
The Longest Day 2014 

 

 

Hřbety skal a bílý písek.... to je pohled z okna našeho basecamp na Omaha Beach 

v Saint Laurent sur Mer v Normandii na začátku oslav 70. výročí D – Day.  

 

 

Úvod 

 

Ve čtvrtek večer jsme s Bobinem začali nakládat jeepy na obrovský dvouplaťák. 

Netušili jsme, že trailer je stavěný na autobusy a úzký rozvor jeepu mu bude činit 

trošku problémy. Bobinova navigace v úrovni přední nápravy nebyla moc efektivní a 

polovina zadního kola mého auta přesahovala nájezdy. Couvat na plaťáku není 

nejlepší nápad a po chvíli bylo auto již jen na třech pevných bodech. Bobinkovy 

nápady typu vezmi pajcr a přeperem to sice moc nefungovaly, ale po hodině 

intenzivního vyprošťování za pomocí navijáku a hijack liftu byl jeep usazen. Ve 

stejné poloze jako na začátku. Po důsledném zkoumání jsme usoudili, že to bude držet 

a přidali jsme kurtu navíc. Drželo až do Normandie jako přibité. Ještě zbývalo naložit 

Bobinovu leštěnku. Sice u toho spálil spojku, protože neuměl zařadit redukci (prý to 

nikdy nedělal) a to rozbité sklíčko od zadního světla na vleku jsou jen bojové ztráty, 

ale po chvíli bylo i druhé auto pevně přikurtováno a dědečci spokojeně čekali na písek 

normandských pláží.  

 

V pátek ráno potkáváme na Rudné u Prahy druhou posádku pod velením Kačera, 

zatím střízlivého Jiříka a Jindřicha, který přeskakuje k nám do auta. Před námi 900 

km, tak zapálit dýmku, vypít kafe a kopnout do kočáru. Žádná mimořádná událost 

přes nepřátelské území nás nepotkala, Němci se pravděpodobně zalekli našeho 

bojového odhodlání a Francie nás po mnoha hodinách nudné německé dálnice 

přivítala úsměvem a sluníčkem. Po 16 hodinách za volantem dorážíme do mobilhaim 

kempu v Guiygecourt. Na příjezdu potkáváme translator serganta Davida, který je 

toho času na překladatelské misi ve Francii. Davidovi předávám láhev rumu 

tuzemského, kterou si zasloužil pomocí s překladem při zajišťování ubytování. 

Vlastně druhou láhev, ta první je rozbitá na benzince v Rozvadově, kde se mi protrhla 

vetchá igelitová taška. Hamba všem igelitkám.  

 

Sobota 31. května 2014 

 

V sobotu ráno vstáváme s úsměvem na rtu v očekávání pouhých 400 kilometrů na 

pláže. Již méně usměvavý doráží Láďa s rodinou a Dundeem. Jeli nonstop, prý je 

zdržela nějaká práce nebo něco podobného. Jako by neznali den přípravy odjezdu na 

dovolenou a den přípravy na den přípravy. Ranní káva, croissant a můžeme se vydat 

přes Pikardii k Pont du Normandy, mostu přes Seine až k cíli naší cesty. Počet 

vojenských vozů všech typů a značek je nepřímo úměrný počtu zbývajících kilometrů 

a v nás roste napětí a očekávání. Posledních pár zatáček před Saint – Laurent jsem 

nervózní jak šestnáctka před prvním vrzem, jestli tam ten barák bude stát nebo spíme 

pod autem na pláži. Přijíždíme do Saint – Laurent, kolem hotýlku D-Day, památníku 

vylodění a pak jen poslední řada domů před plážemi.  

 

 



U čísla popisného 101, před bílými vraty (dovoluji si upozornit na ta vrata), stojí 

starší děda a babče vedle snad ještě staršího Citroenu. Babča předala klíče, řekli jsme 

si pár slov, teda všechna slova, která ve franštině umím, zamávali jsme jim a zůstali 

stát. Nebojím se říct s otevřenou hubou. Bílá vrata, obrovská zahrada, malý dům 

s podkrovím, krytá prosklená terasa, obrovská zahrada, nízký plot, pláž a moře. Snad 

nejkrásnější místo na celé Omaha Beach. V roce 2009, někdy na podzim, jsem jako 

dlouholetý kavárenský povaleč seděl v kavárně Savoy na Újezdě a volám klukům, že 

je nutné myslet na ubytování při 70. výročí D-Day a že jsem něco našel. Sice jsem si 

vyslechl něco o sýčkování, ale přesto jsem za pomocí strýčka Googla přeložil 

objednávku a odeslal. Po půl roce přišla odpověď, že se mám ozvat později. Tak jsem 

jim zase za půl roku napsal. A po dalším půlroce zase stejná odpověď. V létě roku 

