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Vážení přátelé,

   jedenáctá  Řehečská slepice  snesla  další  sborník textů tentokrát 
zaměřených na cestování a místa, kam se rádi vracíme. 
  Přišly  práce od 29 autorek či autorů. Poroty  posuzovaly celkem 37 
příspěvků, 12 v poezii,17 v próze a 8 v písňových textech. Bohužel i  
v letošním ročníku někteří  soutěžící  nečetli  propozice,  neboť nám 
přišlo několik příspěvků, které s humorem měly pramálo společného. 
Opět jsme se setkali s pracemi mimo téma nebo se tématu dotýkaly 
pouze okrajově.
  Bohužel musím napsat, že úroveň prací nebyla vysoká a některé 
oceněné  práce  by  ve  větší  konkurenci  v  minulých  ročnících 
neuspěly. Ale postupovali jsme podle pravidla, že oceníme ty, kteří 
byli  letos   nejlepší  bez  kontinuity s  minulými  ročníky.   Chyběla 
práce,  která  by  ostatní  výrazně  převyšovala,  takže  je  logické,  že 
nebyla  udělena ani  hlavní  cena.  Naopak jsme se  rozhodli  udělit  i  
další zvláštní ceny, jako například Cenu Knihovny Václava Čtvrtka, 
neboť právě jičínská knihovna je spolupořadatelkou naší soutěže či 
Cenu Ferdinanda Krasavce za „nejvíc krásně ujetý příspěvek“!
   Odborná porota byla přes počáteční rozpaky velmi hodná a ocenila 
hodně prací,  i  těch,  které  nás původně až  tolik  nezaujaly.  Ocenili  
jsme i autory, třeba za jednu báseň atp. Dá se říct, že hlavně v próze 
byly rozdíly minimální, proto tolik čestných uznání.
  Ve sborníku je většina toho, co podle názorů pořadatelů a poroty 
stálo za zveřejnění.  Asi se nebudete za břicha popadat (humor se z 
příspěvků vytrácí,  že by krize?),  ale snad vám sborník připomene 
příjemné sobotní odpoledne v jičínské knihovně.
  Jsem  rád  i  za  kategorii  písňových  textů,  která  snad  bude  do 
budoucna oživením soutěže, prožívající si svoje literárně hubenější 
léta.  Zároveň  děkuji  i  Řehečskému  kvartetu,  které  se  ujalo 
porotcování této kategorie a  některé texty oživilo a bude je zpívat na 
svých vystoupeních, čímž bude šířit slávu Řehečské slepice dál.
   My vám přejeme hodně literárních úspěchů a radosti ze psaní! A 
hlavně si zachovejte humor a nadhled!            

       Za organizátory a porotu
Václav Franc
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Ilona PLUHAŘOVÁ: Slepičí kdáknění

Ó, Řehčané, kokodák,
kvok, musím říct, je to tak,
že slýchávám hlasy múz
před řehečskou ČT plus,
kvok, zoby, zob, nejvíce
od zrnící slepice.

Píp, škyty, škyt, monoskop,
zní kdákavý kvokoskop:
„Když vyzobeš slušný rým
a kvokhrábneš k tomu šprým,
kvok, metál tě nemine
za kdákveršík, jémine.

Hráb, křídlem škub, hlavou třes,
styl daktylu přísně střez,
kvok, nosnické dílo zní,
věz, nebude kvoslední,
až kdákskokneš, kroksunkvok,
o slípčí strof napřesrok.“

 Na bidýlku nápad mám,
tam umění propadám, 
mým vzorem je Kvokymáj
od Kdákhynka tragibáj,
toť zobozdroj k báskvoku,
kvok, kuřího pokroku.
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Jiří ŠANDERA :   O chytré kmotře lišce
(písňový text)

Moc je známá, moc je chytrá,
na kopcích i na rovině.
Za soumraku i za jitra,
našlapuje jak bohyně.
Kdo to byl? Liška chytrá liška.
Za soumraku i za jitra,
našlapuje jak bohyně.
Kdo to byl? Liška kmotra liška.

Šunky visí v masně chladné,
uzenář si chválí práci.
Špek lůj kože, jak jsou řádné,
křehká šunko z komína si.
Kdo to byl? Liška chytrá liška.
Špek lůj kože, jak jsou řádné,
křehká šunko z komína si.
Kdo to byl? Liška kmotra liška.

Jak jsou božské, mlsoun čihne,
tři dny nejí, v břiše kručí.
Honem rychle ať to stihne,
do řeznictví hbitě skočí.
Kdo to byl? Liška chytrá liška.
Honem rychle ať to stihne,
do řeznictví hbitě skočí.
Kdo to byl? Liška kmotra liška.

Šunka se jen hákem brání,
potom ale zuby vítá.
Svět je krásný k zulíbání,
tomu lovci rozkoš skýtá.

Kdo to byl? Liška chytrá liška.
Svět je krásný k zulíbání,
tomu lovci rozkoš skýtá.
Kdo to byl? Liška kmotra liška.

Mizí šunka brzy zrána,
tryskem letí pěšinkama.
Pro řezníka to je rána,
Jásá liška s liščatama.
Kdo to byl? Liška chytrá liška.
Pro řezníka to je rána,
Jásá liška s liščatama.
Kdo to byl? Liška kmotra liška.

Uzenář po šunce šáhne,
pot mu v tváři rozleje se.
Na háku už maso žádné,
Hrozným hněvem rozzlobil se.
Kdo to byl? Liška chytrá liška.
Na háku už maso žádné,
Hrozným hněvem rozzlobil se.
Kdo to byl? Liška kmotra liška.

Dodnes lišku řezník shání,
Ta je ale v lese skrytá.
Je to krásné povídání,
Ladova knížka ho skýtá.
Kdo to byl? Liška chytrá liška.
Je to krásné povídání,
Ladova knížka ho skýtá.
Kdo to byl? Liška kmotra liška.
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Eliška KOPPOVÁ: Vodácká královna

Jiří  K.  zamkl  sekačku  do  garáže  a  spokojeně  přehlédl  dohladka 
vymydlený trávník. Leskl se jako srst pěstěných koní a čím dál víc se 
spíš než zelenému kožichu podobal  hladce vyleštěnému povrchu. Další 
drobné vítězství završeno. Jiří se šel osprchovat a poté se převlékl do 
čistého trička a ponožek. Džíny byly ještě únosné. Zdejší hospoda by 
sice snesla i oblečení, ve kterém sekal zahradu, ale on měl své rituály, 
bez kterých se cítil nesvůj. Jak mohl tušit, že ten večer bude jejich moc 
zlomena. Bez vznešenosti, která obvykle lámání kouzel provází, ale taky 
bez následků. Proč taky, vždyť tamta žena…, ta ženská, která tentokrát 
seděla v jeho oblíbeném rohu, nebyla ani osudová ani láska. Jenom mu 
byla trochu povědomá, nic víc.

Velkoryse  se  posadil  k vedlejšímu  stolu  a  hodil  přátelskou  řeč 
s vodáky,   kteří  okupovali  ten  jeho.  Nechtěl  se  sbližovat  –  zítra  zas 
budou zpívat jinde, tak k čemu takové přátelství. Cílil na jediný bod – 
vybavit  si,  kde  tu  povědomou  tvář  viděl.  Nejspíš  to  nebylo  žádné 
významné  setkání,  ale  tady  se  beztak  ničím  důležitějším  zabývat 
nemohl. Tak proč si nedopřát jako odměnu za dobře vykonanou práci 
zábavný hlavolam k pivu,.   

Po očku ji sledoval, jestli na něco nepřijde aniž by jí musel oslovit.  
Připadalo mu, že ho nepřátelsky přehlíží a on byl dnes unavený na to 
aby lámal  bariéry.  Dvě věci  na ní  udivovaly.  Za  prvé  oči  –  velké  a 
neúměrně bledé vůči zbytku osmahlého zevnějšku. A potom hlas. Čekal 
by, že bude vypitý a ochraptělý, ale zněl jasně a zpěvavě jako zvon.

“Počasí  vám  přeje  a  to  je  hlavní,  ne?”  prohodil  k nejbližšímu 
vodákovi.

“Počasíčko jak víno a ženský jakbysmet,” zahlaholí vodák a hodí po 
ženě  zkaleným očkem.

“Tak to jste šťastná parta,” hlesne Jiří. Na víc se nezmůže. Jěště nemá 
tolik  vypito,  aby  dokázal  přesvědčivě  lhát  nebo  dokonce  vidět  svět 
vodákovýma očima. Houpačka se ještě nepřevážila, ještě seděl zadkem 
pevně na zemi.  Ale z té  země těžko přijde na to, kde tuhle zestárlou 
trempskou  nádheru  (nemá-li  ji  rovnou  nazvat  čarodějnicí),  potkal. 
Rozkošnicky rozvalená na jeho židli přizvukuje do rytmu písní, občas se 
usměje na některého kumpána, občas do sebe překlopí štamprle. Obočí 
nad  těma  bledýma  očima  se  žalostně  stahuje  a  právě  tahle  grimasa 
dodává  té  nosaté  tváři  s příliš  širokými  ústy  trochu  ženské  něžnosti. 
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Šedivějící, ledabyle sepnuté kučery už to nedokážou. Její úsměv rozdává 
vzpomínku na starý zlatý časy. Je plný nostalgie ale i pýchy– i když nám 
dávno není dvacet, ještě to dovedem roztočit. Ale co tu hledáš ty? Tvoje 
vzpomínky, pokud nějaký kloudný  máš, sem nepatří.   

Taky  bych  moh  říct:  tvůj  zadek  nepatří  na  mojí  židli.  Ale  já  tě 
nechávám sedět, tak bys snad i ty mohla projevit trochu dobré vůle… 
Snad si měl nechat montérky a přijít sem upocenej. Tráva a benzín by jí 
určitě  voněly líp  než  tekutý  mýdlo  “for  men”.  Ale  byl  přece  zvyklý 
jednat s nejrůznějšími lidmi a věřil, že se mu nakonec podaří získat si i  
její důvěru. Zatím se držel jejích kumpánů. Vesele mu vyprávěli zážitky 
z jízdy  po  řece  a  on  zasvěceně  přitakával,  přestože  v životě  nedržel 
pádlo v ruce. 

Tak  tobě  se  zachtělo  našich  příběhů?  Sám  ses  plavil  leda  tak  na 
zámořským parníku, mě neoblafneš. Abys věděl, oč přicházíš, něco ti 
ukážu, dobře se dívej. 

Když  se  vztyčila,  byli  rázem všichni,  i  ten  hromotluk  co  hrál  na 
vozembouch,  takhle maličký – docela jako sedm trpaslíků. Sněhurka si 
obřadně  odhrnula  v pase  sukni  a  ukázala  ohromný  bok  korunovaný 
modřinou.  Skvěla  se  tam jako  černofialová  růže  rozkvetlá  uprostřed 
široširé  krajiny,  která  se  táhne  od  obzoru  k obzoru.  Ty  mocné  boky 
rázem zaplnily celý lokál a šokovaly víc než modřina.

“Kde´s k tomu přišla, děvče?”
“Nevim, jestli myslíš toho modráka nebo ty kila, ale zdá se mi, že jseš 

nějak moc zvědavej. A taky si nevzpomínam, kdy jsme si začali tykat.”
“Každopádně,”  zvýšila  hlas,  aby  přehulšila  pobavené  skandování 

svých kumpánů “nebudu vyprávět na sucho.”
Dochechtávající  se vodáci  se  po něm otočili.  Uvědomuje si  vůbec 

jaký pocty se mu právě dostalo? Má možnost pohostit jejich královnu! 
Některým královnám se koruna třpytí na hlavě, tahle ji nosí  na boku, 
ale je na ni pyšná, jako by byla ze zlata.

Jiří  spokojeně luskl  na hosinského. Tak tohle  na tebe platí?  Věděl 
jsem, že na něco přijdu. A teď povídej.

Tenhle poslední mě sbalil ve skladu, kam chodim momentálně dělat. 
Na brigádu, samozřejmě, protože o trvalou práci dneska nezavadíš. Jen 
si nemysli, lepěj tam vobčas krabičky i takový jako jseš ty, když jim 
selžou  kšefty  a  vyschne  účet.  Třeba  tuhle  seděl  s náma  na  kantýne 
nějakej  realitní  makléř,  onehdy  jsem  zas  stála  na  lince  s  učitelkou 
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klavíru. Ale o těch jsem mluvit nechtěla. Tenhle Míra je řidič. Jezdil prý 
taky na vodu, tak jsem to s ním zkusila, ale není to vono. Nic podle 
mejch představ. Jestli mám nějakej idol? Možná i mám, ale o to nejde. 
Především cejtím, jestli mi chlap sedne nebo ne. Dřív jsem k takovýmu 
zjištění potřebovala daleko víc času. Týdny, měsíce.. jednou to vydrželo 
skoro dva roky než jsem prozřela! Dneska jsou na tom chlapi tak bídně, 
že je prokouknu mnohem dřív. Anebo jsem chytřejší. Když mi došlo, že 
mi Míra nebude tak úplně po chuti, rozhodla jsem se mu tu dovolenou 
aspoň pěkně osladit. Přece si těch pár dní nezkazím nějakým falešným 
cukrováním. 

“Všichni ten jez přetahovali, tak jsem si řekla: my ho sjedem. Ale ne 
popředu – prásknout špicí o betonový dno, trochu se leknout, když to 
drcne a pak se tvářit jako král. To umí kdejakej blbec. My, starý mazáci,  
ten jez sklouznem bokem. Jenom mi neříkej, že to nejde. Radši přiznej, 
že jseš posranej až za ušima a nech mě jet. Stejně si o tobě žádný iluze 
nedělám.”

Proč si, holka, nedáš konečně pokoj? Copak si něco takovýho můžeš 
ještě dovolit? Chováš se, jako bys jich měla na každým prstě deset a ono 
kde nic tu nic. Kdo myslíš, že tě ještě bude chtít?

Tohle  musíte  poslouchat,  když  bydlíte  ve  čtyřiačtyřiceti  se  starou 
matkou. Nemůže se smířit s tím, že jsem se nevdala, nedostudovala ani 
neudělala  kariéru.  A já  byla  fakt  dobrá!  Maturovala  jsem  s jedinou 
dvojkou z ruštiny. A to jsem se vůbec nesnažila, mě byly ty jedničky 
z duše protivný. Na vejšku jsem se přihlásila jen proto, že tam šli fajn 
kluci. Doufala jsem, že tam bude víc srandy než někde v kanclu mezi 
babama. A taky že byla, jenomže cenu za studentskej život nasadili nad 
mý možnosti. Platila jsem ji do třetího semestru – chodila na přednášky 
a učila se, co mě bavilo. Ale chtěli po nás rysy – ťunťat čárečky redis-
perama, pižlat se s písmenkama pomocí šablony a pak vám jednou ujede 
ruka  a  můžete  začít  znova,  pokud  se  vám  nepodaří  vybrousit  ten 
mazanec  hrotem žiletky.  A na  tohle  jsem dojela.  Nikdy jsem nebyla 
žádná pečlivka, co má vzorně vymalovaný výkresy a v sešitě písmenko 
vedle písmenka. Ani naškrobený záclonky a vyblejskaný nádobí mi nic 
neřiká.  Proto  mě taky ta  pinda,  ta  kbelíková  lady – zkrátka  vedoucí 
úklidový firmy, která byla mou nadějí na stálej flek, nakonec nevzala. 

Jaká nedbale  odvedená práce?! Dvě hodiny se  s těma kancelářema 
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plichtím a tobě je to málo? V tom případě si trhni. 
Furt se chováš jak puberťačka. Jenže už ti, milá zlatá, teče do bot. 

Vlastně ti  v nich pořádně čvachtá. Ani za uklízečku tě nechtěj, tos to 
dopracovala!  A to  ti  po  revoluci  nabízeli  přehlídkový  molo!  Urostlá 
postava,  dlouhý  nohy  –  to  by  šlo.  A ještě  vlasy,  kdyby  sis  mohla 
rozpustit. Výborně! Kadeřník už si s nima poradí. Ale co to obočí?! To 
se  bude  muset  řádně  poupravit.  Takovýhle  štětiny  si  může  dovolit 
loupežník  z lesa  Řáholce,  ale  ne  modelka  z naší  agentury.  -  To  jako 
myslíte  vyškubat  a  nechat  dvě  tenký  čárečky  abych  vypadala  jako 
pitomá mrkací panna?

A jak vypadáš teď?! Jen se na sebe podívej. Pro pár chloupků by tě 
neubylo, lítala bys do Paříže a žily bysme si jako královny.

To by se ti hodilo. Tůůůdle! Já si žiju i tak… 
Celej  život  samý tůdle  a  co z toho  – žádná  rodina,  žádná práce  a 

jedinej tvůj majetek je dvacet kilo nadváhy! 

“Já  věděl,  že  to  nedopadne  dobře,  ale  přece  jí  v tom  nenechám 
samotnou. Takovou křehulku.”

Křehulka se nechá obejmout kolem pasu (který se na jejím těle dost 
těžko hledá) a řádně si přihne z půllitru. 

“Napřed jsme mysleli,” pokračuje další z party “že si chtějí ten jez 
obhlídnout zeshora. Tak pod ním čekáme a trochu se nám nezdá, že se 
tak  neopatrně  přibližujou.  Musejí  přece  cejtit,  jak  to  tam  táhne. 
Nepřeskočilo jim? Vždyť už jsou přilíplí podélně k samý hraně..! Než 
nám došlo, co zamejšlej udělat, už je to otočilo, už tam letěli a loď na  
ně, už je proud žene do vývařiště. Než je to vyplivlo, vzpamatovali jsme 
se a naskákali do řeky, abysme pochytali, co se dá.”

“Vod  tý  doby zvedám sklenici  levou  rukou,  i  když  jsem pravák” 
ukončí vyprávění Míra, jehož pravička leží na stole jako leklá ryba.

