SK K2 se vydal do Švýcarska dobývat Pilatus!
I tak poeticky by dala nazvat výprava, která minulý čtvrtek vyrazila reprezentovat naše město a naši zemi do
švýcarského Luzernu, kterého jako mocný strážný hlídá tyčící se hora Pilatus. Konal se tam totiž tradiční
volejbalový turnaj Sokol Cup Luzern.
Letos to rozhodně nebylo poprvé, co Prostějov měl své zastoupení na tomto mezinárodním turnaji, ale od
poslední reprezentace uplynulo téměř 10 let. Tehdy výprava vedená nestorem volejbalového
životabudičství Alešem Dočkalem obsadila úžasné druhé místo v mužské kategorii.
Původní záměr vycestovat do Švýcarska autobusem vzal za své poté, co pomyslnou zpátečku zařadil
nejeden předem nahlášený účastník, a tak Expedice Luzern 2012, jak se výprava nazývala, čítala 20
prostějovských zástupců, která odjela do země zlata, hodinek a fialových krav pomocí tranzitů. Byl by hřích
jet do tohoto půvabného kouta Evropy a nenavštívit místa, která s úžasem můžeme sledovat v cestopisných
filmech a dokumentech. Po pátečním příjezdu tak první kroky našich cestovatelů směřovaly do Zermattu –
základního místa pro túry k jedné z nejkrásnějších hor, co lidské oko spatřilo, Matterhornu. Toho dne ukázal
podzim svou přívětivou tvář a tento „horsko-luční roh“, jak se jméno vrcholu překládá, se ukázal s azurovým
pozadím tak, jak by si představoval každý malíř, který by se rozhodl zvěčnit jej na plátně pro další generace.
Druhý den byl ve znamení cesty na západ. První štací byla nejvyšší přehrada v Evropě – 285 m vysoká hráz
Grande Dixence. Ledovcové jezero sytě blankytné barvy ve výšce 2300 m působilo velmi klidným dojmem,
ale jak jeho tíha protáhne tunely velkou masu vody, mohou se elektrárenští mistři v nadmořské výšce 500
m, kde se odvedená voda vlévá do Rhony, těšit na takový výkon generátorů, kterými se může chlubit
nejedna jaderná elektrárna. Voda je zkrátka mocný živel a neradno ji podceňovat. Svou sílu ukázala i ve
druhé zastávce cesty na západ, u známého vodotrysku v Ženevě. 140 m vysoký vodotrysk je velkým
lákadlem pro všechny návštěvníky a málokdo si uvědomuje, že nebyl atrakcí od počátku, neboť jeho
prvotným účelem bylo snížit tlak v městském potrubí. Ženeva však není pověstná svým vodotryskem, ale
také tím, že byla jakousi „think factory“ reformátorského hnutí v čele s Janem Kalvínem. Díky schopnosti
postavit svou myšlenku proti hlavnímu proudu se v plné nahotě projevuje i spojitost s naší zemí, neboť u Zdi
reformátorů v parku Ženevské univerzity je vyobrazen i Mistr Jan Hus. Svůj pomník u Ženevského jezera má
i Jan Palach…
Hlavním programem bylo vystoupení prostějovské družiny na sokolském turnaji v Luzernu. Navzdory tomu,
že smíšená kategorie se hrála netradičně systémem 3+3, obsadil Sportovní klub K2 „B“ krásné třetí místo.
V závěsu za ním pak byla obě prostějovská družstva, jak čtvrtý Sportovní klub K2 „A“, tak i pátý Volej 93.
Turnaje se ve všech kategoriích účastnilo dohromady 18 družstev. Zahraniční účastníci přespávali v místních
bunkrech civilní obrany, což pro sokolské utužení těla i ducha byla výborná startovací pozice. Jelikož
prohibice platila pouze na území ČR, dalo se s touto první „sokolskou průpravou“ pracovat s dobrou
náladou.
Zpáteční cesta do země byla ještě obohacena zastávkou v italské části Švýcarska, kde se úspěšná ekipa
mohla pokochat výhledem z přehrady Verzasca, která je filmových fajnšmekrům známá pro úvodní scénu
bondovky Golden Eye, kde hlavní hrdina skočil svůj pověstný bungee-jumping.
„Neumím vypíchnout největší zážitky spojené s touto cestou. Nejen kvůli velkému množství pro našince
atraktivních míst, ale pro celkový pocit a náladu, které ve Vás Švýcarsko probudí. S tímto stavem se dá
vydržet klidně i deset let. A to říkám s tím vědomím, že příští rok hodláme naši účast na turnaji zopakovat.
Po Švýcarsku se začne stýskat hned po překročení našich hranic, když navštívíte první (placené!) záchodky,
vytočí Vás první pumpař a odbude obsluha na McDrivu. Kvapem dospějete k názoru, ne že jsou Švýcaři
daleko před námi, ale že my se do hlavního závodu o slušnost a poctivost nehodláme kvalifikovat…“,
zhodnotil se sentimentem nezapomenutelný výlet předseda Sportovního klubu K2 Prostějov Jan Zatloukal.