2013 najednou volá francouzské číslo. Zvednu to a po slovech bon žůr, ž n pa francé, 

mon ami telefoníre tumorou jsem zavěsil. Předal jsem kontakt našemu tlumočníkovi 

Davidovi (za to ta flaška rumu), který jim vše vysvětlil, přes email jsme si zaslali 

smlouvu, zaplatili 600 EURO za celý dům na celý týden a bylo vše hotovo. Voják se 

stará voják má. To se pak můžeme jen pod vousy usmívat na lkání kamarádů, kteří 

zjistili, že v lednu je již všechno obsazeno a že místo v kempu stojí 100 EURO / 

osoba / den, fronta na studenou sprchu v ceně, záchodový papír za příplatek.  

 

Na příjezdové cestě sundáme auta z plaťáků a čekám na Kačera, než zajede s civilkou 

a plaťákem dovnitř. Nečekaná rána mě nutí se otočit a tam kde stávala krásná nová 

bílá vrata je jen velká díra. Kačer naboural frantíkovi sloupek. Navigoval ho Jirka Š., 

kterému bylo jasné, že po žních jde k Turkovi. Vše zachránil Láďa, který vytáhl svoji 

nástrojárnu, klíče, kladivo, vrtačku, šrouby a sekeru a jal se spravovat. Sice na opravu 

nepoužili stříbrnou pásku a WD40, ale i tak po hodině perné dřiny byly vrata zpět na 

svém místě a nikdo nic nepoznal. Jirka si dal pár pivek, cigárko a dumá jak to 

dopadne.  

 

Rozdělení pokojů proběhlo opět podle hodností, takže Gabčík s Kubišem si 

automaticky začali ustýlat ve špajzu. Nicméně za odměnu dostali podkrovní pokojí 

společně s Dundeem, Láďa s rodinou druhou cimru v podkroví, Jindřich si ustlal na 

verandě a velení, tj. Kačer a já jsme měli důstojnickou ložnici s manželskou postelí 

v přízemí.  

 

Neděle 1. června 2014 

 

PHD – park hospodářský den. Kdo zanedbal zimní přípravu musel zalehnout pod vůz 

a připravit se na týdenní ježdění na plážích. S Jindřichem jsme odvzdušnili brzdy, 

takže snad budeme brzdit o trochu lépe než na Plzeňských slavnostech, kde jsem 

k zastavení vozu užíval Kačerův zadní nárazník. Kačer jenom překontroloval olej a 

Bobin s autem nejezdí, takže na něm nebylo co kontrolovat. Do toho Láďa vytáhnul 

pikslu s olejem a kompletní vercajk na velkou generálku a za pár hodin udělal 

rozborku a sborku všech pohyblivých dílů auta. Sice jsme touto nezbytnou údržbou 

ztratili skoro celý den, ale zato jsme mohli opravit první sloku naší nové oblíbené 

písně Omaha Beach.  

 

Dobře se máme, dobře se máš 

pojedem v červnu na Normandskou pláž,  

vezmem si jeepa a palcovej klíč 

ležím pod károu na Omaha Beach.... 



Zanecháváme Láďu u rozebraného vozu a vydáme se na první rekognoskaci terénu. 

Počasí nám přeje, i ta žlutá koule občas vyleze, zatím se nenaplňují katastrofální 

předpovědi počastí. U památníku vylodění stavíme auta, vytáhneme nástroje a děláme 

pozadí přímému vstupu TV3. Přidali se k nám dva místní kluci, ale Bobinovo Černé 

sombréro je přinutilo vrátit se zpět do hudebky. Odbočka při přepisu ručně psaných 

poznámek: slečna servírka z kavárny Campus, krásná Markétka se na mě směje a za 

to ji zanesu do tohoto cestopisu. Zpět k Francii. Zatím jen nasáváme atmosféru 

připravovaných oslav, krátká zastávka v muzeu, pak prohlídka obchodu s náhradními 

díly u hlavní cesty, kde Bobin marně shání uhlíky do startéru.  