 
To mně postavil  jednou  omylem  závozník  na  nohu  štos  plnejch 

přepravek a eště to odpoledne jsem utekla revizorovi, když mě nachytal 
cestou  z práce. To bylo ve výkupu lahví. Nějakou dobu jsem tam dělala, 
když mě vyšplouchli z vejšky. Tam vlastně má nevalná kariéra začala. 
Tenkrát to  mělo svý kouzlo,  byl  to takovej odpor proti  společnosti  a 
jejím pitomejm konvencím. Dalo se ještě čekat na lepší roky, dalo se 
sázet na budoucnost.  Dneska vidím , že ten  nejlepší part z mýho života 
se odehrával právě tenkrát. Proběhl krajinou jako hříbě - vzpíná se, válí 
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v trávě, běží a utíká a než se nadějete,  je pryč.  

Fantazie se vzpírá vyobrazit tu ženu, jak prchá s revizorem v patách. 
Asi to chce další rundu…Jiří mávne na hostinského a někdo zanotuje 
“Lásko, mně ubývá sil.”

“Vy jste to včera roztočil pane inženýre.”
Hostinský  se  poťouchle  usmívá,  zatímco  jeho  žena  bez  úsměvu 

vymetá z koutů střepy.
 “Musim se přiznat, že jste mě překvapil. Za takovýho kance jsem vás 

neměl.”
 Jiří se zvedne na improvizovaném  lůžku ze  židlí a nechápavě si 

prohlíží zkrvavený kapesník, který mu sklouzl z hlavy.
“Pamatuju si na nějaký vodáky.”
“No právě. Mezi nima byla jedna ženská. Taková kyrysnice, to jste 

měl štěstí, že se do vás nepustila sama, když jste, no zkrátka když… 
Viděl jsem to vocaď jak na divadle. Povídání a písničky, pohodička  a do 
toho jste se najednou zvednul a než by se kdo nadál,  chytnul jste tu  
squaw takhle zezadu za ňadra. Vsadil jste padesát na padesát. Buď vám 
to projde a je vaše anebo s váma pořádně zatočí. Pěkně se mi tajil dech, 
protože ve druhým případě byste tady se mnou teď neseděl.”

“Takže...” 
“Ale stalo se něco úplně jinýho. Další nečkanej zvrat ve vývoji. Ta 

ženská,  která  by  na  jedný  ruce  uzvedla  tři  chlapy,  se  zčistajasna 
rozbrečela.  A jak  začala  brečet,  zvednul  se  ten,  co  seděl  vedle  ní  a 
pravičkou, kterou měl  až do tý  doby jen tak nečinně pohozenou  na 
stole, vám jednu ubalil. Jako kdyby si jí speciálně na vás šetřil, jenomže 
to on nemoh vědět, co se tady semele, že jo. Vcukuletu jsem byl u nich a 
poradil  jim  ať  urychleně  vymění  lokál,  protože  by  z toho  mohli  mít 
řádnej malér. Trochu reptali,  ale poslechli.  Škodu za těch pár sklenic, 
který při tom vzaly za svý, jsem naúčtoval jim, i když - mezi náma - jste 
si to zpunktoval sám. Co vás to jenom popadlo? Nebyla ona ta ženská 
nějaká vaše bejvalá?”

To  ani  náhodou.  Byla  to  jen  ta  vysoká  černovláska  za  okénkem 
“výkup lahví”, které mívala před dvaceti lety každá sámoška. Sedávala 
na přepravkách nebo se opírala o hnědý umakartový pultík  a světácky 
natahovala přímo z flašky. Když jí patnáctiletý klučina upozornil, že mu 
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namarkovala dvě koruny navíc, mávla jen rukou:
“Kup si za to zmrzku.”
Zezadu zpíval  z rádia  Pavel  Bobek “Lásko,  mě ubývá sil”  a  mezi 

bednami se jako pardál  proplížil skladník. Měl zálusk na ty ňadra, který 
se klubaly  pod tlustou beránčí  vestou. Protáhl se až k ní a chňapnul 
každou rukou za jedno. Jirka by se byl dokázal přehoupnout přes pultík 
a přispěchat jí na pomoc, kdyby jen trochu chtěla. Kdyby… Tehdy mu 
bylo patnáct a v pozadí jeho nevykvašené osobnosti se ještě netyčil dům 
za  tři  miliony  a  nevzkvétal  obchod  se  stavebninami.  Proto  se  raději 
vytratil,  aby si  za ty dvě mizerný kačky koupil  pro útěchu zmrzlinu. 
Dneska si může být jistý, že dokáže totéž co tehdy skladník, i když se ta 
ňadra dávno nevejdou do dlaně.     

Jiří si lokl kávy, kterou mu hostinská mezitím uvařila. Hořká chuť mu 
udělala dobře. 

“Byla to vodácká královna,” odpověděl zamyšleně. “Protože jedině 
královna si může dovolit poslat k šípku každýho, kdo se jí nezamlouvá. 
Vy ani já si podobný luxus dopřát nemůžeme, máme přece živnost a 
nebudeme si přece pod ní podřezávat větev.”

Zaplatil kávu a nechal hostinského a jeho ženu, ať si to přeberou, jak 
chtějí.  

Libuše MATYSÍKOVÁ : Vzpomínka

Zámek na Jánském Vrchu
Vykukoval mezi stromy
Dýchala zde historka
O pánu Tymlingovi
Chodili běhali jsme
Zámeckým parkem
Jako děti jsme znali každý kout
Z rozhledny jsme se rozhlíželi
Na nedaleký Otmuchóv

Zvon vyzváněl
Odbíjely hodiny
TYM – LING  TYM – LING
Dnes pouze zvon vyzvání
Jiní se cestičkami prohání
S nostalgií vzpomínám
Na čas svého dětství
V zapadlém koutečku
Rychlebských hor
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Liboslav KUČERA : Snění v pracovní době…

Služba strojvůdce na železnici je náročná a unavující, obzvláště když 
člověk je již v předdůchodovém věku. To potom tělo touží po odpočinku 
a vyžaduje ho i během noční směny. No, tělo je vetché ale myšlení je 
stále mladistvé. Mozek člověka se brání stárnutí a i když se počet jeho 
aktivních  buněk  zmenšuje,  dochází  v  něm  někdy  k  neuvěřitelným 
nápadům.  A také k různým snovým kombinacím.

Řeheč, Řeheč Řeheč .Na první nástupiště služebně na osmou kolej 
přijíždí národní expres Georges Šánder z Brna, Milonic, České Třebové 
a  Úlibic.  Pro  účastníky  konference  pořádané  festivalem  Řehečská 
slepice jsou před hlavní budovou přistaveny taxíky.

„...pátá záloha ze třetí koleje proti modrý na kopec.„ Chrastivý zvuk 
vysílačky  se  vtírá  do  podvědomí  unavené  hlavy.  Nastarovat,  povolit 
brzdu a jedeme na kopec, na seřazovací nádraží. A tam je zase chvilka 
času, než holky soupisářky sepíšou vlak. Hlava se opírá tváří o vlhké 
sklo kabiny. Venku začíná drobně mžít…. 

Řeheč, Řeheč, Řeheč. Za okny taxíku se míhají barevné neony hlavní 
třídy a ze všech je bytostně poznat, kudy se projíždí. Čest a množství 
peněz  zde  sídlit,  a  hlavně  dát  to  i  na  vědomí  mají  nejlepší  řehečští 
právníci,  architekti,  lékaři  a  zlatníci.   Na vysoké skleněné budově se 
třpytivě blýská veliký zlatý zub. Nápisy pod ním lákají. Dát si do úst 
vložit  zlatý  zub  s  diamantem na  klinice  doktora  Vendelína  Frince  je 
prestižní záležitost. Hned vedle zubařova skleněného paláce je podobná 
budova, tentokráte decentně černě sametová. Lékař práv , doktor Milivoj 
Frinc zde provozuje advokátní praxi. Oba bratránci se po letech studií a 
sbírání zkušeností navrátili z exilu do rodné Řehče a evidentně  dobře se 
jim zde daří.                                         

„…pátá  záloha,  vlak stále  není  ještě  sepsán.  Budeme chvíli  čekat. 
Můžeš to stopnout a dej si svačinu.„ No výborně. Loknout si kávu z 
termosky. Jíst nebudu, to si raději na chvilku zavřu oči. Však ona mne 
vysílačka probere….

Řeheč, Řeheč, Řeheč. Taxík prudce brzdí před Grandhotelem Řeheč. 
Na červeném koberci vítá delegáty majitelka hotelu Elizabeth Frincová 
a  šéfkuchařka Vladimíra  Malinká.  Také  tyto  dvě místní  podnikatelky 
jsou původní řehečské rodačky a sestry, které se po letech hoteliérování 
v Krkonoších vrátily zpět domů, do rodného města.  Sestry měly dnes 
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málem problém. Místní textilní továrna paní Zdenislavy Frincové dodala 
tkané  tapety  do  vestibulu  grandhotelu  pozdě  a  chod  konference  byl 
málem ohrožen.  Ještě  že  krejčovský  salon  Bohumily  Frincové  dodal 
slušivé  uniformy  personálu  včas  a  ve  vzorné  kvalitě.  Po  červeném 
koberci vcházejí první delegáti  za blesku fotoaparátů….

„…vstávej fíro!„ Baterka mi svítí do očí a otevřenými dveřmi kabiny 
vniká vlhký vzduch. Posunovač ještě jednou mávne svítilnou a vrčí něco 
o zatracených spáčích.  Ve vysílačce se  ozve „suneme,  suneme„ a  na 
seřazovacím návěstidle svítí dvě bílá světla. Plynule rozjíždím stroj na 
pětikilometrovou  rychlost  a  přisunuji  vagony  na  svážný  pahorek. 
Dodržuji  rychlost  chůze,  nutnou  pro  rozvěšování  vagónů  za  jízdy. 
Rychlost chůze jako tenkrát na…

…stadion  Řeheč,  Řeheč,  Řeheč.  Národní  olympijské  hry  jsou  v 
plném proudu. Závody v chůzi na pět kilometrů vyhrávají místní borci. 
Tribuny nadšeně vítají v bráně borců  bratry Kuběnovi. To jsou hrdinové 
dne.  Včera  vyhráli  sourozenci  Žloutkovi,  také   místní  borci  běh 
vytrvalostní.  Navíc  jsou  všichni  řehečští  atleti  zároveň výborní  hráči 
fotbalu.  Nezapomenutelné  je  jejich  derby  Úlibice  Řeheč,  kde  i  přes 
nepřízeň rozhodčího došlo k vyrovnanému zápasu. Rozhodčí rozdal  i 
červenou…

„…stůj, pátá záloho, stůj!!„ Na návěstidle svítí červená. Lokomotiva 
stojí a z vysílačky se ozývá jenom atmosférický šum. Ale to není šum, to 
je přeci potlesk, to je rytmický potlesk hlediště…

…Řeheč, Řeheč, Řeheč. Sál Grandhotelu Řeheč je nabit k prasknutí. 
Na  jevišti  právě  vrcholí  vystoupení  místní  nejpopulárnější  kapely 
Řehečské kvarteto. Vrátila se z turné v Izraeli a je to její první letošní  
vystoupení na domácí půdě. I když dostala nabídku od krajanů na stálé 
angažmá a tím pádem i život v subtropickém pásmu, všichni členové se 
vrátili zpět do rodné Řehče. Tenor a frontman skupiny Olaf Nenec si na 
okraji Řehče vybudoval lesopark a zámeček a přivedl do rodné vsi i  
partnerku. Zdan Nenec, první bas skupiny provozuje místní pekárnu a 
cukrárnu nazvanou poeticky Spálený mlýn, kde skládá i texty nejen pro 
mateřskou skupinu. No a hráč na akordeon, Lila Kuběna, tak ten…

„…pátá  záloho,  končíme.  Jdeme  domů,  mládenci,  k  manželkám. 
Konec  směny.„  Vysílačka  se  odmlčí.  Tak  stopnout  mašinku,  zabrzdit 
ruční brzdu a podložit kola klínem.  Tak jsem tu noční zase přečkal ve 
zdraví, neublížil sobě ani jiným a jede se domů, do Řehče.
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Jiří NĚMEC :Řeheč

Život měl bych jistě lehčí
Kdybych se byl vyhnul Řehči
Já jsem ovšem Řehčí šlapal
Zima, vlhko a hned zápal

Zima, vlhko a hned zápal
Ano, jistě, zápal plic
Po dechu jsem potom lapal
Pil medicínu z Vizovic

Pil medicínu z Vizovic
A vyléčen šel znovu Řehčí
Nečekal jsem vůbec nic
Cítil jsem se náhle lehčí

Cítil jsem se náhle lehčí
Úlibice, Mlýnský potok
V duši klid a všechno hebčí
Pak na noze- jak jinak- otok

Pak na noze-jak jinak- otok

Děkuji za ty dobroty
Řehči, ach Řehči jsem tvůj otrok
Teď ale kulhám do Lhoty

Teď ale kulhám do Lhoty
Samo, že do té Kacákovy
A můžeš za to jenom ty
Z Úlibic šel jsem jako nový!

Z Úlibic šel jsem jako nový!
Co na tobě mě přitahuje, copak jsi 
dívčí klín?
Možná že SLEPICE a nebo,  kdo 
ví?
Letos už zase. Na plný plyn!

Letos už zase. Na plný plyn!
Zápaly, otoky-muka, obraznost
A chutě a s nimi spousta slin
A jedenáctá Řeheč pro radost.

Bohumír PROCHÁZKA: „Potlamě“

„Potlamě 1“  (Ostroměř)
V ostroměřské nádražní hospodě je taky  pěkná servírka. Ani moc 

tlustá, ani moc hubená, dost mladá. Vlastně hodně mladá. Má brejle a 
tak vypadá intelektuálně. To máme, my někteří chlapi rádi. A usmívá se. 

Otevřela přesně ve dvě. Kamna už hřála a nádherně hučela. To by 
mělo  bejt:  přírodně  hřející  kamna  co  je  vidět  pravý  oheň  a  pěkný 
ženský,  který  nesekýrujou.  To máme rádi  my všichni  chlapi.  A taky 
bychme si to neměli necht kazit. Ani sami kazit. 

Sednul si vedle, dal si pivo, něco řekl, a já vůl jsem se neudržel a řekl 
taky.  Tu  svou  blbou  větu:  „Tak  jsme  ten  socialismus  neměli  rušit?“ 
Kdyby bylo, jak bývalo za starejch dobrejch časů, už bych ji měl. Pak 
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bych ho poslal někam, protože se prát neumím. A pak bychme si třeba 
dali rum, protože zdraví je nejdůležitější. Takhle následovala úplně blbá 
a zbytečná debata. On mi vykládal, že přišel o práci, já jemu, že si můžu 
koupit knížku jakou chci. Jistě že jsem vůl - s tímhle argumentem v 
hospodě. Šenkýřka přinesla dva plné uhláky a dost z vejšky je položila 
vedle kamen. Vlastně s nima třískla. Říkám, intelektuálně dala najevo co 
si o naší debatě myslí.

Naštěstí přišli další chlapi a mluvili o věcech důležitějších. Že jejich 
kohout není alergický na červenou, ale zelenou barvu. To hned skočí za 
krk a klove. Já si četl noviny, odkud má ty blbý argumenty do diskuse. A 
vevnitř jsem si pravil, že jsem měl připomenout sáňky. To mi říkal Aleš, 
že zavírali v krimu ve Valdicích za socialismu v sedmdesátých letech 
politické mukly do plechových skříní a ty pak pouštěli po schodech dolů 
a smáli se a říkali tomu sáňky. Ale nepřipomněl. 

Když jsem platil,  šenkýřka se  na mne usmála.  Fakt.  U stolu  jsem 
uctivě řekl: „Na shledanou.“  Všichni taky řekli na shledanou, jenom ten 
jeden zabručel: „Sbohem.“ Třeba ho ten kohout opravdu pokloval. 

Ale pozor, pánové, tahle holka tam je jen sudej tejden, lichej tejden 
točí mužskej.

„Potlamě 2“ (Albrechtice)
K hospodě  patří  cesta.  Cesta  tam  -  těšení,  cesta  zpět  –  zažívání.  

Někdy taky lízání ran.
Na Mariánskou horu je jen dokopec. Hospoda má být na kopci. Na 

Mariánské  hoře  hospoda  není.  „Když  půjdete  po  těchhle  stopách, 
přijdete  dolů,“  řekl  chlapec.  Stopy ve sněhu vedly dolů.  Po padesáti  
metrech,  u  takových  kamenů,  končily.   Ani  dolů,  ani  doleva  ,  ani 
doprava. Zpátky taky ne. Aha, nahoru. Svisle  nahoru. Tam ještě nechci. 
A stejně by mne tam asi nevzali.

Šlapal jsem si svou vlastní stopu, to je nejlepší. Pro život akorát ne 
moc  pohodlné.  Tady  bylo  třicet  čerstvého  prachového,  v  botách 
mokrého. Ale kdy se to člověku stává, že má před sebou nenalajnováno?

Pak jsem si dal ruce vedle pusy a volám na hocha. „Taky někdy se 
stane, že zapadnete tak, že nemůžete do školy?“ „Asi dvakrát do roka,“ 
odpoví. Pak byl vlek a na něm unuděnci v přilbách. Oni nahoru, já měl 
vedle svých třicet čerstvého prachového, protože v televizi říkali, že po 
sjezdovce se nemá chodit. A mokro v botách.

Staročeská  hospoda  to  nebyla.  Prý  kavárna,  cukrárna,  dřevěná  a 
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skleněná.  Ale  Svijany točili.  Byli  jsme tři.  Pilař  (dělá  na  pile,  vedle 
hračkárna: „Jistě že tvrdé dříví. Viděl jsi někdy, aby se hračky dělaly ze 
smrku?“), servírka (20, chce do Anglie, oči zvlášť tmavě modré), a já 
(mokrovbotách,  ale  jsem  se  zout  neodvážil).  Brzy  jsme  vytvořili 
mikrosvět. 

