ulic), sází se zde neuvěřitelné množství zeleně. Mnohakilometrové zatravněné pásy 
podél silnic plné mladých stromků nejsou ničím neobvyklým. Totéž se dá říci i o parcích a 
parčících. Až se mi při pohledu na tu „omladinu“ začalo stýskat po nějakém urostlém 
stromovém pamětníkovi, jehož peň jeden člověk neobejme... Jako další botanická zajímavost 
se mi jevilo velké množství květin, které z menší části rostly přímo na záhonech, ale z části 
větší byly jednotlivé trsy zasazeny v malých plastových květináčcích a teprve z nich byly na 
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dlažbě, asfaltu či trávě sestavovány velké květinové obrazce. Samozřejmě udržet je při životě 
v teple, které zde panovalo, bylo pracné, ale zřejmě žádný problém – prostě přijela cisterna 
s vodou, vylezl vrchní kropič, který hadicí vše postříkal, a jel dál...  
 
Měna 
Místní „kačky“ se nazývají jüany a jejich hodnota vůči české koruně je asi její dvou a půl 
násobek. Tedy za 1 jüan 2,5 koruny. Podobně jako je na našich oblíbených bankovkách 
vyobrazen František Palacký, Božena Němcová či Karel IV. (zajímavé je, že vítěz 
celonárodní ankety o největšího Čecha císař Karel IV. je vyobrazen na hodnotově nejnižší 
z nich – ovšem nevím, jestli ještě existují papírové dvacetikoruny, a padesátikorunu jsem už 
také pár let neviděl), zde v tom mají celkem jasno – všude je prostě velký Mao Ce-tung a 
šmytec... 
 
Ceny zboží 
I když uvedené téma není právě objekt mého zájmu kdekoli, natož v Číně, přesto jsem si 
některé ceny dokázal zapamatovat. Samozřejmě jsou místa, kde se dá smlouvat a pokud se 
smlouvá, tak to, za kolik nakoupíte, záleží samozřejmě na vyjednávacím umu prodávajícího i 
kupujícího, nicméně někde je cena prostě dána..., takže například litr 96oktanového benzínu 
vyjde na necelých dvacet korun, krabička slušných místních cigaret asi na šedesát korun a 
lahvové pivo v baru stálo 20 až 30 jüanů za třetinku Heinekenu (zde v Zhangjiagangu jsem 
nezahlédl  žádnou hospodu v našem slova smyslu a točený zlatavý mok jako takový jsem 
viděl jen k ránu během žíznivého snu českého pivního patriota). Vedle hotelu jsme si ovšem 
s kolegy občas dávali jakýsi místní „bear“, který přišel na 12 jüanů za 0,6litrovou láhev. 
Půllitr „plechovkového“ v krámu stál ovšem mnohem méně.  
 