 

Odpoledne se celá jednotka slézá na pozdní oběd v hotýlku D-Day. Skvělé mušle, 

pozdravíme Jean Jacqua a jeho ženu, dozvídáme se, že veterán John, který s námi 

před pěti lety dával panáky na baru již není mezi námi a konečně ze sebe shazujeme 

únavu patnáctiset kilometrů za volantem. Po obědě vyrážíme do Port – Bessin. 

Všichni polechtáme místní bankomat, aby bylo na kafe. V přístavu začíná odliv a 

všechny lodě se s poklidem usazují do bahnitého dna. Výška přílivu je v Kanálu 

kolem 5 metrů, což je pro nás zvyklé na 30 cm z Chorvatska značný rozdíl. Kačer si 

po dlouhém váhání kupuje krásnou hamburskou dokařskou čepici, aby měl v čem jet 

na podzimní regatu. Po kávičce vyrážíme zpět na základnu. Potkáváme pár kamarádů 

z ČR, mávneme na sebe a prohodíme pár slov.  

 

Na pláži Omaha moře ustopilo, tak zapínáme 4x4, redukci a vydáváme se brázdit 

písečné pláže. Několik facebookových fotek, jedno vyproštění se z písku a o zábavu 

na celé odpoledne bylo postaráno. Ani nemá smysl zmiňovat, že Bobin svou leštěnku 

vzal sotva 10 metrů od asfaltu a už kňoural, že si to umaže. Na základně Bobin 

zjišťuje drobný únik oleje. Jako by nevěděl, že kapající olej je znamení, že v motoru 

nějaký olej vůbec je. Nejdříve se pouští do opravy sám, což k ničemu nevede, 

následně mu pomáhá Jindřich a pod mými odbornými radami se mu podaří najít 

uvolněnou hadičku, vše dotáhnout a utěsnit. Jindřich ho prý od toho musel vyhodit, 

ale Bobin to popřel. Svědci na to nebyli, neb my ostatní jsme se pustili do zásob 

přivezených z domova.  

 

Pondělí 2. června 2014 

 

Ráno začínáme s Jindřichem tak, jak se ve Francii musí začínat. Velká káva s mlékem 

a croissant. Pozdravíme se s Australany, kteří rádi vidí Jindřichovu uniformu. Poté 

celá jednotka odjíždíme do Carrentane, první zastávka je však na Point de Hoc, kde se 

vylodil 2nd Rangers Batalion. Pohled na 50 metrů vysoká skaliska dává jen nepatrnou 

představu, jak komplikované a náročné muselo být se pod palbou na ně vyšplhat. 

Bobin si sice koupil tričko s nápisem Rangers, ale vzít skály útokem se mu nechtělo. 

V kapse mi zvoní telefon a hlásí se náš čestný člen klubu OCR Andreas, že stojí před 

mým autem. Jdu ho pozdravit a domlouváme se na večer u nás v basecamp. Mezi 

krátery po odstřelování z těžkých lodních děl potkáváme Pavla Turka a Feryho 

s kamarády. Jiřík se začíná skutečně obávat, že jej Kačer pošle po žních k Turkovi, 

ale poté co zjistil Turkův vozový park usoudil, že to nebude tak špatné a po žních to u 

něj klidně zkusí. Kačer možnou dezerci odvrací příslibem flašky dobrého červeného 

vína. A tím se dostáváme k úpravě začátku druhé sloky písně Omaha Beach, kdy 

nudný text lehká četba a větru van nahrazujeme mnohem příhodnější lehké víno 

v sklenici mám.  

 



Z Point de Hoc vyrážíme dále do Carrentane. Cestou zastavujeme v Isigny, kde jsme 

se před pěti lety vyfotili u Normandy baru s majitelem a fotografií kamarádů z OCR. 

Bohužel je zavřeno, tak jenom zatroubíme a pokračujeme v cestě. V Carrentan jsme 

nakoupili jen nezbytné zásoby, od příjemné paní, která se podílí na organizaci oslav 

D-Day jsme dostali samolepky a spoustu informačních letáčků a popsala nám cestu 

k Dead Man’s Corner. Do vstupu do muzea je hodinová fronta, tak jsme si prohlédli 

jenom přilehlý krámek a venkovní expozici, kde si ortodoxní reenactors už vykopali 

zákopy. Cestou zpět do basecamp zastavujeme v novém tankovém muzeu ve vesnici 

Catz. Techniky, že by i Pavel Rogi mohl závidět.  