Mluvil hlavně on, P. Z pěti vodek, které si stanovil za standard, a pěti 
piv, měl tři. Já jsem mluvil, že jsem se ptal. S nemluvila skoro vůbec, 
jen občas protočila panenky a vypadala při tom jak dvacítky vypadávají. 
Třeba je kvůli tomu vypadání tak protočovala. Skoro to vypadalo, že 
jsme  spojenci.  Dokud  P nevytáhl  z  kapsy  hrst  papírků  a  neřekl,  že 
bychme  si  mohli  udělat  mejdan.  Ty  papírky  byly  peníze.  To  takhle 
někteří frajeři dělají. Kolotočář Kočka taky. Než ho zastřelili. Já jsem 
naoko souhlasil, abych si ho otestoval. Holka se začala bát. Pak jsme to 
nějak zamluvili.

P začal vykládat, jak viděl ukrajinského bosse. „Seděl takhle, nohy 
měl … . Zarazil se před S. Chtěl ukázat, že boss měl nohy na stole ale 
uvědomil  si,  že  v  botách  nemůže  v  té  kavárně.  A bez  bot  taky  ne, 
protože  mu  smrdějí  nohy  a  taky  nemá  čisté  ponožky.  Ale  S  mu  to 
dovolila v botách a já mám krásnou fotku, jak vypadá boss.  

Pak jsem plácali páté přes deváté. Tedy my dva. S protáčela panenky 
a služba ji s námi pěkně utíkala. Byli jsme ten mikrosvět. 

Nakonec se to všechno blbě nějak stočilo na peníze a P řekl, že mu 
vyměřili malej důchod. A začal vysvětlovat, jakje tady v horách těžký 
život a že my, Pražáci za to můžeme. Řekl jsem, že nejsem z Prahy, že 
jsem z Jičína. To se naštval ještě víc, že svou pražskost ještě popírám. A 
zamíchal do toho Paroubka, že ten je jistě z Jičína. A vstal. S odešla do 
kuchyňky, i když zajisté tam žádnou práci neměla. P přišel ke mně a já 
zjistil, že je o hlavu menší. Ale zase dělá na pile, takže vlastně chodí  
denně jakoby do posilovny. Řekl jsem, že si taky myslím, že Paroubek 
je vůl a to ho, kupodivu, uklidnilo.

Pak už to přestalo být zajímavé, přišli nějací lidé. A já šel domů. Do 
to čerstvého prachového začalo poprchávat a z nebe se snášelo přítmí. 
Přemejšlel jsem, jak P dopije svou pátou vodku, půjde na ubytovnu a 
tam tomu Ukrajincovi, co s ním bydlí, zase budou smrdět nohy. Ale se s 
ním  kvůli  tomu  hádat  nebude,  protože  usne,  protože  má  svých  pět 
velkých vodek a patery Svijany.

S se jmenuje Tereza. Ale dlouho tam servírkovat nebude. Pojede do té 
Anglie.
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Vladimír FRANĚK:  Kvartet z Řehče   
(písňový text)

Odpoledne tiše plyne
ve městě i na dědině
Co se to k nám z návsi line
melodie nás nemine
kdo to hrál, 
kvartet z Řehče, kvartet

Harmonikář v moci má je
se zpěváčky notuje si
Ach, diváci, jak jim to jde,
spolu pěkně, zpívejte si,
kdo to hrál, 
kvartet z Řehče, kvartet.

Jak se krásně, v rytmu mihne,
omladina kol se točí
a ten chlapec hnedka jihne

a z houslistky nespouští oči,
kdo to hrál, 
kvartet z Řehče, kvartet

Principál se pyšně chválí
ta námitka není lichá
jak to v Němcích pěkně hráli
každá panna sladce vzdychá
kdo to hrál, 
kvartet z Řehče, kvartet.

Hrajte hoši, hrajte stále,
s nimi pro nás i děvčata,
Řehči naší k větší chvále,
písně vaše jak ze zlata,
kdo to hrál, 
kvartet z Řehče, kvartet.

Jaromíra SLEZÁKOVÁ : Všude dobře, 
doma nejlépe!

„Víš, že se vrátil mladý Vávra,„ zeptala se potutelně stará Pletýnková 
hostinské,  jenž  vylévala  kbelík  smrduté  vody k  lípě  před  hospodou. 
Máňa , nejmladší dcera hostinského  Podměrky se zapýřila, protože od 
včerejšího  večera  věděla.  Odmávla  babku  ke  „  Konzumu  Lapač„. 
Pletýnková  se  musí  vykecat,  pomyslela  si  Máňa  a  v  hlavě  jí  hučel 
Vávrův blábol: „Kdybych věděl, že tu žije taková broskvička šťavnatá, 
vrátil bych se dřív.„
Pletýnková  chňapla  majitelku  Lapačovou  za  loket,  aby  jí  neutekla 
závěsem do skladu. Lapačka znechuceně opřela ruce o pult. „Tak co jste 
se dozvěděla nového, teta?
Vávra  se  vrátil  z  Kanady,  je  to  fešák  jako  jeho  dědek,  to  bude  mít 
starosta konkurenci jako hrom!„ „Já si žádného Vávru nevybavuji, kdo 
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by to měl být!„ No přece náš rodák, který se po vojně musel ujmout 
mlýnu  na  Hané,  zdědil  jej.„  Vy  myslíte  toho  Vávru,  co  ho  otrávila 
Maryša? Ti spolu přece děti neměli, a když tak jsou na Hané, co by tu 
pohledávali, že? Lapačová, že zrovna vy věříte nějakým fámám. Vona 
ho Maryška neotrávila, on z ní byl jen otrávenej, nechal jí Franckovi i s 
mlýnem a emigroval s dětmi do Kanady. Věděl, že se Francek na vojně 
rozpil a makat se mu  nechce , při pomyšlení , jak Maryša bude dřít na 
mlýnici sama, až se udře k smrti, dokonce jí Francka škodolibě přál.
Teta, a proč z toho děláte takovou senzaci, dyť lidí co se vrátilo zpátky 
je víc,„ řekla „Lapačka„ a přála si, aby babka co nejdříve odešla. Stará 
Pletýnková věděla, že co neroztroubí ona, dodělá Lapačka, nehodlala od 
pultu  odejít.  Naopak opřela  se  o  něj  prsy a  pokračovala  v  rozlévání 
závisti:  „  Víte,  že  je  miliardář?  Zařídil  pro  „Amíky„  zoologickou  s 
domácími zvířátky, vedle i řeznictví s pohostinstvím, hotel s mazlíčky 
na  pokoji,  k  tomu výrobu  slivovice  a  jabčáku.  Dětičky  Amíků  byly 
nadšené, domácí zvířátka už neznají, naše jitrnice a jelita  také ne, a spát 
beztrestně na pokoji  s   mnoha mazlíčky?  To už vůbec ne.  A přiopilí 
rodičové se zúčastňovali zápasů na hnojišti v ringu. Ještě rádi zaplatili  
za potupná videa pořizovaná Vávrou před odesláním do televize. Pěkně 
vyprazdňovali peněženky a platební karty.„
„A děte,  teta,  kde jste  k tomuhle přišla,  že by se  zrovna vám mladý 
Vávra  svěřoval?„  Pletýnková  ztišila  hlas:  „Kdepak  mně,  ale   mojí 
vzdálené  neteři   Kačence  Krasavcové.  A  taky  jí  řek,  že  takové 
starodávné „carskoje selo„ jako je Řeheč, on přebuduje na druhé Monte 
Carlo.„ Pletýnková se vítězoslavně usmála, poklepala si na čelo i zadní 
část těla. Tak já du, do lékárny,  mám tam namíchanou mast na klouby,  
mějte se!„
Magistr  Žlučváha  zesinal,  když  přes  posprejované  okno  uviděl 
Pletýnkovou mířící ke klice lékárny.Postavil mast vedle pokladny a když 
vešla zaržál: „Dobrý! Už na vás čekám, musím zavírat, volal starosta, že 
k němu musím hned přijít, šak víte, jako zastupitel města mám své další  
povinnosti., dořekl a čekal, že stařka sebere mast a vypadne, protože ctí 
autority. „No nic, šak už jdu, jen jsem vám chtěla říct,  že vesnicí  se 
trousí řeči o Vávrovi co přivezl miliardy a první co bude, vezme si do 
parády  hostinec  „U  Krasavce„,  přebuduje  jej  v  luxusní  hotel  Pricz, 
vezme si Máňu Podměrkovou za ženu a zbytek personálu vymění.„
„Cože?Zařval Žlučváha, který se již roky chodil do hostince opíjet, aby 
zaujal tatíka i dcerunku, největší lásku jeho života. Já se zabiju, lkal.  

18



Nebo  zabiju   toho  přivandrovalce!  Praštil  do  pultu  až  se  otevřela 
pokladna a průvan roztančil tisícovky. „Eště dobře, že jste mi to řekla, .. 
„budou  se  dít  věci!„   „Jen  aby„,  zašuškala  Pletýnková  a  rychle 
spokojeně odešla.
Když  Žlučváha  doběhl  na  obecní  úřad,  našel  starostu  Krasavce  a 
Vítězslava Vávru nad plány nové čističky odpadů v Řehči.  Žlučváha 
nemohl tušit, že Vávra již slíbil starostovi přestavbu místního obecního 
úřadu  v  honosnou  vilu  s  atriem,  bazénem  a  velkým  parkovištěm. 
Navrhnul ražbu nových mincí, na kterých budou jejich hlavy z profilu 
vedle  sebe a  nejmenší  jednotkou jeden kraváv.  Budeme světoví,  řval 
nadšeně  Krasavec  v  ústrety  Žlučváhovi.  A tobě  Mikuláši,  postavíme 
továrnu  na  masti!  „Dočkám  času,  jako  husa  klasu,  řekl  si  Mikuláš 
Žlučváha, spolknul žárlivou slinu. Já ho nakonec dostanu, přísahal si a k 
dalšímu vývoji  v Řehči se  na obecní radě nevyjadřoval.
Během dalších deseti let se nestačili občané Řehče divit. Vávra vykoupil 
za babku pozemky, postavil čističku, novou atriovou vilu s parkovištěm 
pro Obecní úřad, pozemky kolem Řehče lemovala pole solárních panelů, 
vybudoval  obří  sportovní  halu  a  nazval  jí  Orlí  hnízdo.  Každých  sto 
metrů v zástavbě zářily neony  luxusních heren, klubů a kasín ve dne i v  
noci. Obecní pokladna přetékala kravávy a místní krasavice pořádaly na 
Vávru hony. Byl totiž pořád svobodný a možná trochu zasnoubený s 
Máňou Podměrkovou.
Vše  se  začalo  kazit,  když  starosta  Krasavec  nabídnul  Vávrovi  svou 
dceru i superhaciendu u místní přehrady „Na výsluní„. V tom odpoledni 
musel  Vávra  zrušit  zasnoubení  s  Máňou  a  ještě  týž  večer  se  znovu 
zasnoubit s Kateřinou Krasavcovou. Přespal u Krasavců do rána, toť se 
ví. Ráno jej čekal slavnostní výkop fotbalového utkání prvoligové FC 
Řehče  s  Bayernem Mnichov.  Když otevřel  dvéře  vily  Krasavcových, 
zasmrdělo  mu  vstříc  jeho  nové  Lamborgini  polité  kejdou z  místního 
prasečáku.  K  výkopu  se  nedostavil  a  zklamané  mužstvo  FC  Řeheč 
prohrálo 7:0. Příští den se patřičně přikrášlený příběh i s fotografiemi 
octnul  ve  všech  denících  ČR.  Vávra  po setmění  ťukal  na hospodské 
okno ložnice Máni, aby vyvrátila jeho podezření a chtěl jí vysvětlit, jak 
jej  Krasavec  tím  sňatkem  vydírá.  Místo  lípy  zalila  Máňa  stejnou 
úklidovou  směsí  jeho  nový  oblek  od  Armaniho.  Rozespalí  občané 
museli vyslechnout celou škálu sprostých slov, které se nedávno staly 
staly knižním bestsellerem Česka. Dalšího dne se před hospodou servaly 
obě krásky, zavržená Máňa a  nová snoubenka, zcela těhotná Káča. Ty 
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nevíš,  křičela  mezi  kousáním Máňa,  že  ten  tvůj  miláček  je  tunelář  a 
hampejz-dědek? Kde myslíš vzal ty miliardy? „Miluje zvířátka a mně, 
vzlykala Káča a snažila se uškubnout Máňe účes zvaný „koňský ocas„. 
„Jestli někoho pase, křičela Káča,  tak jedině tebe!„ Máňa se vytrhla, 
ruce v bok a z očí ohňostroj.„ „Mikuláši slyšíš ji?Necháš mne urážet?„
Jenže  Mikuláš  už  dávno  nebyl  v  lékárně,  držel  malorážku,  mířil  na 
střechu kostela, kde se mezi hejnem holubů pokoušel Vítězslav Vávra 
připevnit nové hnízdo pro sokola. Věděl již z katedrály v New Yorku, 
jak takové opatření může zabránil přemnožení holubů a nebezpečných 
virů.
„Tak nám zastřelili Vávru!„lkala stará Pletýnková nad padesáti kravávy 
v  misce   řeheřského  obchůdku  „Konzum  Lapač„.  „Kerýho  zasejc„, 
zeptala  se  vyděšeně  Lapačka  ,  spolumajitelka  zboží  smíšeného.No, 
přece Vítězslava, našeho místostarostu.„ 
To je  nesmysl,  máte  špatné  informace  paní  Pletýnková.  Žlučváha  se 
netrefil, dyť nebyl ani na vojně, a Vávra ?...přece uklouznul na střeše na 
holubím trusu. Teď je na traumatologii,  celý v sádře a dlouho si tam 
pobude. Když za ním po operaci byla Kača Krasavcová a řekla mu, že 
mrzáka si nikdy nevezme, zahuhňal prý Vávra mezi obvazy, že se vrátí 
do Ameriky, prý - „všude dobře, doma nejlíp!„

Zdenka LÍBALOVÁ  - Jičínská vzpomínka ...

Jičínská vzpomínka

Historie
mi nabídla své rámě
zavedla mě
do secesních sklepů
a poručila
sklenku vína
Teď spolu pijeme
a čas
píše do našich srdcí
příběhy lidí
a domů

Klatovské zastavení

Hledáčkem srdce
zaměříme Černou věž
a spoušť své duše
stisknu včas
aby se na matnici oka
objevili mrtví
a pozvali mě
na rej mumií
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Alena KNITTLOVÁ:  V té krásné Řehči
(písňový text)

Noc je krásná, noc je tichá
na horách i na dolině
Kvarteto teď už pospíchá
rychlým krokem ku dědině.
kde to je? V Řehči té krásné Řehči

akordeon v noci zazní
noty krásně zahrát umí
ach můj bože jak jsou milé
tóny pěkné melodie
ale kde? V Řehči té krásné Řehči
  
Jak je krásná jak je tichá
milá Řeheč víska naše,
co to v dáli rozezní se
zvučným hlasem píseň naše
kde to je? V Řehči té krásné Řehči
  
Řeheč celá probudí se
poslouchá a nejprv tiše
zabrouká si píseň hranou
housličkama podbarvenou.
Kde  to  je?  V  Řehči  té  krásné 
Řehči
  

Matěj Bártů podupuje,
harmoniku natahuje
Valčíček už vesnicí zní,
zazpívat si každý tu smí.
ale kde? V Řehči té krásné Řehči
  
Zpěváci se doplňují
hlavy k sobě sestrkují
večer zase bude švanda,
až na náves vyrukují
ale kde? V Řehči té krásné Řehči
  
Ta slepice vtipu chtivá,
diví se co dnes se zpívá
hlavou kroutí, usmívá se
za rok bude soutěž zase.
Ale kde? V Řehči té naší Řehči
  
Dneska tato píseň končí,
za rok bude zase jinčí,
nezpívat by bylo škoda,
rok uteče jako voda.
Ale  kde?  V  Řehči  no  přece  v 
Řehči

Alena BARTOŇOVÁ : Jó, kdo umí, ten umí 
a kdo neumí…

Život je jako velká barevná mozaika, kterou si každý sám postupně 
skládáme z malých střípků zážitků a příběhů.

Byla  polovina  října  r.  1979.  Nyní  si  uvědomuji,  že  se  tento  malý 
střípek do mozaiky vlastně stal už v minulém století. S oblibou se říká 
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za temného totalitního režimu. 
Tehdy se davově nejezdilo ani do Egypta, ani do Tunisu. Nýbrž se 

rodinné  dovolené trávily  v Maďarsku u Balatonu, či  v  Bulharsku  na 
Zlatých pískách. Také se doporučovala jakákoliv přímořská letoviska v 
Sovětském  svazu.  Tato  země  nám  bývala  dávána  za  vzor.  Podle 
možných a dostupných informací z tisku i  televize jsme věděli, že lidé v 
Sovětském svazu se mají velmi dobře, a to z  důvodu, že v továrnách 
pracují na 150-200 procent,  protože jsou komsomolci!  Na polích jim 
plodiny vyrůstaly do obrovských rozměrů. Jak říkali sovětští lidé: „U 
nas vsjo balšóje.„

S kamarádkou Evou jsme si vybraly jednu ze sovětských republik, a 
to  Gruzii.  Odletěly  jsme  do  malého  přímořského  městečka  Picundy. 
Před  sebou jsme  měly 17  dní  volna.  Zážitků  bych  opravdu měla  na 
pořádně  velkou  knihu.  Už bych  se  je  nebála  napsat!  Ale  to  až  snad 
někdy příště. Zatím pouze kousek jednoho střípečku.

Měly jsme věk 21 a  22 let.  Zářivé blondýny s  velkýma modrýma 
očima. Prostě typ dívek přesně na pobyt v  Gruzii. A nota bene ještě v 
říjnu, kdy na zájezdy jezdí hlavně důchodci.  Po dvou dnech jsme se 
začaly šíleně nudit. Unavovalo nás i to, že kamkoliv jsme přišly, byly 
jsme  středem  zájmu,  prostě  k  nepřehlédnutí.  Neustále  nás  odněkud 
pozorovaly  uhrančivé  černé  oči  opálených  domorodých  mužů.  Když 
jsme si šly večer do baru zatancovat, tanečníků byly fronty. Skleniček s 
rozličným alkoholem, co nám od případných nápadníků číšník nosil na 
stůl, bylo také hafo. 