Jídlo 
Vzhledem k tomu, že jsme měli v hotelu zajištěna tři jídla denně, s pouličním stravováním se 
člověk setkal spíš jako pozorovatel než jako konzument. Pouze v Šanghaji jsem si v jednom 
čistě vyhlížejícím stánku vybral z nabídky různých předpečených, na tlusté špejli 
nabodnutých dobrot, z nichž některé připomínaly velikostí i tvarem oškubaného kosa, 
chobotnici. Tento rovněž na hůlce nabodnutý a zřejmě předvařený hlavonožec putoval po 
učinění objednávky z hůlky na rozžhavený plech, kde jej kuchařík zručným způsobem 
pokrájel na menší kousky, osmahl, poté přidal hrst cibule, ještě chvilku roštoval, pak směs 
nandal do dvou papírových vaniček a předal nám konzumentům... Bylo to trochu tuhé, ale 
chutné a bez nějaké znatelné rybí příchuti.  
V hotelu byla ovšem naše jídla podávána formou švédských stolů, jejichž obsah se ráno, 
v poledne a večer zase tak moc nelišil. Kromě nějakých specialit z ryb, dušené zeleniny všeho 
druhu či kuřecích pařátů zde byla k dispozici smažená kuřecí (nejspíš kuřecí) křidélka, kuřecí 
řízky nakrájené na plátky, hovězí maso v pikantní omáčce s dušenou cibulí, u snídaně 
minipárečky či pečená slanina (neexistovala hořčice, pouze kečup), saláty zeleninové či 
masové, rýže, nudle, hranolky, polévky, pečivo (chuťově většinou připomínalo naši vánočku), 
nějaký ten zákusek, minirajčata, meloun, ananas, k pití džus, cola, voda, čaj. O kávu byl 
z počátku boj, protože se vyskytovala v omezeném množství, a když překapávačem projela 
třetí várka vody přes původní soc, nebyla ani k pití, ale to se postupně díky učenlivému 
personálu zlepšilo. Z počátku bylo možné si do kávy z minikyblíčku dát i mléko, ale při 
mnohasetprocentním nárůstu kávové spotřeby mléko prostě zmizlo... a tak jsme ji pili černou. 
Mnohasetprocentní nárůst poptávky oproti původní nabídce zaznamenaly i smažené hranolky, 
jejichž privilegovaná konzumace ze strany účastníků šampionátu musela zřejmě kuchaře 
ohromit...  
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Jedli jsme ve velké červené jídelně s kulatými stoly, které byly pokryty kromě látkových 
ubrusů i vrstvou ubrusů z mikrotenu. Po našem odchodu obsluha uklidila stůl vždy tím 
způsobem, že stáhla vrchní mikrotenovou slupku, hodila ji do pytle a bylo čisto.  
Čisto bylo i na hotelovém pokoji, který se na nějaký čas stal mým útočištěm. Sice zde chyběla 
skříň, ale zato jsem měl ze své dvoupostele přes částečně mléčné sklo výhled přímo do 
sprchy, na níž navazoval zbytek koupelny... Ovšem vzhledem k tomu, že jsem byl na pokoji 
sám, tohoto rafinovaného „mileneckého komfortu“ jsem si neužil a raděj bych byl býval bral 
tu skříň...! Nicméně ostatní vybavení a servis (televize, internetová zásuvka, varná konvice, 
šálky, sáčky s čajem, dvě petky s pitnou vodou - kohoutková se pít nesměla - místní telefon, 
mýdlo, ručníky...) odpovídal našim zvyklostem. Trochu mne zaskočilo, když jsem každý den 
našel v koupelně nový malý kartáček na zuby zavařený v igelitovém sáčku a s ním, rovněž 
zavařenou v pytllíčku, minitubičku se zubní pastičkou, ale rychle jsem si na používání těchto 
jednorázových pomůcek zvykl a vlastní kartáček uložil zpět do toaletní kabelky. K jejich 
používání jsem měl ještě jeden osobní důvod. Nechtěl jsem, aby si začala pokojská (kterou 
jsem ovšem nikdy nespatřil) myslet, že si český kouč nečistí zuby, nebo dokonce že je nemá a 
že si své protézy na noc odkládá do skleničky...! 
 
Škola 
Jak jsem již uvedl, v našem městě byly střední školy (alespoň ty, které jsme viděli) postavené 
v rozmáchlém velkorysém stylu, při němž se nešetřilo ani na prostoru, ani na materiálech. U 
každé se nacházelo i veliké sportoviště včetně atletického oválu, fotbalového hřiště a „placu“ 
s mnoha basketbalovými koši. Prostor zde potřebují koneckonců i k ranní rozcvičce. Nevím, 
jak moc je to zde zvykem, ale byli jsme svědky toho, jak se u jedné školy zhruba tisícovka 
studentů věnovala (vzorně nastoupena do mnohořadů) rannímu cvičení, které z dálky 
připomínalo spartakiádní produkci. Děti jsou ve škole od osmi či devíti hodin, ale POZOR, po 
ukončení vlastního vyučování zde zůstávají pod dozorem svých pedagogů, aby se učily, psaly 
úkoly a vůbec se připravovaly na druhý den a také asi nezacláněly doma. Naše průvodkyně 
Ami, která sama byla učitelkou angličtiny, nám sdělila, že u nich děti opouští školu o půl 
deváté večer, a když jsem položil podobnou otázku kolegyni na jiné škole, odpověděla mi, že 
od nich děti odchází dokonce až o půl desáté. Zdálo se mi to tak neuvěřitelné, že jsem svůj 
dotaz několikrát zopakoval a potom si ještě čas nechal názorně ukázat na hodinkách, ale 
opravdu jsem se nespletl – 21.30!!! 
 