 

Je nutné připomenout, že od rána Bobin s Dundeem bojují s filmovou technikou. Teď 

jim zase nefungovala nabíječka. Prodavač vytušil správnou kavku a prodal jim co 

mohl, ne však co potřebovali. Nefunkční nabíječka nakonec začala fungovat, protože 

dírou pro sluchátka to prostě nabíjet nebude ani při nejlepší vůli.  

 

Po příjezdu k basecampu jsem na pláži předal řízení kadetovi a po troše učení se do 

toho dostává a plnou rychlostí se proháněl po písku. Občas sice poskočí, ale žádný 

učený z nebe nespadnul. Večer přijíždí Andreas a jeho kamarádi z Německa a do 

zvuku kytar k nám promlouvá oceán.  

 

Úterý 3. června 2014 

 

Deštivé ráno nás moc z basecampu nežene. Mužstvo začíná trochu reptat, že by prý 

potřebovali dokoupit chleba a hlavně víno. Požadavek je demokratickým rozhodnutím 

velitele zamítnut a jedeme na burzu do Grandcamp. Občas nějaký originál z IIWW, 

ale převážně kopie s cedulkou made in China. Máme naplánováno jet na Utah Beach, 

ale Bobinova leštěnka se po výjezdu z parkoviště rozhodla, že už toho letos najezdila 

dost a chcípla. Bobin chtěl prostě ušetřit za benzín a už vytahuje lano. V duchu 

přátelství a solidarity jsme ho nechali u auta a jeli se naobědvat. Po návratu seděl 

Bobin se zoufalým výrazem, že mu to pořád nejede. Tak ho Kačer zapřáhnul za již 

připravené lano a vydali se zpět na základnu. Potkáváme Kubu, Vráťu a další kluky 

z Plzně, prohodíme pár slov a zveme je k nám na basecamp, kde nastává opětovná 

rozborka a sborka. Závada na cívce byla mohutnou jiskrou do Bobinova palce 

vyloučena, tak co benzín. Tam byla chyba, z hadičky to sotva kapalo. Ten Bobin už 

neví, kde by ušetřil. Kluci začali vytahovat různé pomůcky. Vzít si sebou strunu od 

sekačky by mě ale nikdy nenapadlo, stále se učím. Po demontáži poloviny auta, 

výborné kávě a vafli se šlehačkou a čokoládou u sličné francouzské servírky u okýnka 

naproti basecampu bylo vše odzkoušeno, namontováno zpět a posléze nastartováno. 

Bobinův jeep chytil druhý dech, tolik benzínu do karburátoru nikdy nedostal. Protože 

na dokončovacích pracích už neměli vojíni co zkurvit, nechali jsme je s Jindřichem 

bez dozoru a vydali se společně s kadetem na obhlídku okolních kempů.  

 

Když večer ustoupilo moře až po maximální míru odlivu, vydali jsme se s Kačerem, 

Jirkou, Jindřichem a kadetem na pláž. Kousek od basecamp leží v písku zbytky 

vyloďovacího člunu. Vlny ohladily rezivějící konstrukci přesto lze zřetelně vidět 

původní tvar invazního člunu, jehož kostra zde leží 70 let. Od skal před Poind de Hoc 

jsme dojeli až na východní konec a prohlásili Omaha Beach za dobytou. Předávám 

řízení kadetovi, usedám za kulomet a letíme pískem zpět. David se za volantem lepší, 

už aby mu to Láďa předal. O půlnoci nás v basecamp přepadl Rogi s Dodge. Stavil se 

jen na skok, protože vrcholící příliv mu ukrajoval cestu zpět.  



Středa 4. června 2014 

 

Šedá mračna a mírný déšť nevěstil nejlepší počasí, ale nenechali jsme se odradit. 

S dobrou kávou jsou však chmury zažehnány a Bobin si zasloužil zápis do deníku za 

výborná vajíčka se slaninou. Dnes opouštíme americký sektor a jedem do 

Arromanches, kde jsou v moři zachovány zbytky přístavu Mulberry přezdívaný Port 

Winston. Je trochu komplikované se tam dostat, centrum je i pro vojenská vozidla 

uzavřeno, tak necháváme auta na parkovišti před obchodním domem pár desítek 

metrů od centra. Jsme konečně v britském sektoru, pláž Gold a na buzerplacu před 

muzeem hrají tradičně Skotští dudáci a převažuje hrdě se plápolající vlajky Britského 

impéria. Ve zdejším muzeu je jedna část věnovaná také Čechoslovákům, kteří se zde 

vylodili v rámci britských expedičních sil. Je nezbytné na tomto místě připomenou 

Kačerovu lásku k sorbetu. Poté co si jde během dvaceti minut koupit třetí nebo čtvrtý 

kopeček, tedy spíše kopec, jej dostává od zmrzlinářky zadarmo, že prý věrné 

zákazníky je nutné si předcházet.  