Já prakticky moc nepila, hned druhý den pobytu na Picundě jsem po 
otravě  alkoholem podstoupila  v  lékařské  ambulanci  výplach  žaludku 
hypermanganovým  roztokem.  Věřte,  zážitek  opravdu  na  celý  život. 
Druhý výplach jsem už absolvovat nechtěla!

Nebylo kam jít a ani co dělat. Městečko bylo malé. Na tržiště jsme šly 
párkrát. Místo toho, aby nám nabízeli zboží na prodej, svlékli by nás 
přímo na ulici  ze  všeho,  co jsme měly na sobě.  Chtěli  koupit  úplně 
všechno. Igelitové tašky, džíny, boty i halenky. Pamatuji si z trhu starou 
vetchou stařenu.  Prodávala  granátová jablka a měla jenom jeden zub 
uprostřed vrchní dásně. Při hovoru kolem něho bravurně jezdila jazykem 
jako had a dožadovala se nás: „Dej žuvačku dej, dej, dej, dej!„ Nevím 
čím by ji  žvýkala?  Třeba by pusou dělala  žvýkačkové bubliny a  tím 
jedním zubem je propichovala.
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Připadalo mi, že mořské vlny šumí ještě více monotónně než jindy. 
Povalovala  jsem  se  líně  na  dřevěném  hotelovém  lehátku.  Sluníčko 
svítilo  jako  divé  a  svými  paprsky  vyhřívalo  přímořskou  oblázkovou 
pláž. Patou nohy jsem si dělala do malých teplých kamínků důlečky a 
přibírala bezděčně bronz.

Eva  ležela  na  lehátku  hned  vedle  mě  a  luštila  nahlas  křížovku: 
„Aleno,  gymnastický  prvek  na  čtyři?„  Otočila  jsem se  k  ní  na  bok, 
abych  na  ni  lépe  viděla,  a  odpověděla:  „Skok.  To  je  přeci  na 
čtyři„  Tužkou  napsala  slovo  do  předtištěných  kostiček  a  pokývala 
hlavou,  jako  že  dobře.  Hned  chrlila  další  otázku:  „Jablka,  hrušky  a 
banány,  na pět.„  Než  jsem stačila  říct  ovoce -  ozval  se  mužský hlas 
kousek za námi a řekl to samé, co jsem měla na jazyku, pěkně jadrně a 
česky: „Ovoce, děvčata.„ 

Obě jsme se zkoumavě podívaly směrem, odkud zazněl hlas. Seděl 
tam jen tak na holém lehátku mladý muž. Už jsme ho několikrát v naší 
blízkosti  zaregistrovaly,  ale  nevěnovaly  jsme  mu pozornost.  Vypadal 
totiž  jako  sovětský  občan,  který  tento  pobyt  dostal  za  vzornou 
komsomolskou práci. Aspoň tak chodil vždy oblečen. To znamenalo v 
teplácích s barevnými lampasy a bavlněném tričku. 

Byl  na  muže  poměrně  malý,  tak  160cm,  lehce  obtloustlý,  světle 
hnědé, připlešlé a umaštěné vlasy, sčesané na jakousi přehazovačku ke 
straně. Kulatý obličej, nevýrazné šedé oči. Nos oteklou červenofialovou 
bambuli. Úzké, skoro neviditelné rty. Zato tváře růžové a naducané, jako 
by právě spořádal plný pekáč maminčiných buchet.

Eva zapsala písmena do křížovky a zdvihla hlavu od časopisu: „No, 
ovoce to opravdu je! My jsme si myslely, že jste sovětský občan. Jak to,  
že jste Čech?„ Muž se postavil, očistil si rukou nohu od písku, udělal 
dva kroky směrem ke mně a  přisedl  si  mi  na kraj  lehátka:  „Já jsem 
přiletěl  s  jiným zájezdem.  Odlétám  už  za  čtyři  dny.  Jmenuji  se  Jiří  
Pokora,  je  mi  28 let,  jsem z Liberce a  dokonce mám titul  ing.  Vás, 
děvčata, sleduji několik dní, vždyť vy v barech skoro neplatíte a přitom 
máte stále plný stůl. Jak to děláte? Já už nemám ani rublik. Všechno 
jsem tu propil! Nevzaly byste mě někdy s sebou? Že bych za vás třeba 
něco povypil, ale jen když už nebudete moci.„

Dívaly jsme se na něho v úžasu. Připadal nám, jako že spadl někde z 
Marsu.  Jiří  byl  člověk nevzhledný,  ale  velmi  zábavný.  Co řekl,  byla 
obrovská legrace. 

Po vzájemném potykání jsem dostala nápad: „Poslouchej, odpoledne 
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jsme  pozvané  tady  do  hotelové  proutěné  kavárny  na  speciální  kávu. 
Máme tam spicha s dvěma Gruzíny. Hele, pojď s námi. Což kdybychom 
tě  převlékly  za  holku?  Někde  si  půjčíme  paruku.  Nalíčit  tě  nebude 
problém. Baculatý jako ženská jsi dost.„ Přitom jsem si mladého muže 
znalecky  prohlížela.  Jiří  se  postavil,  zakroutil  celým  tělem,  jako  by 
ženskou hrál denně, a vyšším hlasem řekl: „No jó, copak holku, tu já 
svedu,  ale  co  když  se  do  mě  náhodou  někdo  zakouká?„  Rukou  si 
prohrábl chabý porost hlavy.  Udělal pukrdle a pokračoval s náležitou 
nadsázkou:  „Což,  já  bych  se  vůbec  nedivil,  kdyby se  do  mě  někdo 
zamiloval na první pohled. Nápadník se ale bude chtít jít projít ven. A 
tam při bližším ohledání zjistí, že místo pipinky mám kohoutka! No, to 
já  bych  nepřežil,  kdyby  mu  chtěl někdo  ze  vzteku  ublížit.„  Pokrčil 
ramena a obšťastnil nás pohledem malého nevinného dítěte.

V podstatě  bylo  rozhodnuto.  Odpoledne  šel  Jiří  na  kávu  s  námi. 
Zřejmě  se  na  rande  těšil  víc  než  my,  protože  na  určeném místě  byl 
daleko  dříve.  Seděl  na  lavičce  a  četl  si  velkou  knihu.  Později  jsme 
zjistily, že to byl Dobrý voják Švejk. Když nás uviděl, knihu zaklapl, 
vložil si ji pod paží, vstal a dodal: „Jdeme, děvčata, máme akorát čas.
„  Choval  se  jako  pionýrský  vedoucí,  když  mu  dorazily  dvě  malé 
jiskřičky na schůzku. 

Proutěná  kavárna  stála  kousíček  za  naším  hotelem.  Vařili  kávu 
zajímavým  způsobem.  Černý  prášek  s  cukrem  dali  na  dno  malých 
plecháčků a  zalili  vše  studenou vodou.  Nádobky měli  připevněné  na 
dlouhých tyčkách. Kovové plecháčky zahrnuli  skoro až do polovičky 
jemným pískem, co měli nasypaný  v širokém pekáči. Pod ním udržovali 
otevřený  oheň  z  dřevěného  uhlí  a  v  rozpáleném  písku  kávu  svařili. 
Potom ji přelili do porcelánových hrnečků a podávali. Aby hosté měli 
větší  soukromí,  kolem  každého  stolku  byla  postavena  vypletená 
proutěná chatrč. Uvnitř se sedělo opravdu příjemně.

U  vchodu  do  jedné  takové  chatrče  stáli  a  již  nás  vyhlíželi  naši 
hostitelé. Jak uviděli, že přicházíme ve třech, nevypadali nijak přívětivě. 
Ten průbojnější se jmenoval Martin a druhý Goša. Dělali jsme, že jsme 
si  jejich  rozpaků  nevšimli.  Vešli  jsme  do  chatrče,  posadili  se  na 
dřevěnou lavici, hezky všichni tři vedle sebe. Jirka byl na kraji, potom 
Eva a  já  na konci.  Pozorovala  jsem rozzlobené  obličeje  gruzínských 
mužů,  bylo  mi  jasné,  že  něco  kují.  Stále  se  spolu  šeptem  o  něčem 
dohadovali. Věděli, že umíme rusky, ale nebyli si jisti, jestli rozumíme 
jejich nářečí. První jsem promluvila já, a to česky na Jiřího: „Ne, že tě 

24



napadne odejít. Podívej se na to. Oni něco chystají, tady nepůjde jenom 
o kávu!„ Eva se také přidala: „Alena má pravdu! Seď tady, čti si a čekej, 
co bude!„

Vše mělo poměrně rychlý spád. Muži se posadili na lavici proti nám a 
Martin začal klást jasné otázky. Díval se při tom rentgenovým pohledem 
z jedné na druhou: „Proč tady ten muž je? Se kterou z vás on spí? Co 
tady  s  námi  chce  dělat?„  Jiří  mu  dobře  rozuměl  a  bez  problému se 
zapojil do hovoru: „Já jsem jejich přítel. S jednou spím od večera do 
půlnoci a s druhou od půlnoci do rána. Tak je to, chlapci komsomolci.
„ Nevím jestli ti komsomolci, nebo to, že spí s námi oběma, Martina 
rozzlobilo, ale na nic dál se neptal. Vystřelil z proutěné chaloupky ven. 
Než jsme se rozkoukali, byl tu zpátky a s ním ještě jeden muž. Mluvil k 
Jiřímu plynule česky: „Hele, co blbneš? To jsou opravdu tvoje holky? 
Nech si poradit, pojď se mnou pryč. Chlapi tě tu nechtějí! Jestli ti jde 
jenom o pití, tak oni ti vedle také nalejou! Máme tam flám, bude se ti  
tam líbit.„ Muž viděl, že Jiří nereaguje, otočil se a s Martinem rychle 
odešli. 

Evě i mně bylo jasné, že dnes půjde do tuhého. Vcelku současně jsme 
vyhrkly: „Nikam, Jirko, nechoď! Přeci nás tu s nimi nenecháš!„ Opět 
byla  prodleva  jenom pár  sekund.  Do  proutěné  chatrče  vtrhlo  asi  pět 
mužů. Všechno šlo ráz na ráz.  Muži odstrčili  stůl.  Jirka si  z něho v 
poslední vteřině stačil rukou stáhnout Švejka. Neuvěřitelně vykulil své 
nevýrazné oči a knihu si pevně přitiskl na hrudi. Dva pěkní pořízci ho 
podebrali v podpaždí, z jedné i druhé strany. Tak, jak seděl skrčený na 
lavici, Jiřího zdvihli a odnášeli od stolu ven z chatrče. Ostatní únosci 
kontrolovali okolí jako mafiáni, aby mu někdo náhodou nechtěl jít na 
pomoc.  Pohled  to  byl,  jak  se  říká,  pro  bohy.  Jiří  stále  ve  svém 
pokrčeném kozelci, s knihou na prsou. Připomínal Švejka v situaci, když 
ho v nemocnici  zřízenci  odnášeli  na poslední klystýr.  Jenomže Jiří  s 
bradou hrůzou vztyčenou vzhůru  v nepřirozené  křeči.  S  vyděšenýma 
očima a nohama kývajícíma se ve vzduchu, jako by hledal půdu po které 
by chtěl utéci. Hulákal pěkně nahlas něco úplně jiného, než tehdy dobrý 
voják Švejk: „Holky, pomóóc! Já jsem z toho psychicky frustrovanýý! 
Ono je to tady organizovanéé!„ Odnesli ho, a byl pryč.

Mohla být docela zábava, ale Martin i Goša si zábavu představovali 
jinak než my. Měli smůlu, byli jsme v letovisku u hotelu a tam normálně 
domorodci nesměli.  Vše bylo hlídané milicí.  Muže jsme zanechaly v 
kavárně.  Samy jsme uraženě odešly do  hotelového baru.  Přemýšlely 
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jsme, co je asi s Jiřím. Měly jsme o něho strach. Ve dvacetři hodin se 
otevřely dveře vinárny a v nich stál náš kamarád Jirka. V ruce držel stále 
svého Dobrého vojáka Švejka. Bylo jasné, že je značně opilý. Kývavou 
chůzí došel až k nám a přiopile promluvil: „Dnes jsem měl nej-krásnější  
večer z do-volené. Ne-chápu, proč jsem se mu brá-nil. Gruzínští kom-
so-molci mě vzali za bránu le-toviska do jejich ro-dného domu. Tam gri-
gri-grilovali masíčko a po-po-popíjeli čaču. Dostal jsem najíst a na-pít,  
co mi hrdlo rá-rá- ráčilo. Měl jsem jen problém vy-mýšlet pří-pitky. Oni 
nepijí jen tak! Mu-sí vždy na něco připít. Mě stá-le ří-ří-říkali:, Ať žije  
Jirží Cho- cho- cholík., Mysleli tím našeho ho-kejistu. Já jsem při-píjel 
na zdraví je-jich slepic, je-jich pra-pra-prasat, kytek na zahrádce, va-va-
vajíček, co jim zítra slepice sne-sou, a na všechno, co jsem kolem vi-děl. 
Oni mi tle-skali a smáli se. No, a sle-dovali hodinky, a když bylo před 
jede-jede-jedenáctou, tak mě prostě vy-kopli na ulici. Je-ště, že jsem si 
pama-pama-pamatoval,  kudy jsme tam šli.Tak,  dobrou.„  Otočil  se  od 
nás  a  se  svým Švejkem pod paží,  klikatou  chůzí  odkráčel  do  svého 
pokoje se vyspat.

Byly jsme rády, že se kamarád vrátil bez úhony a nic se mu nestalo. 
Druhý den probíhal standartně. Po včerejšku jsme byly unavené, žádný 
bujarý večer jsme neplánovaly. Po obědě jsme si chtěly odpočinout na 
pokoji.  Vyšly jsme z  jídelny a  nemohly  jsme  uvěřit  svým očím.  Na 
lavičce před hotelem seděli čtyři Gruzíni. Nečekali ale na nás. Pouze se 
nás zeptali: „Kdě najděme Jiržígo Cholíka? Togo, s tím Svejkem knigou. 
Priněsli  jemu  ražniči.„  V  ruce  drželi  tác  s  něčím  pevně  přikrytým 
alobalem, ale i přesto byla cítit vůně česneku a pečeného masa.

Obě jsme se na sebe podívaly a já řekla: „Vidíš to, my měly takový 
strach! Jó, kdo umí, ten umí, a kdo neumí, tak ten jenom čumí!„

Ražniči snědl Jiří úplně sám, ani kousíček masíčka nám nenechal … 

Marek VELEBNÝ: Jak jsem se stal strážcem kasy

Ne, nestal jsem se ministrem financí nebo někým podobným. Nevím, 
jestli  bych měl správné předpoklady, zčásti  ano. Tady stačí, že si rád 
hrajete na vojáčky a ani to ne a stanete se ministrem války, čím menší  
kvalifikace, tím to dál dotáhnete. Hlavně, že víte komu zpívat Hosana u 
správného otvoru. Já si jako malej u TT vláčků s hracími markami od 
soudruhů  z  NDR psal  sešit,  který  byl  jako  rozpočet  městečka  s  TT 
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vláčky. Hospodaření v sešitě skončilo deficitem.
Ale já chtěl psát úplně o něčem jiném. Před pár lety jsem byl s přáteli 

z čajovny na výletě, já bych řekl expedici na Tuniské svatbě. Byl to můj  
první let. Nebyla to ale jen svatba, ale navštívili jsme i turistické cíle na 
Sahaře. Dobré na tom bylo, že naše expedice se mohla opírat o znalce 
místních poměrů, tunisana, za kterého se tam kamarádka přijela vdát. 

Na  letišti  jsme  si  proměnili  část  peněz  za  místní  měnu.  Pak  nás 
dopravila  smluvená  doprava  do  hotelu  Rijad  club  v  přímořském 
letovisku, tak aspoň vím co to v zájezdovém katalogu znamená „transfer 
do hotelu„.  Po  příjezdu jsme se přivítali  s  holkama,  které  už  byly v 
hotelu týden předtím, vybalili  a chystali  se na návštěvu domu rodiny 
ženicha s přípravou svatby. Vzali jsme si taxíky a jeli. Taxík nás vysadil 
na hlavní silnici, kde jsme měli počkat na další členy expedice. Byla to 
moje první cesta do Afriky a za islámem, pokud nepočítám mešity v 
Černé Hoře nebo Bosně a Hercegovině v bývalé Jugoslávii před 30 ti 
lety. Tunisko je snad bezpečná země. Měl jsem svou ledvinku s doklady 
a penězi kolem pasu. Díval jsem se při zastavení na taxametr a nabídl 
jsem otci nevěsty, jestli nechce nějaké drobné na přispění za taxík. Když 
nechtěl, vrátil jsem peněženku do ledvinky. Vystoupil jsem, rozhlédl se 
po ulici a žlutý taxík odjel. Ze zvyku jsem se podíval do ledvinky na 
břiše.  Ejhle,  uááááhh,  polil  mne  studený  pot.  Krve  by  se  ve  mně 
nedořezal. Peněženka v ledvince nebyla. Ježíši, jsem ve skoro neznámé 
zemi a kultuře, krátce po příletu. Co teď, jak jít na policii ? Jak se tam 
domlouvat ?  Pojede se  mnou budoucí  tuniský manžel  kamarádky mi 
tlumočit  ?  Ale  jak asi  mám poznat  v  kterém taxíku  jsem peněženku 
nechal ? Všechny taxíky jsou žluté. To není možné, ne to je zlý sen. 
Probudím se a všechno bude o.k. Nééééé. Svět se mi hroutí pod nohama. 
Áááááá,  ty  troubo  co  vytahuješ  zbytečně  peněženku,  kvůli  pár 
drobákům.  Teď  je  fuč,  říkám  si.  Jako  opařený,  stojím  jako  sloup  a 
zmateně se dívám po sluncem zalité ulici. Ač ateista, začínám počítat 
všechny svaté a modlit se. Modlit se, abych poznal ten taxík a řidiče,  
pokud by tudy náhodou zase projel. Ale všechny jsou žluté a vypadají 
stejné,  jak  to  mám poznat.  To  není  možné.  Vyplašeně  sleduji  okolo 
jedoucí taxíky a snažím se gestikulovat a odhadnout jestli to není on. 
Tatínek nevěsty radí chvíli vyčkat, stejně teď nic nevyřešíme. Asi deset 
minut nebo víc koukám po žlutých vozech. Najednou jeden přibrzďuje a 
zastavuje. Řidič se mi snaží vysvětlit, že mi peněženka vypadla a nový 
zákazník mu to ohlásil a přivezli mne jí zpět. Přes mohutný knedlík v 
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krku  se  snažím  neustále  opakovat  šukran,  šukran  džadídan,  šukran 
džadídan  a  dávám z  vděčnosti  řidiči  bankovku 5  nebo 10  tuniských 
dinárů jako nálezné. Teď jsem se podruhé narodil,  Ježíši,  je to vůbec 
možné. Já snad přestoupím na islám a budu se modlit a děkovat tomuto 
řidiči do skonání světa. Jsem zachráněn. Ostatní taky neměli moc peněz 
navíc, měli to přesně vypočteno na výlety. Ani nevím, zda v peněžence 
byla  jen  hotovost,  místní  dináry,  eura,  ale  možná  taky doklady nebo 
platební karty. Zpětně si říkám, u nás by se tohle stát nemohlo. Taxík by 
zmizel a peněženka by byla v tahu. Tady mne ji taxíkář přiveze, fantazie. 
Po čase jsem na podobnou historku narazil v knize reportéra Břetislava 
Turečka z Jordánska. Kdy tu taxíkář přinesl ztracenou peněženku nebo 
doklady do hotelu.  A pak,  že mnoho lidí vidí  v muslimech jen samé 
teroristy.  To  já  ne.  A  ani  to  není  tím,  že  jsem  studoval  kulturní 
antropologii Předního východu.

