
18.10.2014: Den druhý – Vojenská přistýlka, aklimatizace a fernetová pečeť 
 
…… Budíme se okolo 11. hodiny místního času. Venku je nějak mrtvo, Pohledem z jednoho 
okna, ale střídavě dvěmi směry, se začínám seznamovat s atmosférou dnešního Batumi.  
 
 

 
 
Pohled 1 – moderně postavené nebo zrekonstruované hotelové budovy. 
 
 

 
 
Pohled 2 – hlava se otočila cca o 90 stupňů – polorozpadající se všehochuť různého druhu 



Ale my bychom měli hlavně vybalit zavazadla. Na to je potřeba rychle spálit červa. Šup ho 
tam. Jelikož jsme tři, ale stále máme pouze dvě postele, nevím, jestli náhodou nebudeme 
ještě přesunuti na jiný pokoj. Ale pragmaticky to rozhoduje Eliška – přece nebudou uklízet 
další pokoj! Takže rozbalit kufry, načež Elsa volá: „Tati, tady něco vyteklo a nějak to 
smrdí“. I přesto, že cenné tekutiny byly před zabalením přelity do pet lahví a ještě zabaleny 
(naštěstí) do igelitových sáčků, jedná dávka nevydržela násilné přemísťování zavazadel 
během leteckého transportu a výsledkem byla fernetová pečeť na zcela nových Šachových 
miniaturkách od Richarda Biolka. 
Pokoj, který jsme dostali, je velice komfortní, s trezorem (nevím na co), ledničkou (vím, na 
co), velkou televizí (kterou mě taky musela nastartovat Elsa – ach jo, ten jazykový deficit je 
naprosto fatální), velká koupelna s vanou, velikost úložných prostor naprosto vyhovující. 
Hotel deklaruje *****. Nicméně ten suprový, šedesátimetrový podkrovní apartmán, který jsme 
předloni dostali s Aničkou v Mariboru, to nemůže být. Ale jsem spokojen, i očekávaná 
přistýlka nijak moc nebude překážet. Když si vzpomenu na Kouty nad Desnou a např. 
požadované ceny při MEU….LUXUS!!! 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Všimněte si prosím obsahu přistýlky i obsahu lednice. Dále na psacím stole již    
  pouze část propašovaného kontrabandu přes vídeňské i istanbulské letiště. 
  Nápověda: pašerák v pravém dolním rohu. 
 
 
 
 
 
 



První pobytový den bychom se především měli zaklimatizovat a seznámit se s nejbližším 
okolím. Jelikož prvním zaplaceným jídlem je až večeře, dojídáme poslední zbytky od mamky 
a po poledni vyrážíme ven. Nemůže to být s holkama nikde jinde, něž přímo na pláž k moři, 
která je vzdálena pouhých cca 300 metrů od hotelu. Míjíme malou kavárnu, u které se 
opravdu přesvědčujeme, že pro Gruzínce jsou šachy malým náboženstvím: 
 

         
 
 
 
Pláž Černého moře je lemována hezkou kolonádou, všude přítomné palmy nás ujišťují, že se 
opravdu nacházíme v subtropickém pásmu.  
 
 

                        



Holky okamžitě naklušou těsně k vodě, dostávám očekávané otázky na plavky (pár 
posledních otužilců to opravdu ještě zkouší), ale nakonec se holky rychle spokojí s hledáním 
mušlí.  
 

               
 
Já mezitím opatrně hledám, kde bych si sedl za nějakou rozumnou cenu, nicméně je znát, že 
už je po sezóně a většina krámků a zahrádek je zavřena. Výjimkou je „rybí restaurace“, ale 
zatím odolávám, dělám holkám garde, fotím a pomalu procházíme pláž směrem k přístavu. 
Molo před přístavem zdobí architektonické dílo – liská postava, vyskládaná z nerezových 
kruhů a výsečí. 

                                      



Holky zrekapitulovaly první dary moře, daly si říct a sebou si vzaly jen několik nerozlámaných 
mušlí. 
 

                    
 
 
Z přístavu se vracíme zpět k hotelu podél hlavní silnice a opět velmi silně vnímám kontrast 
mezi novými moderními stavbami a hned vedle stojícími paneláky. Nicméně sluší se 
konstatovat, že je zde vidět velká snaha přesvědčit turisty o tom, že jsou v Evropě, a ne na 
Východě! 
Zpáteční cestu jsme prodloužili asi o 300 metrů dále za náš hotel, abychom zblízka omrkli 
hlavní „hrací“ hotel SHERATON, který se honosně tyčí nad pláží a velkou částí Batumi. 
 