 

Z města se vydáváme dále směrem na východ, kde si Bobin kupuje moderní 

volnoběžky. Stříbrné. S červeným nápisem. No je to prostě náš Bobin. Večer má sice 

potíže s montáží, ale za našich sofistikovaných rad se mu to nakonec povede a celý 

září štěstím. Cestou zpět se zastavujeme u památníku a vyhlídce na Mulberry, kde se 

mi nějakou záhadou ztrácí ZIPPO s rytinou KFOR. Snad ho někdo najde a bude mu 

sloužit.  

 

Po příjezdu na Omaha Beach stojí nedaleko našeho basecamp těžká bojová technika, 

celkem 5 tanků. M-18, M-10, dva americké tanky typu Sherman a ještě jeden, jehož 

označení jsem již zapomněl. Vše funkční, perfektně vystrojení a připraveni k boji. 

Jako by se právě vylodili. Jen osádka je francouzská, což značně snižuje 

bojeschopnost celé jednotky. Bílé vlajky však nechali schované. Po dnešních bojích 

jsme tak utahaní, že postupně odpadáme bez hraní.  

 

Čtvrtek 5. června 2014 

 

Všechny okolní vesnice, cesty a kempy se plní bojovou technikou. K vidění je úplně 

vše, co se vylodění před sedmdesáti lety zúčastnilo. Množství techniky si netroufám 

odhadnout, jde do tisíců.  

 

Jirka našel nové využití bedny na Coca – Colu, kterou má Kačer připevněnou na 

předním nárazníku. Všechny prázdné lahve naplnil červeným nebo růžovým vínem a 

pravidelně ho s Jindřichem a Dundeem konzumují. Střízlivé je nepřítel nedostane. 

Dnes míříme na Utah Beach, kam jsme kvůli poruše Bobinovy leštěnky v úterý 

nedojeli. Cestou se k nám přidává Petr Vaněček s manželkou.  

 

Cestou jsme se zastavili v Isigny v Normandy Baru. V roce 2006 se tam zastavili 

členové OCR – Šéďa, Zbyšek, Syrovka, Sláva a Káje, v roce 2009 jsme tam byli my a 

letos opět. Barman a majitel v jedné osobě nás hned poznal, káva byla na účet 

podniku a opět se s námi vyfotil se starou fotkou v ruce. Tu z roku 2009 jsme mu 

neposlali, ale musíme to napravit s letošní fotografií.  

 

V St. Marie Eglise je na kostelní věži stále figurína s PVT Steelem, který prožil D-

Day zavěšený na padáku a vše pozoroval z ptačí perspektivy. Náměstí je narvané 



vojáky všech uniforem a diváky. Občas zahlédneme veterány vylodění. S dvěma se 

dávám v kavárně do řeči a chvíli si povídáme. Mám od nich i zápis v deníku a je to 

pro nás velká čest si s nimi potřást rukou a osobně jim poděkovat. Jsou to již staří 

pánové, ale stále plni elánu. Je jich však oproti minulým oslavám stále méně a méně. 

Vždyť i těm nejmladším je kolem devadesáti let. Je to bohužel poslední příležitost se 

setkat se zástupci The Greatest Generation.  

 

Po hodině trajdání po městě je Jirka tak unaven, že si odchází zdřímnout do auta. Po 

deseti minutách se vrací, že ukradli auta i křižovatku, kde jsme parkovali. Zejména 

mu tedy ukradli tu basu od Coca Coly plnou vína. Jindřich se nad ním slitoval a 

ukázal mu správnou cestu k autu. To bylo radosti.  

 

Od PVT Steela jsme se začali probíjet do St. Marie du Mout na Utah Beach. V muzeu 

byla nějaká oficiální akce a francouzští četníci se to pokusili neprodyšně uzavřít. 

Když jsme se po hodině bloudění ocitli na původním místě, tak to chtěli někteří méně 

odolní členové jednotky otočit zpět na základnu. Byli však umlčeni a hledali jsme dál. 