Takže když jsem se otřásl po této události. Dával jsem si už velký, 
velký pozor a kontroloval si Ledvinku s penězi často. Tato zkušenost se 
v rámci naší party, členů expedice Tuniská svatba, promítla do našeho 
života a společné cesty tak, že jsem vyfasoval funkci „strážce společné 
pokladny„. Jelikož jsem si teď dával pozor na peníze jako ostříž, vybíral 
jsem postupně od všech členů expedice příslušné obnosy, tj. kolem 30ti 
dinárů,  což  je  na  místní  poměry  vysoká  suma.  Jako  zvolený  držitel 
společné  hotovosti  jsem  pak  platil  a  vyúčtovával  sumy,  které  jsme 
společně platili za vstupné, cestovné v meziměstských dodávkách tzv. 
louagech  („luážích„)  nebo  jiných  společných  druzích  dopravy.  Díky 
bohu,  velkému  Alláhovi  a  jeho  proroku  Mohamedovi  a  mé  nyní  již 
ostříží obezřetnosti, vše nakonec dopadlo dobře, žádný exces s penězi 
jsem již do konce výpravy neudělal. Ani jsem žádný dinár neutratil za 
sociální pracovnici v pouštním hotýlku v oáze Metlaui, z jejíhož pokoje 
se  nedala  necítit,  přehnaná  vůně  nejrůznějších  parfémů.  Takové  byly 
moje zatím první africké velikonoce s výhledem do pouště. Tak ještě 
jednou šukran a těším se na Tunisko znovu.
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Jan LIPŠANSKÝ:  Sacre Couer

Maličká Japonka
ztracená
jak králíček
ve stínu katedrály

Daleko od davu
v temném příšeří
dějin
Čekala

A když přešel kolem
i ten poslední z čumilů
tu napřáhla své drobné ruce
a zlehka, zlehýnka
se dotkla kamene

A jak tam tak stála –
proudily skrze ni
věky

Tereza KOPECKÁ:  Argentina 2007

Před  necelými  pěti  lety  jsem  se  rozhodla,  že  pojedu  na  stáž  do 
zahraničí.  Byla jsem zapálená studentka medicíny, chtěla jsem poznat 
svět a byla jsem všeho schopná. Rozhodla jsem se pro Argentinu. Přišlo 
mi to až banálně jednoduché. Prostě tam pojedu, španělsky přece umím 
jako česky. Zařídit si přijetí na Univerzitu Buenos Aires byla otázka pár 
týdnů, všechno běželo hladce. 

To jsem ale ještě nevěděla, co mě čeká. Když jsem po neskutečných 
peripetiích dorazila na letiště Ezeiza, čekal na mě najatý šofér. Mával 
vesele  cedulí  s  mým  jménem,  ale  když  jsem  se  k  němu  spisovnou 
španělskou  španělštinou  přihlásila,  spustil  na  mě  nějakou  příšernou 
hatmatilku,  která  ze  všeho  nejvíc  připomínala  ruštinu.  No  sbohem. 
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Nasadila jsem úsměv „betonový pes„ a následovala jsem ho přes celní 
kontrolu na parkoviště.

Hned na začátku tehdejší cesty se mi totiž zpozdil let do Paříže, což 
mi rozhodilo letový plán, takže mi cesta trvala celkem dva dny. Během 
doby strávené  na  tranzitních  přepážkách  jsem musela  komunikovat  s 
leckým  a  dohadovat  se  několika  jazyky  s  naprosto  neskutečnými 
existencemi, což mě patřičně zocelilo. Řekla jsem si prostě, že je načase 
to přijmout jako fakt a hlavně se pořád usmívat jako debil. Prostě jim 
nebudu rozumět ani slovo, ale co na tom. Divné bylo jen to, že on mi 
rozuměl a vůbec se netvářil, že by něco nebylo v pořádku. 

Odjížděli jsme z letiště do Buenos Aires, kolem nás byla prapodivná 
vegetace, stromy, jaké jsem nikdy neviděla, neuvěřitelná spousta špíny a 
odpadků všude na ulicích, naprosto chaotická doprava. „Remis„, jak se 
nájemným šoférům říká, žvanil a žvanil. Byl to zřejmě důvtipný člověk, 
který poznal,  že  ze všeho nejvíc  potřebuju čas,  abych se  adaptovala. 
Anebo byl prostě jenom ukecaný, ale byl k nezastavení. 

Najednou  mi  to  došlo.  Byla  to  úplně  normální  španělština.  Úplně 
normální španělština, jenom v ní vše, co znělo jako „J„, bylo nahrazeno 
„Š„, ať se to psalo jakkoli. Po chvíli už jsem mu naprosto rozuměla a 
měla jsem radost, byla jsem hrdá, že jsem na to přišla. 

Moje bytná mě přivítala nesmírně pohostinně. Napřed se mě zeptala, 
odkud jsem, pak řekla, že je moc ráda, že jsme se konečně odtrhli od 
Ruska, a zavedla mě do mého pokoje. Neměla jsem sílu jí odporovat. 

Na  mou  otázku,  proč  je  všude  taková  hrozná  zima,  mi  řekla,  že 
obvykle  je  v  Buenos  Aires  v  zimě  asi  15  až  20°C,  jenom  letos  je 
neobvykle  zima.  Zeptala  jsem  se,  proč  nezapnou  topení.  Topení? 
Calefacción? Co to je? Zeptala se totálně vyjeveně. Vyprávěla jsem jí 
jako  kojenci,  že  u  nás  doma  máme  pod  oknem  takové  skříňky,  ze 
kterých jde teplo, když se zapnou. Brada jí poklesla, z úst jí vyšel zvuk 
vyjadřující úžas, nedůvěru a překvapení. Svolali celou rodinu. Musela 
jsem jim to vyprávět ještě jednou. Shodli se na tom, že to je podivné. 
Tvářili se, že mi nevěří ani slovo. Ale stále s úsměvem.

Když jsem se svlékla z toho všeho, co jsem měla na sobě (na letišti 
bylo při  příletu 7°C, takže jsem si oblékla  všechno, co jsem měla,  a 
vypadala jsem jako sněhulák), moje bytná mi nabídla, jestli nechci pixu. 
PIXA?  Opakuji.  Pixa!  Ty  to  neznáš?  Ptali  se  mě  opět  s  tím  lehce 
šokovaným výrazem. Ne, povídám. Začnou mi jako kojenci vyprávět o 
placce s rajčaty a  sýrem. Bliklo mi.  Aha. Pizza.  Zapomněla jsem, že 
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Argentinci  jsou  z  poloviny  potomci  Španělů  a  z  poloviny  Italů. 
Evidentně používají italská slova, která neumějí vyslovit. „C„ je nad síly 
jakéhokoli Španěla, stejně jako „Z„ a „H„, to už jsem věděla dávno. 

Pixu jsem s díky odmítla a jela jsem se zaregistrovat na lékařskou 
fakultu.  Buenos Aires je protkáno velice dlouhými třídami a ulicemi, 
takže  spolu  s  názvem ulice  je  sdělováno  vždy číslo  popisné.  To  by 
nebylo až tak divné, kdyby ta čísla nebyla čtyř až pětimístná a kdyby 
nakonec nebyla jediným vodítkem k orientaci. Na každé křižovatce je 
naštěstí  kromě názvu ulice psáno i  rozmezí čísel,  která  jsou v tomto 
bloku. Což znamená, že bez mapy se tam vůbec nedají vytáhnout paty z 
domu. Mapu jsem naštěstí měla, koupila jsem si ji už v Praze. 

Byla jsem poučena, že tady, co je ta díra v zemi, je vlastně zastávka 
autobusu.  Musím  zamávat,  jinak  nezastaví.  Cestou  budu  sledovat 
křižovatky, a až uvidím 2500-2700, vystoupím. Zastávky se neohlašují, 
staví se u černých sloupků nebo tam, kde dřív byly, pouze na zamávání  
zvenčí nebo zatroubení pasažérským klaksonem zevnitř. Pasažér musí 
sám poznat, že už je na tom správném místě. Co na to říct, bylo mi to 
všechno jedno. 

Neuvěřitelné. Našla jsem to. Dokonce jsem i trefila zpátky. Zázrak. 
Rychle jsem zjistila, že to je země žrádla. Pro každého, a hlavně pro 

milovníky ovoce a zeleniny. Bydlela jsem ve vegetariánské rodině, takže 
toho jsem viděla nejvíc. Ovoce je tam vlastně stejné jako tady, jen asi 
třikrát  větší,  protože  taková  „béčka„,  jaká  se  prodávají  tady,  by tam 
nikdo nekupoval.

Po  pár  dnech  pobytu  jsem  se  rozhodla,  že  si  půjdu  koupit  něco 
dobrého  do  zelinářství.  Vstoupila  jsem a  zeptala  se:  Máte  kukuřici? 
Maíz?  Zelinář,  evidentní  přistěhovalec  z  Bolivie  (což  je  v  Argentině 
téměř  synonymem  negramotného  člověka),  zděšeně  řekl:  Maíz?  To 
nemám. Maíz, opakuju. Žluté, zrníčka, tohle. Ukázala jsem na kukuřici a 
říkám: Maíz! Vítězně se na něj podívám a očekávám, že si vzpomene. 
Choclo, říká. Ne, to je maíz. Ne, to je choclo. No tak jo. Mám takový 
pocit, že s tímhle člověkem bude legrace. 

Zeptal  se  mě,  odkud jsem.  Řekla jsem mu,  že  z  České republiky. 
Odpověděl klasickým komediálním způsobem, kdy kouká nešťastně do 
blba, hlavou vrtí ne a ústa říkají ano. Řekla jsem mu, že to je v Evropě.  
Odpověděl  stejně.  Vzdala  jsem  to.  Řekla  jsem  mu,  že  je  to  hodně 
daleko, 12 000 kilometrů. Usmál se a řekl, že to je skvělé. 

Legrace byla i doma, rodina Caldelasů se celá svolala, aby si všichni 
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prohlédli tu neuvěřitelnou věc – ta holka z východní Evropy jí kukuřici 
syrovou. Proč ne, říkám, je ještě bílá, je sladká, mám to ráda. Dělají 
zhnusené  obličeje  a  nechtějí  ani  ochutnat.  Raději  se  ládují  piškoty s 
karamelem - alfajory. Fůj. 

První den jsem přišla do nemocnice a okamžitě jsem pochopila, že 
Argentinci se při pozdravu místo podání ruky líbají na obě tváře, a to 
nejen doma, v rodině, ale i v práci, na ulici s lidmi, co téměř neznáte, 
apod. Když mě oslintalo asi 30 lidí, zeptali se mě: Už jsi to dostala?  
Vyvalila jsem na ně oči. Co jako? Byla jsem zmatená jako lesní včela. 
No jako jestli jsi už hotová, doktorka. Ne, ještě mi chybí šesťák. Jo, tak 
to jo. My tomu říkáme jako „dostat„, no prostě diplom. Aha, no to asi 
bude pakárna, říkám si. A nekecám.

Zeptala jsem se, proč je v nemocnici tolik koček, a jestli není divné, 
že je sestry krmí. Odpovědi se mi dostalo hned vzápětí, když se kolem 
prohnala banda koček v těsném závěsu za naprosto děsivým potkanem. 
Aha, takže oni je chovají schválně. Nejlevnější deratizace. Fůj.

Když jsem hledala toalety, řekli mi, že v celém špitále není jediná, 
která by byla vyhražená lékařům, a tak musím na pacientské. Ničeho se 
prý  nemám  dotýkat  a  splachuje  se  tímhle  kovovým pedálem.  To  je 
dobrý, říkám si. Hajzly jak ve středověku, hlavně, že je na každém patře 
jeden klifton. Holt horká krev a hygiena žádná. Fůj.

O pár dní později jsem se rozhodla, že zasvětím své hostitele do tajů 
české kuchyně a vyrobím bramboráky. Jdu do zeleniny. Chci brambory, 
říkám. Patatas. Batáty, batatas, odpovídá zelinář. A už mi láduje do tašky 
batáty.  Ne,  říkám,  já  chci  brambory,  patatas,  a  ukazuji  na brambory. 
Zelinář už je zoufalý, ukazuje na brambory a říká: Papas. Tak se dočkal, 
konečně na něj taky zírám jako debil. Koupím si teda dvě kila tatínků. 
Klidně mi to prodejte, ostudu Vám tady dělat nebudu, tlouct hlavou do 
zdi můžu i doma.

Když jsem si myslela, že teď už se nemůže ni stát, řekla jsem mu, že 
chci ještě banány. Plátanos, říkám. Nemáme, říká odevzdaně Bolivijec. 
Tohle, říkám a ukazuju na obrovské banány. Á, bananas, vykřikuje, a 
dívá se na mě jako na psa, který může každou chvíli  zaútočit.  Jasně, 
beru bananas. Nemám s tím problém. Sežeru to, i  kdybys tomu říkal 
Cirkus  Humberto.  Bolivijec  už  zřejmě  taky  pochybuje  o  mojí 
inteligenci. No, dobro došli. 

Den nato jsem si kupovala potraviny v sámošce a dostala jsem chuť 
na některou z jejich úžasných poctivých marmelád. Když jsem přešla 
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rajčatovou a batátovou, které ve mně vyvolávaly odpor, rozhodla jsem 
se najít broskvovou, tu mám nejraději. Chodím kolem sklenic. Fresas.  
Píše se tam lesní jahody, ale vyfocené jsou zahradní, fresones. To bude 
asi  další  lingvistická  lahůdka.  No nic,  hledám broskve,  melocotones. 
Melocotones, sakra kde to je? Míjím švestkovou, fíkovou. Pak nějaký 
durazno. Co to je za krávovinu, durazno? To zní jako bukvice nebo tak 
něco, oni snad žerou i šišky. Poté, co jsem zjistila, že místo brambor jedí 
jako  přílohu  nejraději  vařenou tykev  nebo batáty,  jsem byla  ochotná 
věřit už úplně všemu. 

Nebudu vás napínat,  ukázalo  se,  že   durazno je  skutečně broskev. 
Napřed jsem myslela,  že mě omejou,  ale  pak mě utěšilo,  že mají ve 
slevě  membrillo  –  kdoulový  sýr,  něco  jako  krájenou  marmeládu,  se 
kterou už jsem měla tu čest, a tak jsem omdlívání odložila na později. 

Ale netrvalo dlouho a málem jsem ho opět použila, protože jedním z 
mých dalších inteligentních nápadů bylo koupit si nějaký dobrý salám. 
Kromě mortadely, kterou Argentinci snad i dýchají, měli nádherný suchý 
salám, vypadal jako hrubě mletý uherák. Olízla jsem se do osmičky jako 
náš pes a už jsem pádila k pokladně. Bohužel, když jsem dorazila domů 
a pustila se do něj, zjistila jsem, že jaksi není úplně podobný evropským 
salámům. Víte, jak to vonělo? Byl někdo z vás někdy na anatomické 
pitevně?  Kde  je  pach  mrtvol  míchaný  s  pachem  rozkládajícího  se 
formolu? Tak to bylo ono. Shnilá jablka s ředidlem. Místy to dostávalo 
švuňk patologické pitevny v letních měsících. Mimochodem přesně tak 
smrdělo místní řeznictví. Kafilerka hadr. To se nedá předat, to se musí  
zažít. Nasadila jsem brčálově zelený výraz a nabídla salám spolubydlící. 
Sežrala ho na posezení, čímž mě šokovala. Holt byla místní. Prý byl 
moc dobrý. Fůj.

Jakmile někde řeknu, že jsem byla v Argentině, každý se mě okamžitě 
zeptá, jestli jsem měla steak úplně každý den nebo jen někdy. Tady si 
opravdu všichni myslí, že Argentina znamená hovězí. Vážení, není tomu 
tak. Argentina, to je v první řadě pizza, potom empanadas (něco jako 
pirohy),  vídeňské  řízky,  potom  dlouho  nic  a  potom grilované  maso. 
Tamější domorodci si vůbec nepotrpí na takové úpravy masa jako my – 
pečeně, dušené maso apod. Ale řízkuje a griluje se tam vášnivě. 

S hovězím se potkáte hlavně na venkově, argentinský venkov totiž 
znamená tisíce kilometrů pampy s dvoumetrovou trávou, kde se popásají 
krávy. Furt. Jedete den, dva, krávy, krávy, krávy.