Disciplína a hierarchie 
Ačkoli pro našince poněkud chaotický pouliční ruch může budit zdání, že je to obecný obraz 
místního života, řekl bych, že opak tohoto zdání je pravdou. Určitý vzorec chování, disciplínu 
a jakousi houževnatou pokoru mají místní lidé v sobě a zcela jistě je vštěpována i mladé 
generaci. Ono koneckonců kdyby tomu tak nebylo a ta jedna a půl miliarda lidí se začala 
chovat podobně „free“ jako my Evropané, brzy by se ona masa hnula a těžko by ji něco 
zastavilo... Na druhou stranu zde (alespoň navenek) máte pocit pořádku, klidu a zároveň 
činorodosti a skromnosti. Hezkou vlastností se mi jevila i úcta k lidem, kteří něco umí 
případně znamenají. Ale byl jsem svědkem i toho, jak v baru při diskotéce místní uklizeč, 
který byl s koštětem a lopatkou připraven během večera kdykoli zasáhnout a dát do 
původního stavu lokál po rozlití či rozsypání čehokoli, na chvilku své nářadí odložil a 
tanečním krokem se přidal asi ke třem vlnícím se slečnám. Zpražily jej tak pohrdavým 
pohledem, že se celý scvrknul a odšoural se zpět do kouta za svým koštětem. 
 
Počasí 
Vzhledem k tomu, že Šanghaj je přibližně ve stejné zeměpisné šířce jako Káhira a že je zde 
monzunová oblast, čekali jsme teplo, vlhko a opakované deště. Naštěstí jsme bouřku 
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s vydatnými srážkami zažili pouze první a poslední den pobytu a jinak bylo trvale slunečno 
s oparem (snad smogovým, snad mlžným) a teplo, které jen v odpoledních hodinách 
přecházelo ve vedro. Ovšem takové, které se dalo vydržet. Koneckonců byl naštěstí teprve 
konec dubna, takže jsme nemuseli na vlastní kůži okusit, co znamená léto v místním podání... 
 
 
Závěr 
Ačkoli se zdá, že 12. místo, které jsme zde z 18 družstev obsadili, není nic moc, ve 
skutečnosti je to nejlepší umístění českého družstva v historii těchto šampionátů vůbec! Navíc 
byl náš pivot Prokop Slanina organizátory nominován mezi pět nejlepších hráčů turnaje!  
 
 
 
Pro zajímavost uvádím předchozí výsledky:  
1995 - SPŠS Brno – 16. místo  
1997 - Gymnázium Ostrava - 14. místo  
1999 - Gymnázium Jaroměř - 23. místo (poslední)  
2001 - Gymnázium Benešov - 16. místo  
2003 - Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice - 13. místo  
2005 - Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice - 20. místo  
2007 - Gymnázium Vídeňská Brno - 27. místo (poslední)  
2009 - Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov - 24. místo (poslední)  
2011 - Gymnázium Matyáše Lercha Brno - 12. místo  
(zdroj: http://www.isfsports.org) 
 
Problém českých škol je v tom, že se národních středoškolských her nesmí zúčastnit družstva 
ze specializovaných sportovních gymnázií či tříd, kdežto na mezinárodní úrovni je to obvyklé. 
Navíc se stává, že v zahraničí je v jedné škole soustředěna dokonce národní reprezentace 
příslušné věkové kategorie, takže potom „normální“ škola z ČR (či jiné země s podobnými 
pravidly jako ČR) moc šancí nemá. Na druhou stranu je pravda, že kdybychom u nás 
přistoupili na podobnou filosofii, národní finále jakýchkoli „středoškolek“ by si mezi sebou 
rozdávalo několik specializovaných škol a pro ostatní by se tak trochu vytratila motivace... 
 
Na úplný závěr bych rád pochválil všechny hochy za to, že se po cestě i po celou dobu pobytu 
chovali naprosto vzorně navenek i vzájemně mezi sebou, a kolegu Petra Kubů za to, že se 
dokázal během popsaných deseti dnů proměnit v jakousi lidskou kvočnu, která svá „kuřátka“ 
oprašovala tak, že to snad lépe nešlo! 
 
 
 
 
    
          Petr Kovač 
 

http://www.isfsports.org/

