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22. vlčácká smečka na Vraní skále

Čertovské kabáty aneb Doktorská pohádka

Na březen jsme měli naplá-
novaný náš první jarní výlet 

na Vraní skálu u Zdic. Jedná se 
o dvacetimetrový buližníkový skal-
ní útvar uprostřed lesů asi 6 kilo-
metrů od Zdic, z něhož je doce-
la pěkný výhled na Český kras 
a Křivoklátsko. Jenže člověk plá-
nuje a počasí ty plány mění. Takže 
zatímco předcházející dny byly už 
skoro jarní, těsně před výletem se 
ochladilo a do rána napadl pravý 
jarní sníh. 
To možná odradilo i některé z na-
chystaných výletníků, a tak se nás 
na konečné autobusů na Rohožníku 
sešlo jen sedm statečných. Což 
o to, ve vlaku bylo teplo, ale 
ve Zdicích naopak ne. A protože jak 
jsem napsal výše skála je na kopci 
uprostřed lesů, čekal nás před tím 
ještě přibližovací výstup mezi poli 
otevřenou krajinou. Na to nejspíš 
čekal studený vítr, který se nás 
snažil od výstupu odradit.
Na druhou stranu všichni velmi 
rychle pochopili, k čemu je také 
dobrý vlčácký šátek, uvázali si ho 
kolem úst a krku. Tím se sedm 
statečných rázem změnilo v sedm 

banditů, a to už i na vítr bylo moc, 
přestal silně vát a nechal nás pak 
lesem dojít k rozcestí na Vraní ská-
lu.  Nevím, jestli bude časem toto 
rozcestí, na kterém proběhlo his-
torické hlasování o tom, jestli jít 
na Vraní skálu, nebo naopak zpát-
ky na nádraží tak slavné jako mís-
ta, kde se rozhodovaly známé bi-
tvy či šikovaly armády, ale to bych 
ponechal historii. Pokud by na roz-
cestí byla někdy pamětní deska, 
dočetli byste se na ní, že zásluhou 
nevybíravého lobbingu byla prosa-
zena cesta zpět na nádraží, a já byl 
zoufale přehlasován. 
Ale musím přiznat, že na zasněženou 
a značně kluzkou vyhlídku by bylo 
tenkrát riskantní lézt a možná by to 
také byl pro někoho poslední zážitek 
– tak to raději ne. 
A tak se sedm statečných, teď spíše 
sedm promrzlých, vydalo podvečer-
ními Zdicemi na nádraží. Ve vlaku 
všichni rozmrzli, a kdyby všechno 
doma hned nevyprávěli, jejich rodiče 
by na nich ani nepoznali, co všechno 
museli prožít a překonat.  

Jan Jacek

Čert v Újezdě řádil minimálně v letech 
2014 – 2018 v okolí Újezdského rybní-

ka. Jednomu nebohému doktorovi na hrázi 
rybníka za zběsilého štěkotu psů na psím 
cvičišti, palby z pistolí policistů a fa-
natického křiku povelů slíbil veřejnou 
funkci, ticho na domácím lůžku jako 
v sanatoriu a nový kabát. A přestože 
je zima rok od roku teplejší, doktor 
se zaradoval. Řekl si: „Čert je mocný 
a za dobu svého rejdění toho v Újezdě 
nakradl určitě mnohem víc. U jedno-
ho kabátu nezůstane. Duši mu proto 
u piva prodám.” 
A tak se také stalo. Duše doktora 
zčernala a čert se začal činit. Původní 
kabát značky ODS doktor pověsil 
do šatníku a převlékl jej za jarní ka-
bát značky NEZAŘAZENÝ. Následně 
se v novém poohlédl po svém sluš-
ném okolí, koho by tak využil pro 
dosažení svých cílů. Jeho duše začí-
nala myslet jako čert. Ten ale ve své 
lstivosti viděl, že doktor zas tak moc 
náročný není, ale přesto mu sehnal 
k převléknutí solidní kabát značky 
SVOBODNÍ. To mu bude stačit, po-
myslil si čert.
Doktor byl ale přece jen poněkud 
nespokojený. Hlavně z toho, že 
převlékl jenom kabát a nic zásad-
ního dál nedostal. A tak mu čert 
při vřavě radničního puče roku 

2016 vyčaroval dvě souběžně placené 
funkce. Doktor byl spokojený a čert 
také, protože zase tak moc se na zhře-
šení duše doktora nenadřel. 

Čas plynul a doktor se v kabátě zn. 
SVOBODNÍ přestal cítit dobře. Přece jen 
s černou duší být svobodný moc nejde. 
I otevřel šatník a převlékl se zpět 

do značky NEZAŘAZENÝ. V té 
ale nechtěl chodit moc dlouho. 
Jenomže ač se čert snažil sebevíce, 
žádný obchodník s kabáty nechtěl 
doktorovi prodat kabát. Všichni 
obchodníci totiž měli pejsky, kteří, 
když šel doktor kolem, cítili duši 
hříšnou a vždycky zběsile štěkali. 
A kdo má pejsky, ví, že na člověka 
bez hromady hříchů většinou neště-
kají. A tak kabáty zavřeli do truhlic, 
navrch dali posvěcené kříže a dveře 
zamkli na sedm západů. A s tím si 
ani čert dlouho neporadil.
Až jednou, to když se čert při svém 
hledání skutečně nadřel, usmá-
lo se na doktora přece jen štěs-
tí a převlékl se do kabátu značky 
SOUKROMNÍCI.
A to byl také poslední a nejlepší kousek 
našeho čerta. „Z tohohle převléknutí 
budou mít všichni tak akorát z ostudy 
kabát,” smál se čert, až se za břicho 
popadal.
Inu, paktovat se s čertem se nevy-
plácí. A kdo se s ním spojí, do pekla 
musí dojít.

Petr Duchek

V minulém čísle jsme vám přiblížili, co všechno zažila 22. Smečka vlčat ze skautského střediska „Douglaska” v zimě. 
A protože se už pomalu blíží léto, které se určitě zeptá, co jsme dělali na jaře, pokusíme se o malé shrnutí.

Následující povídání není pozvánkou na rockové Kabáty ani vzpomínkou na Jana Drdu a jeho „Dalskabáty, hříšná ves 
aneb Zapomenutý čert”. Je to spíše Doktorská pohádka, která nám ukáže, co všechno lze s pomocí čerta získat a jak také 
můžete dopadnout, když se rozhodnete nebýt slušným člověkem.

A opravdu nikdo 
nepozná, že jsem 
politický turista?

Ne, ne. To tady 
nikdo nedělá, tak-
že to ani nikoho 

nenapadne.