Přes jednu polní cestu, několik objížděk, zákazů vjezdu a nesmlouvavé četníky jsme 

se konečně přiblížili až k moři. Po pláži jsme pokračovali téměř až k muzeu, kde už 

jsme museli zastavit a dojít těch pár set metrů pěšky. Cesta po pláži to bylo něco pro 

Bobina. Deset minut hledal, jak zařadit redukovanou převodovku. Po třech letech 

zařadil redukci, z motoru se ozvalo příjemné zabručení a už si to švihal po pláži za 

námi. Co jsme si pak vyslechli psát raději nebudu. Od parkoviště až k muzeu nadával, 

že s námi končí, nikam nikdy nepojede, že jede domů, že to nebude opravovat, že mu 

vypadávala redukce a kdo ví co dalšího. Dva dny kňoural, že to jeho autíčko není na 

takový terén zvyklé. Kecal. Leštěnka si až do konce expedice brumlala s ostatními 

autíčky, jaké to byl na té pláži krásné a že by chtělo ještě, ale Bobin ho nikam 

nevezme.  

 

Před muzeem nás zastavil policista, že nesmíme mít zbraně, že prý mnoho politiků a 

podobné nesmysly. Tak jsme se vrátili a nechali výzbroj u aut. Když jsme se vraceli, 

tak nás zastavili dvě Angličanky, že mě viděli ve včerejším vydání Daily Mail. A 

skutečně. Po chvíli hledání na webu jsem našel svoji fotku s Barunkou, jak to 

drandíme po Omaha Beach.  

 

Návštěvu muzea jsme v poklidu přečkali v hospodě. Obsluha byla sice překvapená 

množstvím lidí, kteří tam jsou den před 70. výročím vylodění v Normandii. Je vidět, 

že válka jde vždy tak trochu mimo Francouze. Nad hlavou nám lítaly dobové Dacoty 

DC-3 a pak z nich vyskákali paragáni na historických kulatých padácích ...každý své 

poslání zná, zvláštní oddíl přistává.... Nádherná podívaná.  

 

Opouštíme vyloďovací sektor Utah zpět na basecamp. Na pláži se začíná připravovat 

ohňostroj a musíme jet oklikou kolem památníku Big Red One. Slavnostní ohňostroj 

je velkolepý. Je synchronizován přes všechny pláže. Stojím v písku, všem padlým 

věnuji tichou modlitbu a hlavou se mi honí myšlenky na všechny, kteří se před 70 lety 

připravovali na svůj nejdelší den. Čest jejich památce.  

 

Sobota 6. června 2014 

 

Dnes je 70. výročí D-Day, vylodění spojenců v Normandii během II. světové války. 

Nad hlavou nám krouží vrtulníky, moře křižují válečné lodě, Její Veličenstvo Alžběta 



II, jako přímý pamětník války, americký prezident Obama a další státníci jsou na 

válečném hřbitově nad Omahou. Celé okolí je zavřené, tak si užíváme pohodu a klid 

na pláži. Proniknul jsem autem po pláži až před basecamp, což se úplně nelíbilo 

místnímu žandárovi, ale důvěru jsem si získal přátelskou radou, kde by bylo nejlepší 

otevřít fabriku na bílé prapory. Ledy byly prolomeny a já se mohl v poklidu vrátit na 

basecamp.  

 

Je nutné podotknout, že Jirka byl po celou dobu soustavně trochu pod parou a 

udržoval si dvojku v žíle. Jakmile se mu zdálo, že svět je nějaký smutný, dal si dvojku 

a hned to bylo lepší. S lahvičkou Coca – Coly, samozřejmě až po okraj plnou 

červeného vína, vzpomínal na Vandu a prý se mu trochu stýskalo. Bojí se pondělku, 

kdy hladina krve dorovná hladinu běžného smrtelníka. On prý ho ale velitel vrtulníku 

rychle vyléčí a už se nemůže dočkat léčby.  

 

V západní části Omaha Beach byla polní pošta, která zasílala pamětní obálky se 

známkou a razítkem výročí. Obeslal jsem všechny přátelé a sobě si tady dvě poslal. 

Jindřich sice nalepil známky vzhůru nohama, aspoň si na něj sběratelé vzpomenou.  

 

Je noc. Stojíme na opuštěné pláži. Hrajeme Nejdelší den. Vzpomínáme na kluky, kteří 

tu padli, každý sám a v tichosti.  

 

Ráno páskujeme auta, vracíme klíče a 1500 kilometrů před sebou. Myšlenkami na 

plážích, moři, v Normandii.  

 

 


