
Marí sa mi, že to bolo v r. 1988 a z nášho ústavu cestovala do ZSSR väčšia skupina 

pracovníkov na poznávací zájazd. 

Vedúcim zájazdu bol práve Štefan. Cesta začala v Bratislave a vlakom sme sa presunuli do 

Kyjeva. Tam sme vystúpili a pri vlaku nás už čakala dohodnutá sprievodkyňa pre mesto 

Kyjev. Tá nás viedla z peróna/nástupišťa až na parkovisko autobusov a nasledoval presun do 

meždunarodnej (moloďožnej?) gostinice (hotela).Ešte na tom peróne som "pochodoval" pred 

celou skupinou a občas som sa obzrel dozadu a sledoval, že všetci aj so sprievodkyňou idú 

stále za mnou. V nasledujúcom okamihu keď som sa obzrel už celá veľká skupina na peróne 

jednoducho nebola. Darmo som si pretieral oči. Tak som sa okamžite otočil a začal ich 

hľadať. Najprv na peróne a potom na zostupujúcich schodištiach a ďalej vo vstupnej hale. Na 

stanici bolo dosť plno a v tom dave som jednoducho stratil svoju skupinu. Napokon som sa 

dostal von a tam som videl nástupištia autobusov, trolejbusov a na taxíky. Zašiel som k tým 

autobusom a od postávajúcich šoférov som sa dozvedel, že tam bola skupina cudzincov zo 

Slovenska a že pred chvíľou odišli. Tuho som rozmýšľal a tom kde sa máme v Kyjeve 

ubytovať a daný hotel tí šoféri autobusov potvrdili. Takže cieľ cesty som vedel a zostávalo už 

len sa tam dostať. V skorú rannú hodinu mi zostávalo len vlastnými silami sa dostať do toho 

"nášho" hotela. Nechcelo sa mi cestovať trolejbusom/autobusom v cudzom meste cestujúcich 

sa pýtať kde prestúpiť/vystúpiť, či taxíkom (na taxíky bola siahodlhá rada ľudí), tak som 

oslovil šoféra osobného auta Volga osamote čakajúceho. Vysvitlo, že čaká direktora, ale je 

ochotný mi pomôcť za drobný obnos. Takže po príchode direktora som sadol do Volgy aj ja a 

najprv sme išli na adresu direktora a potom do "môjho" hotela. Cesta ranným Kyjevom v 

služobnom aute bola úžasná, vysokou rýchlosťou a na oranžovo blikajúce semafory. 

Netrvalo to dlho a zastali sme pred hotelom. Vystúpil som, podal mi môj kufor a ja jemu 

bankovku. 

Vošiel som do hotela a tam v strede haly som zbadal skupinku mojich kolegov. Boli traja, 

Štefan, Fero Jäger a Chovanec. Stáli pri stole s rozloženou mapou Kyjeva a ktosi z nich 

vyslovil otázku. 

"A kde môže byť ten Melišek?" 

Vtedy som pohotovo odpovedal, že som práve tu pri nich. Na ich tvárach som sledoval úžas, 

prekvapenie, úsmev a uvoľnenie. Najviac to komentoval Fero J. Potom som Štefanovi vytkol, 

že ako dobrý vedúci by si mal vždy spraviť počty osôb a až potom sa pohnúť zo skupinou na 

ďalšiu cestu. Táto moja výtka sa ale obrátila napokon proti mne. 

Pretože kolegovia túto moju stratu komentovali na nasledujúcich výletoch autobusom vetou. 

"Je tu Melišek? Ak áno, tak sme tu všetci". 

 

Takže toto je môj príbeh so Štefanom. 

 

Tibor Melíšek 