                  



                   
 
 
Vracíme se zpět a já přesvědčuji holky, že si zkusíme sednout na tu malinkou zahrádku, 
kousíček před naším hotelem a „nebudeme se bát vlka nic“. Z malého bistra vyšla 
překvapená paní, které jsem nějak pa ruski vysvětlil, že teda jdu do toho jejich bíra, co mají 
vyfoceno na ceduli, a holkám nějakou brču. Tak jo, bír byl lahvový, čekal jsem to mnohem 
horší. Holky dostaly dokonale zelenou brčálovou limonádu, u které se hodně dlouho 
hecovaly. Přežili jsme všichni. Při placení jsem byl trošku překvapen, když paní poměrně 
natvrdo chtěla dolary nebo eura, a ne jejich Liry. Gruzínská Lira má zkratku GEL, od první 
chvíle, kdy jsme to s holkama viděli, platíme GELY, tak se dál prosím nedivte, až budu psát o 
placení nějakou drogerií. Paní jsem nevyhověl a už tam nepůjdeme… 
Po návratu do hotelu se na náš pokoj hlásí sám Velký náčelní Dejf, zdali je vše OK. „Jo, 
akorát nám chybí ta třetí postel“…. To se vyřeší brzy. A skutečně, za chvílí děžurna 
s pikolíkem tlačí dveřmi vojenskou ocelovou skládačku tvaru V, kterou po rozevření pokrývají 
nějakou tenkou podložkou. „Aničko, je to Tvoje!“. Ne, já spím s tátou, tam to bude tlačit!“ 
Vnímavé dítě. Elsa, ač na rozdíl od Aničky startující jako extra hráč, vůbec neuvažovala o 
tom, že by trestná lavice měla (zcela logicky) připadnout jí. Vyčůrané dítě. Puboš 
Nedělali jsme žádné obstrukce, že to tedy vyzkoušíme. Sedl jsem si doprostřed a …šup…, 
instalovat znova. Večer tedy Anička usnula u „Pelíšků“ v pelíšku u táty, poté byla 
deportována na trestnou, a ráno to nějak rozchodila. Tady dopředu předešlu, že po 



oprávněných protestech některých dalších členů (členek) naší výpravy Náčelník hned 
následující den zajistil výměnu podložky za normální bytelnou matraci a od té chvíle je pro 
nás otázka pohodlí spaní OK!  
Před večeří jsem byl nucen vypátrat jednu pro holky naprosto zásadní záležitost: Je zde 
bazén?, Za kolik, kdy, jak, už můžeme tam jít? Ano, bazén byl nalezen, na rozdíl od Mariboru 
pro hotelové hosty zdarma a neomezeně a tím je můj osud zpečetěn. Okamžitě je 
rozhodnuto – nejdeme na slavnostní zahájení (Anička – stejně je to dlouhý a ničemu tam 
nerozumím – zkušenost z Mariboru), po večeři jdeme na bazén! Nemám munici na obranu – 
a upřímně, ani se bránit nechci. 
Od 19.00 (až!) jsme již konečně měli v jedné z hotelových restaurací připravenou večeři. Po 
předchozích referencích některých návštěvníků Gruzie jsme nastoupili do krásného 
vyzdobeného sálu s trochou nedůvěry. Jídlo nachystáno formou švédských stolů, spousta 
ovoce, zeleniny, džusy, a hlavně dle mého názoru – úplně pohodové středoevropské jídlo. 
Samozřejmě jsem preventivně desinfikoval před i po (to je stejná samozřejmost jako mytí 
rukou), žádné nežádoucí projevy se nedostavily. Tady zase obrovské plus oproti Mariboru, 
tam jsme se stravovali ve slušné a čisté jídelně, tady je to opravdu hotelově, naberete jídlo a 
tím Vaše aktivita kromě vlastní konzumace končí, vše ostatní (tedy především úklid) zajišťuje 
ochotný a zdvořilý personál. 
Po večeři již následovaly avizované radovánky v hotelovém bazénu (+ vířivka, sauna, jen 
víno v ceně nějak chybělo), poté zmiňované „Pelíšky“ (v Koutech na MČR, když se holkám 
dařilo, tak jsme na PC pouštěli denně – to se prostě neokouká), již s myšlenkami, že zítra to 
„vypukne“ a začneme se věnovat tomu hlavnímu, tedy šachu.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   


