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Jde nám všem  
o totéž…

Psal se Památný den, 6. září 2010. toho rána jsme lenka a já 
vyPluli ze zátoky ajaja do zátoky Frolicha. vody Bajkalu 
se zdály Být klidné a my měli radost, že se oPět setkáme 
s našimi Přáteli, s džordžem a krtkem. kluci se totiž vydali 
do zátoky Frolicha Po řece. Po té řece, která hrozila již 
z dálky neBezPečím. ať už velkými Peřejemi, sPadanými 
kmeny či řečí místních oByvatel. naše cesta měla Být oProti 
té jejich o Poznání klidnější, Bajkal je Přece náš Přítel…
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o několik hodin později byl opak pravdou. vlny narostly na úctyhodné tři metry, nebylo cesty zpět. fou-
kal silný vítr, jen těsně jsme míjeli ostrý mys posetý křížky těch, kteří neměli takové štěstí. Bojovali jsme 
o holý život. když jsme konečně dopluli do zátoky frolicha, bylo jasné, že za tak silného větru nedo-
kážeme zvrátit kurs směrem na písečnou pláž. celí mokří jsme s lodí ztroskotali na mramorově bílém 

kamenném útesu. Jen taktak jsme těžký člun vytáhli na strom a převlékli se. Pobrali jsme to nejnutnější a vyrazili 
postavit nouzový tábor. Lenka pověsila záchrannou vestu kolem totemu na pobřeží, já se vybavil základními potra-
vinami a vyrazil proti směru řeky hledat kluky. dohoda byla jasná. ten, kdo bude v zátoce první, vyrazí hledat druhou 
výpravu. v případě, že dojde na nejhorší, pohřbíme těla na břehu řeky. Upřímně – tahle část dohody mě děsila už 
od předchozího rána, džordž má přes sto kilo a hrabat ho někam do hlíny by byla záležitost na celý den…

S mrákalo se. na pláži byly jen vlčí sto-
py a mně již bylo jasné, že nikam proti 
proudu řeky dnes už jít nemohu. na mé 
straně byla veliká bažina, kterou jsem 

neměl šanci přejít. Přeplavat chladný dravý tok 
o hloubce několika metrů jsem si netroufal. zou-
fale jsem hodil batoh do písku, sedl si na zem 
a smutně se díval na rozbouřený Bajkal. Sladké 
moře, které mělo naše osudy pevně v rukou… 
Asi po deseti minutách rozjímání jsem ale začal 
mít podivný pocit. ten pocit, jako když vás někdo 
sleduje. Mrazilo mě v zádech při pomyšlení na sto-
py v písku a jen jsem chytil do ruky stativ jako ten 
nejubožejší nástroj sebeobrany. Stačilo rychlé 
ohlédnutí a bylo jasno – za mnou stála fotografic-
ká výprava z Moskvy. Po dvou týdnech první lidé – 
a zrovna takovíhle. Připluli na katamaránu. Pár slov 
anglicky uměl jen jeden, Maxim Budantsev. dali 

jsme se hned do řeči. Samozřejmě jsem vyzví-
dal. neviděli kluky? co tu dělají? A vůbec – jak 
mě našli? odpovědi byly vcelku rychlé a bylo 
to rozhodně nejlepší překvapení celého naše-
ho cestování. kluci – ti dva blbci − sjeli celou 
řeku asi za čtyři hodiny s prstem v nose, čekají 
na nás už druhý den v teple, ve srubu. zatímco 
my bojujeme o každý metr v ledově studené 
vodě, oni se cpou rybami a brusinkovou mar-
meládou a nalévají koňakem. ona výprava mě 
pak našla podle záchranné vesty na totemu 
– jako nouzové znamení totiž Lenčin nápad 
zafungoval naprosto skvěle. A oni? oni jsou 
fotografové zbláznění do starých analogových 
technologií (viz oba Maximovy snímky na této 
straně) a mají s sebou strašně krásné a drahé 
hračky, které můžu osahat ještě dříve, než mě 
odvezou za klukama…

Staňte se našimi fanoušky na facebooku
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Po všech událostech 
uplynulých dní byl pohled 
na tuto partičku něco jako 
deus ex machina. Naprosté 
a nepochopitelné zjevení…

Nebýt Lenčina nápadu 
vyvěsit viditelně 
záchrannou vestu, celý 
příběh by se dost možná 
odehrál zcela jinak…

v ěřte nebo ne, ale 
i když znaková ba-
riéra byla značná, 
společná fotogra-

fická vášeň nás spojila velmi 
pevně. Hovořili jsme skoro 
hodinu. Jaká myslíte, že byla 
naše nejčastější slova? Pixel? 
Rozlišení? Manipulace? Ani ná-
hodou. nejčastěji padaly výra-
zy jako přátelství, láska, světlo, 
dobrodružství či kompozice. 
Bylo to jedno z nejhezčích fo-
tografických setkání mého ži-
vota – však to bylo poprvé, co 
jsem měl možnost strčit hlavu 

A proč tohle píšu? 
Protože dnes, když 
se  potk a j í  dva 
fotografové ne-

jen ve virtuálním světě, jejich 
diskuse bývá mnohdy prosta 
vznešených slov i myšlenek. 
veškerá řeč je věnovaná citli-
vosti senzoru, míře nemono-
chromatického šumu a jiných 
zaříkávadel, pomocí nichž se 
jeden druhému snaží ukázat, 
že toho o světě fotografie ví 
více. Proto je také lepším člo-

věkem a proto by ho všichni 
měli náležitě poslouchat a oce-
nit. to, že fotografie obou pak 
mnohdy nestojí ani za hlásku, 
asi netřeba dodávat. Pojďme 
se pokusit společně o návrat 
do světa, kdy jeden druhému 
nevštěpoval zaručené rady, co 
někde četl, ale kdy jeden fo-
tograf uznával toho druhého 
a kdy cílem dialogu bylo sdílet 
nadšení a radost ze života. to je 
to tak těžké?  

Petr Jan Juračka, www.juracka.eu

pod temný rukáv a pozorovat 
scenérii jezera Bajkal zrcadlově 
obráceně. ta scéna se pak za-
znamenala na skleněnou des-
ku… vyměnili jsme si e-maily 
a už se nikdy neviděli. viděli 
jsme však vzájemně své foto-
grafie – bylo to úžasné. natolik 
odlišné technologické světy. 
naprosto rozdílné životní osu-
dy. dva protiklady, co se potka-
ly na jednom fenomenálním 
místě, aby každý vnímal krásu 
světa zcela jiným okem, avšak 
se stejnou láskou…
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Série fotobrašen pro ženy

Tamrac Aria
Nadčasové brašny podtrhují perfektní

vyváženost elegance a funkčnosti.
Jsou vyrobeny z luxusní hladké tkaniny
a zároveň poskytují diskrétní ochranu

pro vaše fotografi cké vybavení.

EKG s.r.o., e-mail: info@ekgfoto.cz, tel.: 495 538 132