Takže jestli se chystáte do Argentiny, smiřte se s tím, že něčemu se 
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divit je marná práce, a že se pobytem musíte prožrat. Potkáte se tam s 
další záplavou věcí, které Vás šokují, ale to by vydalo na knihu. 

Na začátku není jednoduché Argentinu přijmout se vším všudy, pokud 
nejste skleníková kytička v drahém hotelu a nejezdíte všude taxíkem. 
Tohle  je  opravdový  argentinský  život.  Činžák  na  předměstí,  veřejná 
doprava,  státní  nemocnice,  žebráci,  odpadky,  toulaví  psi  po  tisících, 
fantastičtí  pohodoví  lidé,  přátelství,  úsměvy.  Časem zjistíte,  že  je  to 
skvělé, zvyknete si na všechno. Nebýt šílené úrovně jejich zdravotnictví, 
a toho, že už dva prezidenti za sebou sbalili  státní kasu a zmizeli na 
Bahamy, nikdo by mě sem zpátky nedostal.

A propos, hledám někoho, kdo by mi pomohl odstranit z mé dříve 
precizní  jihošpanělské  dikce  jakési  všudypřítomné  „Š„.  Nevíte  o 
někom? 

Dana KARASOVÁ:  Řehečská
(písňový text)

Tam v Řeheči U tří snílků
Sedí slépka na bidýlku
Škvírkou přes plot na svět hledí
Zakvoká si a pak lebedí
Ref.: Ojojoj, kde jsi, milý, kde jsi?

PO dvorečku kohout běží
Svůj revír si dobře střeží
Má on v merku tři slepice
Řehečskou chce převelice
Ref.: Ojojoj, kde jsi, milý, kde jsi?

Když se oni spolu sejdou
Do kurníku rychle vejdou
Muchlují se hladí peří
Soukromí si tuze střeží
Ref.: Ojojoj, kde jsi, milý, kde jsi?

Na jaře když hřeje slunce
Vylíhnou se řehečence
Pyšný kohout se slepicí
Vodí svá kuřátka po vesnici
Ref.: Ojojoj, kde jsi, milý, kde jsi?
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Jindra LÍROVÁ:  Štětcem po pláži

Letní země

a je to snadné
vydat se nad ránem
do Modré země
oliv a koření

po stéble slunce
vyšplhat se hravě
bájí se dotýkat
vysoko nad zemí

oblázky zaplatit
mince tu neznají
a pak se navrátit
doma už čekají

Loňská vzpomínka

Po bílé retsině dnes chutná
víno ve džbánku
Travou jdu   Smutná
pěšinka z podzimních heřmánků

po vylisovaných olivách
jak v řecké zemi teskně voní
Tak  zvoňte  zvonky    zvoňte  na 
poplach!
Jak se mi zastesklo po ní…

Ilona PLUHAŘOVÁ  Lekce pro d ...(na šest)

„ÚÚÚÚh!“ zadunělo mi v uších a vlak se jako zmírající housenka 
těžkopádně sune narvaným nástupištěm. Už jen pořádnou mapu a můžu 
nastartovat  podrážky.  Než  však  stačím  vstoupit  do  trafiky,  mou 
svobodomyslnou  náladou zacloumá  mohutný  křik:  „Nejsem tu  žádná 
informační  ústředna!  Nevidíte  cedulky?“  Jako  narušitele  poklidného 
nádražního  šrumce  odhaluji  obtloustlou  prodavačku  papírovinami 
naditého  stánku.  Právě  si  zchladila  žáhu na  jakémsi  cizinci,  který  si 
dovolil  požádat  o  radu,  v  dobré  víře  v  naši  národní  pohostinnost. 
Pravda! Cedulek vyvěsila ta mrzutá siréna po celé trafice přehršel. A v 
několika  jazycích.  „ZDE  VZÍT  TISK!“  -  „TAM  –  KASA  – 
ZAPLATIT!“ – „ZDE NEBRAT!“ - „TAM ODEJÍT!“ – „ZDE ŽÁDNÉ 
INFORMACE!“  –  „TAM  PRŮVODCE!“  –  „ZDE  MAPY!“  Mlčky 
vytáhnu z regálu plán města a chystám se odejít. Moji pozornost upoutá 
zajímavá příručka. „Česky za 24 hodin,“ svítí  na obalu. Letmo listuji 
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kapesní  publikací.  Zaujme  mne  prázdné  místo  na  konci  knížečky. 
„Zapisujte slova a věty,“ čtu mnohojazyčně, „které vidíte nebo slyšíte 
kolem. Budou praktické pro komunikaci.“  Moje zvědavost prahne po 
první  nepostradatelné  větě  ve  slovníku  cizince.  „Nejsem  Čech!“ 
dozvídám se na prvním řádku. Uchvacující! Jest to důkaz naší národní 
demence, že nepoznáme cizince? – „Kupujete nebo čučíte,“ zakvílí mi 
znenadání za zády. „Čtu, ženo,“ sděluji sametově. – „Šetři dech!“ bylo 
na mne zaječeno. Vezmu mapu a raději vyrážím! Vyplouvám s davem 
lovců zážitků, které jsou nepřetržitě uvězňovány do chřtánů hladových 
fotoaparátů.

Nechávám se nést naší magickou metropolí. Chápání světa je snadné. 
Tu  se  na  dohled  Karlova  mostu  špičatí  mnohojazyčná  šipka:  „K 
MOSTU“ Na břehu Vltavy mě poučuje upozornění: „ZDE VÝHLED 
NA ŘEKU“. Projdu Malostranskou mosteckou věží a zanedlouho se po 
zámeckých schodech vznáším k prvnímu nádvoří. V mých správných 
krocích mě ujišťují nápisy: „NAHORU!“ a ukazují vskutku nahoru. Na 
opačné straně radí další šipkosměrka, zcela popravdě: „DOLŮ!“

Na lidské vlně přistávám před chrámem svatého Víta. Hrozivé tlamy 
chrličů,  labyrinty  rozet,  vížky  a  věžičky  poseté  kamennými  kraby  a 
kytkami. Nesdělitelný pocit. Dostávám však další povely vymakaného 
polyjazykového  cedulosystému:  „POSTUPUJ  VLEVO!“  nebo 
„POSTUPUJ  VPRAVO!“  V  zástupu  šinoucích  se  zástupů  zahlédnu 
pramenit  zajímavý  zástup.  Kroutí  se  napříč  ostatními  a  zdá  se 
nejtrpělivější ze všech. Nechci tam chybět. Jasno mám poměrně snadno. 
Zpráva pro mnoho čumilů: „MÍSTO PRO FOTO NOVOMANŽELŮ!“ 
Musí  to  odsýpat.  „Cvak,  cvak!“,  potlesk  publika,  pár  vteřin  slávy 
nevěsty a ženicha.

 Síla dalšího lidského hada mě poodnáší dál. „BANÁNY!“ vidím z 
dálky  hlásající  rozcestník.  Jdu  to  omrknout.  Přidávám  se  k  výpravě 
žlutomodročervených  pruhů.  Všichni  kolemšlapoucí  si  vesele  notují. 
Divoká španělština mě uchvacuje a nohy mi poskakují v rytmu  ohnivé 
písně. V nejlepším však zpěv umírá, jako kdyby někdo přestřihl kabel 
tohoto mnohohlavého kazeťáku. Následuje vichřice smršti fotoaparátů. 
„ZELENÉ BANÁNY,“ vysvětluje panel velikosti dopravní značky a mí 
kolumbijští  přátelé  jsou jako v uvytržení.  Banány doma mají.  Ale ty 
naše, v prezidentském skleníku, museli zkrátka vidět. Z jejich nadšených 
tváří můžu vyčíst, že ty tisíce kilometrů trmácení za to stály.

Při pohledu na nedozrálé exotické plody dostávám zprávy ze zázemí. 
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Můj  žaludek  hlásí  SOS  a  dožaduje  se  urychlené  pomoci  vyšších 
instancí. Z Hradu už nejdu podle směrovek, ale kupředu mě táhnou vůně 
evropských top – lahůdek. Probouzí se ve mně hrdý nacionalismus a 
toužím  po  klasickém  českém  nej  -  jídle.  Zaujaly  mě  echt  -  české 
laskominy zdatného vietnamského obchodníka, staročeský trdel za maxi 
- českou cenu či pravé české klobásy ze Slovenska. Na Staroměstském 
náměstí  operativně  rozšiřuji  svůj  zájem  na  cokoliv  schroupatelného. 
Výběrové řízení vyhrává ryze český megalangoš za pade. Přidávám se 
tedy  do  zástupu  hladových,  jenž  je  spravedlivě  mezinárodní.  Sleduji 
vířící  se  omastek  v  zapatlaném  friťáku  a  očima  hltám  hromadu 
strouhaného sýra, který obratný mladík sněží celými hrstmi na svůdnou 
pochoutku. „Co se tak ksiftíš?“ řve vedlejší stánkařka. „Nemám pivo!“ 
odfrkne langošář.  „A nemít  pivo,“  mručí  nakvašeně,  „to není prdel!“ 
Přede mnou stojí  německý manželský pár.  „Je - to -  light?“ snaží se 
cizinka hovořit podle příručky. V duchu jí vyjadřuji upřímnou soustrast 
nad tím, že vystála blbou frontu. „Light?“ vyvalí oči mladý prodavač. 
Plácačkou obrátí vřící kalorickou bombu a po bleskovém překalkulování 
situace  podlézavě  odvětí:  „Jasně!  Light  -  langoš  pro  naši  deutsche 
Dame.“ Gastronomický svůdce se chápe jiné obracečky a natáhne se pro 
jednu langoší atrapu ležící stranou. Obřadně ji vloží na čistý ubrousek, 
načež  své  kulinářské  hanbadílo  podává  zákaznici.  Bez  sýra,  bez 
česneku, bez kečupu! „Prosím,“ šveholí, „sto korun.“ – „To - lik?“ diví 
se zákaznice příručkově. „Wissen Sie,“ vysvětluje langoší opečovávatel, 
„light  -  olej,“  ukazuje  na  láhev,  „drahý.“  Slovo „drahý“  se  nalézá  v 
příručce  na  prvních  místech  a  snaživou  zahraniční  chvílistudentku 
češtiny uspokojilo.  Drahý olej  je  přece zárukou kvality.  Vedle stojící  
manžel těká očima z kopců langošpříloh na zaručeně zdravý výrobek, 
jehož se dostalo drahé polovičce, a obdivuhodně srozumitelně vyslovuje 
svou objednávku: „Já – néé – light!!“  -  „Jak račte,  vašnosto,“  halasí 
prodávající,  „splníme  všechna  přání,  co  vám  na  jazyku  vidíme.“ 
Zástupci  germánských etnik naložil  tedy pořádného langošáka a jako 
poděkování přijal kovovou padesátku. „Prosím pivo,“ pronáší německý 
turistický  představitel  své  další  přání.  „Nemám!“  pohodí  prodavač 
rameny. „Máš pech!“ Konečně jsem na řadě já. „Prosím taky takovej!“ 
sděluji svou žaludeční touhu. „Á, našinec,“ raduje se mladík upřímně, 
„pro  Vás  jednoho  vlasteneckýho.“  Vytáhl  toho  největšího  mastného 
langoš  -  obra,  kterého  ve  svých  olejových  vodách  poctivě  oplácával 
pádlem,  a  obřadně  mi  na  něj  nahňácal  předepsanou  dávku  sýra. 
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Návdavkem  dostávám  i  druhý  kopec,  co  se  nevděčně  nedostal  na 
předchozí light - langoš.

S německými spoluhltouny si sedám blízko orloje a slastně ukusuji 
božský dlabanec. Nedaleko prochází výprava Japonců. Hemží se jako 
mravenci  před  zimou  a  cosi  usilovně  zapisují.  Kam  jinam  než  do 
jazykové  příručky pro  cizince.  Jeden  japonský Ferda  se  motá  kolem 
průvodkyně a loudí od ní novou větu. Po dalším hemžení Staromákem si 
přisedá ke mně na lavičku. „Ahoj,“ uplatňuje znalost naší mateřštiny. 
„Čau,“  odpovídám  přepřátelsky.  Chvíli  listuje  a  nakonec  se  nadšeně 
rozzáří.“ – „Umím česky,“ brouzdá svou slovní zásobou. „Co?“ táži se 
dalším slovem z příručkového notesu. Můj zaoceánský přítel ochotně 
předvádí své jazykové nadání: „Nejsem Čech. To je dílo. Pravý český 
trdel! Nemám pivo! To není prdel! V Praze je velmi živo.“ Musím uznat, 
že  jeho  ulovené  jazykové  exempláře  nepostrádají  českou  působivost. 
„Řekni  větu,  prosím!“  žadoní  kamarád  v  bílé  čelence  s  červeným 
puntíkem  na  čele.  Vskutku  zodpovědný  úkol.  Věřím  v  mocnou  sílu 
slova, jež může ovlivnit osudy lidí i celé dějiny. Nakonec mám jasno a 
zřetelně předříkávám: „Nejsem debil!“ Čilý potomek slavných samurajů 
nadšeně  odbíhá  ke  svému  hejnu  a  já  se  znovu  vydávám  do  víru 
mezinárodního šílení po nadosmrtných zážitcích.

S  dobitými  baterkami  svého  já  se  večer  vracím  na  nádraží. 
Vstřebávám své dnešní zážitky a vznáším se nadšením ze supersoužití se 
všemi národy světa. Stejně tak jako ráno tu není jen pouhý šrumec, ale 
šrumec  na  druhou.  „Nevidíte  cedulky?“  rozeznávám  neomylně  tu 
protivnou  nenabízečku  z  trafiky.  Mou  myslí  projíždí  povzdech. 
Multikulturně  se  stydím.  Najednou  zaslechnu  povědomý  hlas  a  s 
nadšením spatřuji otečkovaného známého. Cedulové ochechule se můj 
náhodný  žák  nezalekl  ani  náhodou.  Po  vzoru  svých  předků  stojí 
neohroženě  před  pultem  a  posílen  dnešním  česko  -  praktickým 
rychlokurzem  šlehá  do  šokovaného  ega  mravnostní  pošpinitelky: 
„Šetřřři dech, prosím dobít mobil, máš pech, žženo, nejsem debil!“ ...  
„Aneb,“ raduji se v duchu z tiché pozice Ámose II. a pro jistotu přivírám 
oči, „on není to,  co vypadal,  že je,  zato mnozí ti,  co si myslí,  že  to 
nejsou, to bohužel jsou, nebo se chovají tak, jako by tím byli, i když 
bychom všichni okolo chtěli, aby tím nebyli. Tak prosím všechny ty d... 
(na šest), aby už s tím, čím jsou, skončili a nedělali z nás to, čím byli 
předtím, a pokud tím náhodou někdo už je, tak tím spíš ne. Jinak může 
přijít osudový trest, ... třeba až z Japonska ...
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Jindra LÍROVÁ: Nad obrazem 

        Chtěla jsem promluvit s tou dámou v kloboučku
myslím však že mě neslyšela

Byla to cizinka   sedla si do hloučku
v modrém ránu s ním zkameněla

Chtěla jsem snímek jen   a úsměv přes rety
hedvábný její šat   no prostě cokoli

Chtěla jsem posnídat z malířské palety
s tou dámou v kloboučku ve městě od soli

Jan ŘEHOUNEK:  Odborník na topení je v Táboře

Rád  jezdím  vlakem  na  dlouhé  vzdálenosti.  Nemusím  se  věnovat 
řízení, hlídat, co se děje na silnici přede mnou, za mnou, vedle mne, 
strachovat se, že mi nějaký pirát naboří auto, nemám starosti s hledáním 
parkovacího místa v cíli  své cesty. Mohu si cestou číst,  dívat se,  jak 
ubíhá krajina, povídat si se spolucestujícími, svačit... 

Jenže onehdy mi to poměrně pohodlné cestování po železnici České 
dráhy trochu zošklivily. Jel jsem, jako ostatně každý měsíc, za dětmi a 
vnoučaty do Českých Budějovic. Na hlavním nádraží v Praze byl již na 
posledním nástupišti vlak připraven. Brzké zimní ráno bylo mrazivé, a 
tak jsem měl po nastoupení a usazení do kupátka se semišovými sedadly 
poměrně příjemné pocity.

Lidé nastoupili, zapískal výpravčí, vlak se dal do pohybu a za okny se 
začala  míhat  světla  velkoměsta.  Jenže  jak  ubíhaly  kilometry,  vlak 
prochládal a prochládal a my všichni se zase soukali do vysvlečených 
kabátů. Pán u okénka opakovaně nervózně zkoušel rukou, jestli topení 
už začíná hřát a když definitivně zjistil, že nikoliv, začal marně cloumat 
pákou regulace teploty nad odpadkovým košem. 

Pak přišla paní průvodčí. Bez jakéhokoliv náznaku omluvy nám suše 
oznámila, že v celém vlaku je porouchané topení, zcela zbytečně nás 
vyzvala, abychom neotevírali okna, zkontrolovala jízdenky a zmizela.

V Čerčanech už začínala být situace kritická. Pán v černém obleku, 
který s noutbukem na klíně předstíral  velmi zaměstnaného manažera, 
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přístroj odložil na sedadlo a vyběhl do chodbičky, kde pět minut dělal 
dřepy. Člověk od okna si strčil ruce do kulicha a upnul si prošívanou 
bundu. Ale co to? Stará paní vedle mne si rozepíná kabát a sundává šálu! 
Závidím jí, že je otužilá. Ona ale z tašky vyndává noviny, rozloží je, 
pečlivě si je obtočí kolem těla a pozapíná knoflíky. Šálou si pak omotala 
kolena a prsty zasunula pod hýždě. Manažer, navrátivší se z tělocvičné 
pětiminutovky, vyňal z aktovky lahev koňaku a notně si přihnul. Nám 
nenabídl – škrt jeden lakomej! Před Táborem jsem začal vážně uvažovat 
o  eventualitě,  že  vystoupím  a  v  nádražní  restauraci  počkám  na 
následující vlak.

„Přijeli jste do stanice Tábor...“ ozvalo se za okénkem s vykreslenými 
ledovými květy. Vyhlédnu ven a vidím, jak podél vlaku kráčí nádražák v 
oranžových montérkách s kladívkem na dlouhé násadě v ruce. Když se 
mi  ztratil  ze  zorného pole,  ozvalo se  několikeré zaklepání,  pak něco 
zaskřípělo, pod podlahou vagónu zasyčelo a topení začalo hřát.

Až pojedete vlakem, v němž se netopí, jeďte přes Tábor. Tam totiž 
mají České dráhy jediného zaměstnance v celé železniční síti, který umí 
zapnout vlakové vytápění.

Jan ŘEHOUNEK: Proč jsem sem vlastně jezdil?

„Osobní vlak čís…chrrr chrrr… do Velkého Zbprrr… chrchrrděbrad 
chrrrrr blll  křřřř … blll  chrobll… Kolína bude na odjezdu…. chrhkrr 
minut  opoždchrrr,“  zaskřehotal  mezi  praskáním  a  chrchláním  hlas  z 
nádražního rozhlasu.

Čekající  cestující, až do morku kostí profoukaní ledovým větrem, se 
jen vtáhli do kabátů. Pětiletá holčička se dožadovala vyčůrání… než jí 
matka rozepla všechny knoflíky a zipy, přestala být žádost aktuální a 
jedna  nohavička  fialových  manšestráků  se  působením  vnějších 
meteorologických  vlivů  začala  měnit  v  ocelovou  trubku.  Asi 
padesátiletý  muž,  při  pohledu  na  ukazatel  odjezdu  vlaků,  kde  se  po 
chvilce objevil údaj o zpoždění 20 minut, sáhl do kapsy a zhluboka si  
lokl z placaté lahve. „Dvvvacet minut… deset už mmmáme za sebou, 
těch  deset  to  už  vydržíme…“  procedil  jsem  sám  pro  sebe  mezi 
cvakajícími  řezáky  a  popošlápl  zkřehlýma  nohama.  Třicet  minut  po 
„pravidelném odjezdu“ vlak konečně přijel. „Doufejme, že na nás bude 
čekat  ten  přípoj…“  mumlám  si,  pamětliv,  že  okamžik  důležitého 
služebního  jednání  se  nebezpečně  rychle  blíží,  a  jsem  davem 
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nadzvedáván na stupátko vozu a vtlačen dovnitř.
Souprava  s  bezmála  čtyřiceti  Celsiovými  stupni  uvnitř  zastavila 

zhruba  po  čtyřiceti  minutách  jízdy.  Masa  cestujících  se  vyhrnula  z 
vagónů  a  vrhla  se  do  podchodu.  Když  ji  zase  vyplivnul  na  druhém 
nástupišti,  zachrochtal  rozhlas,  že   „...rychchchch  do  Pardrrrrrc  a 
Olomouce“   má  patnáctiminutové  zpoždění.  Rozehřátí  cestující  v 
momentě vychladli. Počůraná holčička začala plakat, že ji to studí a muž 
s  placaticí  jevil  známky  opilosti.  „Sláva!“  vykřikl  téměř  hystericky 
bělovlasý  stařík  -  ukazoval  chvějícím se prstem do dálky,  kde se  po 
kolejích  ploužil  vlak,  a  na  okraji  nástupiště  zvedal  nohu,  připraven 
naskočit, kdyby náhodou nezastavil.

Konečně byl vlak tady! Beznadějně natřískaný. Vecpali jsme se do 
vozů.  Opilý  chlapík  si  jako  poslední  přiskřípl  nohu  do  dveří  až  do 
Pardubic, než je zvenčí otevřel průvodčí, příšerně úpěl. Skrz změť těl se 
mi několikrát, když vlak zastavil, podařilo postřehnout, že sice stojíme, 
ale  mimo stanici.  Jakási  paní  zlostně  syčela,  aby jí  kdosi  nesahal  na 
zadek, stařecký tenor si někde odspoda  stěžoval, že mu soused šlape po 
božíhodovém klobouku, kdosi co dvě minuty opakovaně hlasitě zíval a 
ženské hlasy si vyprávěly, jakou mají v práci vedoucí nemožnou sůvu. 
Po sto šedesáti minutách normálně dvouhodinové jízdy vlak dokodrcal 
do cílové stanice Olomouc hlavní nádraží. 

Otřesený, s natrženou kapsou u kabátu a křečí v noze jsem vystoupil. 
Pohled na hodinky mne ubezpečil, že jsem tady zbytečně a za pár minut 
nadejde plánovaný čas mého návratu. Ubezpečil mne o tom čistě znějící 
hlas z rozhlasu, oznamující, že rychlík do Kolína je přistaven na čtvrtém 
nástupišti.  Odevzdaně jsem prošel podchodem a nastoupil.  Vzápětí se 
opět ozval onen svěží a dobře srozumitelný hlas s hlášením, že rychlík 
číslo osm set sedmdesát bude na odjezdu patnáct minut opožděn… 

„Proč jsem sem vlastně jezdil?“  honí se mi hlavou nezodpovězená 
otázka.

Jiří ŠANDERA:  Návrat domů

Starý pán kráčí o holi
mezi statnými topoly.
Kráčí kupředu, kráčí tam,
kde nebyl v mládí nikdy sám.

Táhne ho to divnou silou,
jako chlapce za svou milou.
Srdce mu skáče a křepčí,
nepoznal on místo hezčí.
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Zdáli známý hlas ho zdraví:
„Vítej zas doma!“ praví.

To zvonička tence klinká,
hned poznala z Řehče synka.
Za ní čestnou stráž stojí
túje v zeleném kroji

Před kříž na kolena kleká,
hůl odkládá, klobouk smeká.

Ó jak vzácné ticho tu je,
jen bělásek poletuje
a vesele křidélky mává -
pod ním zeleňoučká tráva.

Jako by jedním rázem
kousek nebe spadlo na zem
- sem do Řehečského kraje,
kde v sadech ovoce zraje.
A jak krásně zastavil se tu čas,
až z toho po těle běží mráz.

Zvonička přeněžně zvoní
a jemu se hlavou honí:

„Já prošel tam a zpět
téměř celičký svět,
však nevoněl mi nikde
tak mile z lípy květ.“

Muž vstává - v kloubech mu loupe 
-
„Buď Sbohem morový sloupe!“

Hle tam, tam kdesi
pod Lhoteckými lesy
za loukami, za poli
koně s kládou zápolí
a u Lužan vítr češe pšeničné klasy,
toť pohled nevídané krásy!
Slunce tam čaruje na konci léta
a kláskům zlaté dredy splétá.

Snad tisíckrát běžel do roka
podle Mlýnského potoka -
- i do Kacákovy Lhoty
často prošoupával boty.

U srdíčka bodne ho
u domečku rodného.

Zde žil - zde se narodil,
skotačil i marodil.
Radoval se s mámou, s tátou,
s kohoutem, co hlásil pátou.

Támhle si ukryl kuličku,
tam dostal první hubičku,
tam u splavu u mlýna -
- jak krásně se na to vzpomíná.
Tudy chodíval do školy.
A teď? Teď tu kráčí o holi…

Honem rychle v hlavě přemítá,
zdalipak ho někdo přivítá?

Dojetím slzy otírá,
vždyť náruč mu otvírá
- s návsí jak pěstička -
Řeheč - jeho rodná vesnička!
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Jan ŘEHOUNEK: Výprava za strejdou Vendou

Když jsem byl malý kluk, náruživě rád jsem poslouchal vzpomínky 
dospělých  na  jejich  dětství.  Nejvíce  se  mi  líbily  příběhy  vyprávěné 
strýcem  Václavem,  plné  dobrodružství,  romantiky  a  šílených 
klukovských  kousků.  Všechny se  odehrávaly  ve  vesnici  v  pohraničí, 
kam se  rodiče  mojí  maminky na  nějaký  čas  po  druhé  světové  válce 
přestěhovali  a  kde  oba  sourozenci  strávili  větší  část  dětství  -  v 
Nesměrově.

V  hloubi  duše  jsem  byl  přesvědčen,  že  většina  těch  historek  je 
vymyšlených, ale hltal jsem je a žadonil o jejich opakování. A tak mi 
strejda  Venda  mnohokrát  líčil,  jak  si  s  kamarádem  Vojtou  hráli  na 
indiány a  sekerkou házeli  jako tomahavkem a pak dal  Vojta  ruku na 
špalek a řekl: Že mi neusekneš palec?! A třináctiletý Vašek bác sekerou 
a palec byl pryč. Jindy zase vystrašili, zahalení do prostěradel, ve starém 
mlýně kmotru Součkovou tak, že ji museli se srdeční slabostí odvézt do 
špitálu a měla na kahánku. Anebo si hráli na lupiče a strejda byl lupič a 
místo nože měl dvoustovku rezavý hřebík a pronásledovaný milionář 
mu chtěl uniknout na strom, a tak mu ten obrovský hřebík vrazil přímo 
do „levé tváře měsíce“ až se zastavil o kost a nebožák Vojta pak nemohl 
dva týdny sedět a spát musel na břiše...

Léta běžela, vyrostl jsem, oženil se, narodili se nám dva kluci a strýc 
Václav zemřel. A já ty jeho povídačky vyprávěl Jirkovi a Kájovi večer 
co večer před spaním. Nejvíc se jim líbil příběh o tom, jak si strejda 
chytil malé lišče a vychoval z něj velkého lišáka Breburdu a naučil ho 
zásobovat  rodinu  upytlačenými  bažanty,  přičemž  doma  mu  mohly 
slepice  vlézt  až  do  mordy  a  nic  jim  neudělal.  Když  pak  Venda 
nastupoval na průmyslovku do Liberce, odvedl Breburdu do lesní strže, 
které pak místní lidé začali říkat Liščí rokle, protože si sem lišák přivedl 
družku a několik let tu vyváděli mladé.

A pak jsme si  koupili  auto.  Správné nové  auto se musí  okamžitě 
pořádně  vyzkoušet,  zvláště  zuří-li  venku jaro,  jak  prohlásil  Kája.  Při 
licitování o tom, kam se pojede, vyhrkli oba kluci najednou: Nesměrov! 
Rozhodli to, co jsem i já už nesčíslněkrát plánoval a z čeho pak vždycky 
z různých důvodů sešlo.V sobotu ráno mi už v půl páté, ještě za tmy, ti 
dva raubíři kroutili nosem, jak to, že ještě nevstávám, když přišel ten 
významný den a do Nesměrova je to nejmíň sto osmdesát kilometrů.

Ve  čtvrt  na  deset  jsme  zaparkovali  pod  obrovským  kaštanem  na 
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okrouhlé  návsi.  Vesnička  jako  z  pohádky  nás  přivítala  praskáním 
laminátových reproduktorů místního rozhlasu, z nichž chroptěla Helena 
Vondráčková,  že „škola  končí,  po schodech se běží a Novák leze po 
jabloni...“,  a  pak dutý mužský hlas informoval občany, že o čtrnácté 
hodině přijede veterinář očkovat králíky. 

Prošli jsme všechny tři ulice, postáli před chalupou s číslem 16, v níž 
vyrůstali babička Anička a strejda Venda, prohlédli si čerstvě opravený 
kostelík, na hřbitově předčítali na náhrobcích německá a polská jména. 
Orobincem  zarostlý  náhon  nás  dovedl  k  onomu  známému  starému 
mlýnu, kde nyní místo Vaška a Vojty straší nejspíš ve věži nějakému 
zbohatlíkovi,  protože  nákladně  opravené  barokní  stavení  ozvláštnil 
plastovými okny, mezi něž zavěsil kola od žebřiňáků a na předzahrádku 
zasadil  k  zastřiženým  tůjím  malebnou  skupinku  pestrobarevných 
trpaslíků.

Po dvanácté hodině jsme vešli do útulné vesnické hospůdky. V koutě 
seděli  tři  dědci  -  pivaři,  u  pípy  stál  starý  vousatý  hospodský  v  bílé 
zástěře s nápisem Pivní pomoc. Nad výčepem jsme si na černé tabuli  
přečetli  jídelní  lístek napsaný křídou: Vídeňská roštěná s bramborem, 
Maďarský  guláš  s  knedlíkem,  Francouzské  brambory.  Mezinárodní 
menu bylo doplněno domácí specialitou: Utopenci z nesměrovské tůně. 
Ta  nás  -  zaryté  vlastence  -  zlákala.  Buřtíci,  pěkně  proložení  cibulí, 
černými kuličkami pepře, v octovém nálevu... se na  nás smáli z velké 
lahve postavené na výčepním pultu. Hostinský se při naší objednávce 
šibalsky zaškňořil a naložil nám na talíře porce jako pro nádeníky. My 
jsme se ale s nimi se ctí  popasovali.  To se člověku za pípou líbilo a 
zapředl s námi rozhovor. 

„Tak na vejletě, na vejletě?“ povídá.
A já na to, že jdeme po  stopách člověka, co tady před lety žil.
„Vo koho de?“ zbystřil vousáč.
„Václav Vejsadka se jmenoval,“ odpovídám.
„Jo Venca Násadka!“ přímo nadšeně zařval muž. „Na něj já tady mám 

památku!“ zvednul pravou ruku na níž mu chyběl palec, a na zarostlé 
tváři se mu objevil takový... uličnický výraz.

„Vojta!!!“ vykulili oba kluci oči.
To  zas  bylo  silný  kafe  i  na  hospodského,  protože  si  nedovedl 

vysvětlit, jak ho ti dva prckové znají. V příští hodině jsme se dozvěděli 
další tucet historek včetně té, jak si Vojta nemohl čtrnáct dní sednout.  
Odcházeli  jsme bez placení a se  srdečným pozváním, že se  můžeme 
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kdykoliv  zastavit  anebo přijet  na  dovolenou,  protože  v  hospodě  jsou 
nahoře tři pěkný pokoje a Násadkovi jsou vždycky vítáni.

Ještě jsme se zeptali, kudy se dostaneme k Liščí rokli. 
„U  křížku  zahnete  doprava  a  furt  pudete  do  kopce  a  asi  tak  po 

kilometru po lesní cestě narazíte na silnej dub u kterýho zahnete doprava 
a ste tam,“ nasměroval nás novej strejda Vojta. 

„Ale žádný lišky tam nejsou!“ křikl ještě za námi a zamával. 
Vydýchali jsme ten kopec a za tři čtvrtě hodiny se před námi otevřela 

hluboká úzká rokle. V ten okamžil jsme sebou plácli do mechu, protože 
na protějším svahu dováděla na balvanech dvě krásná liščata. Půl hodiny 
jsme bez dechu sledovali, jak se perou, poskakují, lezou po kamenech, 
tahají  se  za  ocasy  a  koušou  si  uši...  Pak  se  někde  vpravo  ozvalo  z 
houštiny ostré štěknutí a mláďata zmizela v noře. To nás asi stará liška 
zavětřila. Ještě několik minut jsme leželi a vůbec nám nevadilo, že nás 
studí mokrá břicha. V tu chvíli tady byl s námi i strejda Venda.

Jaromíra SLEZÁKOVÁ – Básně z cest

Č. B.

Zase jdu loubím,
zlatník mne vítá,
vím, už se nezasnoubím,
průvan tu nese
staletí prach,
poutníci smývají v šenku,
špínu na botách,
tržiště hlučí u Solnice,
Vltava s Malší
spletly ruce,
na rynku voda
s mincemi pění
pro krásnou Dalilu
a Samsonovo chvění,
já hledám domov,
šlápla jsem 
na kámen zapomnění.

Zastávka MHD

Smuteční vrby sají
z mlžných plen
svou sílu plakat
zlaté slzy
a vykulené oči bříz
sledují své mince
padající do loděk
malých veslařů.
„Dál, dál!„zvou kachny
všechny něžné nožky
podzimních nymf
k tanci na hladině
starého Štěrkoviště.
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Cesta do Písku

Z Chlaponic do Písku
nešly jsme cestou dnešní,
babička sundala nůši třešní
a sedly jsme spolu pod lísku.

Dálnice do Písku
nad cestu povýšena!
Tenkrát šlo děvče a stará žena
v podkovách starých otisků.

Cesta šla poli i meandry v lukách -
akvarel v starém notýsku,
Žíznivě drtily třešně v rukách,
nesly je kupcům do Písku.

Staletí půl změnilo cestu dnešní,
co  smíchem  spojila  srdce  žen  i 
třešní.

Jiří NĚMEC:  Cesta 

Jmenuji se Alois a sedím v kaluži. Před chvílí jsem v ní ležel. Paráda! 
Jako ve vaně. Až po krk. Ovál smrduté špinavé silniční břečky se nalézá 
u obrubníku silnice.  Je  plný ledové tříště  a tělo i  oděv mi  zvláčňuje 
olejová přísada. Co víc si člověk spěchající domů na vánoce 1983 může 
přát?

Vzteky a  bezmocí  jsem praštil  do  černé  hladiny taškou.  Je  lehká, 
mám v ní jen důležité studijní materiály. Aktovka se nárazem otevřela a 
já si můžu začít s listin, označených mým zaměstnavatelem jako tajné, 
dělat lodičky. Už teď plavou kolem mě. Já totiž pracuji v Dukovanské 
jaderné elektrárně a … Ale to musím začít od začátku. Kdyby byl pátek 
třináctého,  mohl  bych  na  tenhle  den  mnohé svést.  Jenže  je  čtvrtek!! 
Varovat mě mělo už brzké ráno.

Už dříve jsem si přesčasovou prací ušetřil celou jednu šichtu. Díky 
tomu můžu odjet  domů,  do  Třebíče,  na vánoce  o den  dřív.  Jsem na 
tříměsíční stáži v Mělnické pětisetwatové tepelné elektrárně. Doma jsem 
nebyl už měsíc a moc se těším. Čeká mě tam moje drahá, jistě stejně 
jako já, roztoužená manželka Ivuška. A já ji překvapím o den dřív! O 
celý den více radovánek.

Spolupracovník Venca, mělnický domorodec, mi poradil:  “Lojzo, v 
pět ráno ti jede autobus, přímý spoj přes Mělník až do Prahy. Rozumíš?  
Žádnej přestup. Staví u  elektrárny a vyplivne tě až na autobusáku na 

46



Florenci. Tak vystřel z noční dřív. Neboj! Já za tebe v šest píchnu. Bude 
to v pohodě.“

Tak  jsem  vystřelil.  O  půl  páté  fofrem  na  ubytovnu,  rychle  jsem 
naházel věci do velké cestovní tašky, do druhé učení o dukovanském 
atomu a spěchal na zastávku ČSAD. Autobusový rychlík přijel na čas. 
Když došlo na placení spojené s koupí lístku, přišla první zrada. Neměl 
jsem peněženku. Ani doklady. Věděl jsem, kde je. Ležela na rohu stolu 
na  ubikaci,  pěkně  na  očích,  abych  na  ni  při  odchodu  nezapomněl. 
Vystoupil  jsem  z  autobusu  a  vrátil  se  loudavě  na  ubytovnu.  Počkal 
hodinu na běžný směnový autobus. Jedou za sebou tři  a vyjíždějí po 
pětiminutových  intervalech.  Pojedu  hned  tím  prvním,  každá  minuta 
dobrá. Třeba nakonec vlak z Prahy stihnu. Sice s nervama, ale stihnu. V 
Mělníku musím přesedat, říkal jsem si.

Narval jsem se do něj a ranní dělničák se svižně rozjel. Tři kilometry 
před Mělníkem na nás někdo vypálil  z děla. Tak ten zvuk zněl. Cosi  
zachrochtalo, pšouklo a autobus se naklonil na pravý bok. Praskly péra, 
poloosa,  čertví  co.  Ve  vteřině  jsme  se  stali  hromadou  nepojízdného 
šrotu. Za chvíli  nás dojel další autobus. Převzít cestující?  Vyloučeno! 
Všichni jsou naložení až po střechu. Ale hned jak budou v Mělníku,  
pošlou náhradní vůz. No sláva! Vlak z Prahy sice ještě neodjel, ještě ani 
přistavený není, ale pro mě je už teď v háji. To byla chvíle, kdy jsem se 
poprvé vnitřně silně rozrušil a zrychlil se mi nebezpečně tep. Náhradní 
autobus  přijel  za  hodinu  a  tři  čtvrtě.  Pěšky  i  přes  hnusné  počasí  s  
namrzající plískanicí, bych v Mělníku byl už dávno pěšky, ale kdo to 
měl předvídat?!

Na  Mělnickém  autobusovém  nádraží  se  převalovala  masa  lidí. 
Všichni cestují  do Prahy.  Jestli  ty dva autobusy,  které  právě mají  do 
Prahy odjet, jsou nafukovací, tak se tam snad dav vecpe. Přijel jeden. 
Řidič k brblajícímu promrzlému hroznu: “Klid, klid! Kolega už je na 
cestě. Točíme Prahu pendlem. Všichni se do Matičky dostanete.“ Zavřel 
dveře a odjel. Kolega přijel za hodinu. Byl srdečný. Cestující, promrzlí 
na kost, neměli sílu mu nadávat. V autobuse bylo teplo a to bylo hlavní.  
Zůstal jsem přimáčknutý skoro na šoférova záda. Usmíval se, zatáčkami 
klouzal  s  přehledem.  Měl  jsem  právo  jej  uškrtit,  když  nám  při 
nastupování oznámil, že on na Florenc nejede, že nás všechny vyklopí 
na okraji Prahy u první tramvajové točny. Neuškrtil jsem ho jen proto,  
že mi poradil tramvaj č. 24., ta z točny jede přímo k nádraží Praha – 
střed. Když jsme se o Prahu otřeli, mávl řidič rukou: “Vidíte, právě vám 
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čtyřiadvacítka najíždí k zastávce.“ Přibrzdil mi,  otevřel,  já vyskočil  a 
rozběhl se. Louži na okraji vozovky jsem zaregistroval. Byla dlouhá a já 
se odmítl zdržovat jejím obíháním. To přeskočím, fandil jsem si. Nějak 
jsem zapomněl, že lehce mrzne a tak při odrazu ke skoku, jsem vyhodil  
kopyta a klouzavě po zadnici zajel pod hladinu. Až po krk.

Tak.  Teď  sbírám  mokré,  černě  šmouhaté  listiny,  tramvaj  právě 
zacinkala a její zadní světla už mizí v dálce.

“To je den! To je den!“ Zuřím. Je mi jasné, že ani další rychlík do  
Havlíčkova Brodu nestihnu.

Musím vypadat příšerně,  uvědomuju si  při  vytřeštěných pohledech 
vyfešákovaných okolostojících Pražanů. Nastupuju do první tramvaje a 
s  trojím přesedáním se  ocitám v hale  nádraží  Praha  – střed.  Courák 
Praha – Havlíčkův Brod odjíždí za deset minut. Vrhám se do fronty k 
jediné otevřené pokladně. Překvapuje mě, že v hale prší. Natahuju ruku 
do prostoru a na dlani mi ulpívají velké žluté kapky. Paní ve frontě přede 
mnou vříská.  Její  bílý  prošívaný kabát  začíná  kropenatět.  Jiná  dáma, 
bruneta s masívní trvalou, má na hlavě okamžitě vánoční výzdobu. Žlutě 
flekatí všichni. V třímetrové výšce nad frontou se na lešení klátí malíř a 
máchá  štětkou.  Z  nás  dole  jsou  jarní  kuřátka.  Fronta  nadává.  Já  se 
usmívám. Tohle mě už nemůže rozházet. Hlavně, ať už sedím ve vlaku. 

Zdá se, že den se začíná obracet k lepšímu. Souprava vlaku je sice 
courák, ale bůhví proč přistavili rychlíkové vagóny s čalouněnými kupé. 
Už sedím. Je zde báječné teplo. Nebýt toho, že jsem až na kůži mokrý,  
nasáklý vyjetým olejem a ve finále pokropený sytou žlutí, cítil bych se 
skvěle. Do kupé přistupuje anděl. Bohyně. Shazuje z ramen beránkový 
kožíšek z pod kterého mě oslňuje červeno černý kostýmek, jehož sukně 
je minisukně. Okatý úsměv, plné rty, dlouhé řady řas. Hruď se nadýmá, 
neboť má čím. Oči mi kloužou níž. Těžko se mi daří uhýbat pohledem. 
Dámě  zřejmě  dělá  dobře,  že  mě  může  ohromovat  i  sněhobílými 
krajkovými kalhotkami. Tak to bych se měl upravit, říkám si. Otevírám 
svůj  loďák,  chvíli  se  přehrabuji  nevypraným,  ale  ještě  nositelným 
prádlem a košilemi.  Dokonce  nalézám i  mírně upatlané rifle  a  starý, 
vytahaný  svetr.  Sláva!  Beru  věci  do  uzlíčku  a  odcházím  na  WC. 
Převléknu se. Mám s sebou i ručník. Vlak bude mít asi drobný časový 
skluz, stále stojíme ve stanici. 

Na  podlaze  je  mokro.  Hodně  mokro.  Šlapu  tak  centimetr  špinavé 
vody. Je hrůza, kolik lidé dokážou na podrážkách svých bot natahat do 
vlaku marastu, domnívám se mylně. Krkolomně se svlékám, utírám ze 
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sebe  olejovou černotu  a  cítím nesmírnou  úlevu  a  blaženost,  když  se 
ocitám v suchu. Vtom sebou souprava trhla. Voda v nádrži, umístěné 
nad záchodovou mísou a  umývadlem,  se  mohutně  zhoupla,  vytvořila 
malé tsunami a širokou prasklinou vychrstla mohutným proudem ven. 
Vlastně si nemám na co stěžovat. Tahle voda je čistá. Jsem durch. Jsou 
chvíle v životě lidském, kdy člověk rezignuje absolutně na všechno. Můj 
pohár právě  přetekl. Měl by ses vyždímat, Lojzo. Radím si. Kašlu ti na 
to, kašlu na všecko! Odpovídá mé druhé já. Beru hromádku mokré špíny 
do náruče a s vodnickým výrazem se vracím ke krasavici.  Čvachtavě 
usedám. Přejíždí  mě očima, úsměv se mění v křivou grimasu.  Rázně 
vstává, chvatně bere své svršky a zavazadlo a kupé, ve kterém se pode 
mnou tvoří  louže,  opouští.  Chce  se  mi  plakat,  ale  nějak  podvědomě 
tuším, že bych si slzy bezmoci měl schovat na později. To, kdyby bylo 
ještě hůř. Při téhle myšlence netuším, že podvědomí nelže.

V kupé je horko. Díky tomu z něj vyrábím parní lázeň. Pomalu schnu. 
Vlak důstojně plní roli couráku, stojíme fakt u každé vrbičky. Když jsme 
někde v půli cesty zůstali stát  mimo zastávku, ničemu jsem se nedivil.  
Kdybych byl býval ráno nezapomněl tu šrajtofli, byl bych teď už dávno 
doma. Je odpoledne, venku za chvíli opět tma a jen milosrdné teplo a 
fakt,  že jsem v kupé sám mne konejší. Uličkou proběhla průvodčí. Prý 
závada na trati. Spadené namrzlé větve, či co. Holt jedeme Vysočinou. 
Za hodinu a půl se železný oř dává do pohybu. 

Konečně jsem v Havlíčkově Brodě. Vlak do Jihlavy mi ujel před pěti 
minutami, další jede za hodinu a čtvrt. Uvědomuji si, že jsem od rána  
nic nejedl. V nádražní restauraci mě vítá zaplivané, špinavé příšeří. U 
jednoho stolu sedí mlčky tři obejdové u tří vyčpělých piv. Kdybych si k 
nim  přisedl,  docela  zapadnu.  Číšník  mi  ani  nedává  jídelní  lístek, 
kompletní nabídku má v hlavě. Hovězí s rýží nebo jitrnicový prejt se 
zelím a  bramborem.  Mňam!  V restauraci  školícího  střediska  v  Brně 
Lešná si nedávám nikdy nic jiného. Dělají tam prejt přímo lahůdkový. I 
teď, bez ohledu na varovný tón v číšníkově hlase, si jej objednávám. To,  
co mi  za chvíli  přinesl,  smrdí už na dálku.  Bože!,  zač mě trestáš!  S 
odporem jím pár soust brambor s troškou zelí. Nevšiml jsem si v přítmí,  
že brambory jsou potřísněné tukem z páchnoucího prejtu.

Uvelebuji  se  u  oprýskaného  radiátoru  v  koutě  hospody  a  hodlám 
dokončit proces schnutí. Za patnáct minut se mi poprvé hnuly vnitřnosti. 
Cosi ve mně zlověstně  zaškrudlalo a já vím, že je zle. Že je hodně zle!!! 
Zbledl jsem. Na čele mi vyráží ledový pot. Vím, že nyní jde o vteřiny.  
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Kvapně  odcházím  na  záchod.  Nedisponuje  ani  prkénkem,  ani 
splachovací šňůrou. Pohledem zjišťuji, že někdo tohle menu ochutnal už 
přede mnou. Kroutím se, svíjím, obracím naruby. Pohled na mě musí být 
více než žalostný. Než sednu do vlaku, užívám si těch příšerných prostor 
ještě  třikrát.  Ve vagónu počet  sezení  opakuji.  I  když  o  sezení  se  dá 
mluvit jen obrazně, i zde chybí prkénko, ale alespoň teče voda. Díky ní 
částečně  mírním  fakt,  že  nevábně  páchnu.   Všichni   spolucestující 
kvapně odcházejí do jiných vagónů. Už se jen třesu.

V Třebíči se ocitám hodinu před půlnocí. Ještě pěšky sešup dolů od 
nádraží a znovu do kopce na sídliště Háj. Konečně doma. Panelák je 
dole naštěstí otevřený. Ještě, že jede výtah. Nikde nemůžu najít klíče. 
Zvoním. Buším!! Střeva se znovu ohlašují. Mlátím do dveří a chytá mě 
nekontrolovatelný amok. Ivuška tam má chlapa! Nevím, co mě pohání 
více, jestli tahle schizofrenní myšlenka, nebo střevní nutkání. Rozbíhám 
se, z ramene si dělám beranidlo a již na druhý pokus dveře povolují. 
Vpadávám dovnitř a řítím se s šíleným výrazem do ložnice. Ivuška, má 
milovaná ženuška, je zachumlaná do peřiny a tvrdě spí. Jako Šípková 
Růženka. Odnáším z panelákové chodby své věci a pokouším se nějak 
zprovoznit vyražené dveře. Nejde to. Alespoň, že drží v pantech. Zevnitř 
je přirážím stolem a dřevěnou komodou. Vracím se do ložnice. Zdá se, 
že  Iva  má  za  sebou  náročný  den.  Stále  spí.  Konečně  jsem  úlevně 
vydechl, odebírám se na WC, potom do koupelny. 

Tuhle cestu mi nikdo neuvěří. Ale konec dobrý, všechno dobré, říkám 
si, když vklouzávám umytý a voňavý pod peřinu ke své ženě Ivušce.

V té  chvíli  vůbec nic  nevím o chlapovi,  který se  polonahý už půl 
hodiny klepe skrčený na našem balkóně v šestém patře a jektaje zimou 
si drmolí: “Kurva, to je ale blbej den!“
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 Abecední seznam účastníků Řehečské slepice 2012:

    BARTOŇOVÁ Alena, Jilemnice
BORKOVÁ Veronika, Horka nad Moravou
ČERMÁKOVÁ Libuše, Radnice u Rokycan
FRANĚK Vladimír,  Bystřice pod Hostýnem 

FRANK Jiří, Kralovice
JÁNĚOVÁ Jaroslava, Praha

JINDRA Josef, Sobotka
KARASOVÁ Dana, Praha

KESTŘÁNKOVÁ Agáta, Praha
KNITTLOVÁ Alena, Jičín
KOPECKÁ Tereza, Praha

KOPPOVÁ Eliška, Praha
KUČERA Liboslav,  Prachov
LÍBALOVÁ Zdenka, Mělník
LIPŠANSKÝ Jan, Praha 

LÍROVÁ Jindra, Mělník
MANNOVÁ Marie, Heřmanův Městec

MATYSÍKOVÁ Libuše, Vrchoslavice
                           NĚMEC Jiří, Žerotín u Litovle

             PECKOVÁ Danuše, Plzeň
         PLUHAŘOVÁ Ilona, Valdice

PROCHÁZKA Bohumír, Jičín 
RODOVÁ Věra, Trhanov u Domažlic

ŘEHOUNEK Jan, Nymburk
                 VELEBNÝ Marek, Plzeň 

SLEZÁKOVÁ Jaromíra, Otrokovice
ŠANDERA Jiří, Milonice
VAĎUROVÁ Věra, Praha

ZELENKOVÁ Markéta, Praha

Texty v tomto sborníku neprošly jazykovou korekturou.

51



“Všude dobře, v Řehči nejlíp”

Sborník prací 11.ročníku literární soutěže 
Řehečská slepice

Sestavil Václav Franc 
Kresba loga Pavel Hons

Vydalo Sdružení rodáků a přátel Řehče
V Nové Pace a Řehči dne 14. dubna 2012

u příležitosti slavnostního vyhlášení 
výsledků soutěže v Jičíně

Vydání první
2012
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VÝSLEDKY  11. ROČNÍKU   ŘEHEČSKÉ 
SLEPICE 2012

HLAVNÍ CENA: neudělena

I. kategorie (POEZIE)  - 12 prací

1. Jan LIPŠANSKÝ (Praha) za báseň  Sacre Couer
2. Jindra LÍROVÁ (Mělník) za soubor básní Letní země
3. Jaromíra SLEZÁKOVÁ (Otrokovice) za soubor tří básní
    Jiří ŠANDERA (Milonice) za báseň Návrat domů
    
Čestné uznání  
 -Zdenka LÍBALOVÁ (Mělník) za básně Jičínská vzpomínka a 
Klatovská zastavení
 -  Libuše MATYSÍKOVÁ (Vrchoslavice) za báseň Vzpomínka
 -  Jiří NĚMEC ( Žerotín) za báseň Řeheč
-  Ilona PLUHAŘOVÁ (Valdice) za báseň Slepičí kdáknění
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II.kategorie (PRÓZA) – 17 prací

1.  Jiří NĚMEC (Žerotín) za povídku Cesta 
2. Jan ŘEHOUNEK (Nymburk)  za soubor  tří povídky 
Ilona PLUHAŘOVÁ (Valdice) za povídku Lekce pro … (na 
šest)
Čestné uznání
- Alena BARTŇOVÁ (Jilemnice) za povídku Jó kdo umí
 - Tereza KOPECKÁ (Praha) za povídku Argentina 2007
       Liboslav KUČERA (Prachov) za povídku Snění v pracovní 
době
 - Bohumír PROCHÁZKA (Jičín) za povídky Potlamě
 -Jaromíra  SLEZÁKOVÁ  (Otrokovice)  za  povídku  Všude 
dobře
 -Marek  VELEBNÝ  (Plzeň)  za  povídku  Jak  jsem  se  stal 
strážcem kasy      
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III.kategorie (PÍSŇOVÝ TEXT) -8 prací

1.  Alena KNITTLOVÁ (Jičín) za text V té krásné Řehči
2. Vladimír FRANĚK (Bystřice) za text Kvartet z Řehče
3. Dana KARASOVÁ (Praha) za text Řehečská

ČU  Jiří ŠANDERA (Milonice) za text O chytré kmotře lišce

Zvláštní ceny:

Cena předsedy SRPŘ:   Jiří  ŠANDERA (Milonice)  za  báseň 
Návrat domů

Cena Knihovny Václava Čtvrtka: Eliška KOPPOVÁ (Praha) za 
povídku  Vodácká královna

Cena  Ferdinanda  Krasavce  (nejvíc  krásně  ujetý  příspěvek): 
Ilona PLUHAŘOVÁ (Valdice) za báseň Slepičí Kdáknění

Cena řehečského diváka:  Dana KARASOVÁ (Praha) za text 
Řehečská
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Porota:

Odborná porota:  Olga Domorázková, Jana Jirásková, Václav 
Teslík (poezie)  a  Václav Franc

Porota 3.kategorie: Členové Řehečského kvarteta
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