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O LITERÁRNÍM KLUBU A SETKÁNÍ U KNIHY 

Setkání u knihy je přátelskou akcí Regionální knihovny Karviná. Probíhá vždy první 
úterý v měsíci. Setkávají se při ní lidé píšící sobě pro radost nebo do šuplíku, ale také 
spisovatelé, kteří už knihy vydali. Během každého setkání autoři čtou své příspěvky, 
které vytvořili na téma, jež si zadali na předcházejícím setkání. Čtou ale také básně, 
povídky, úvahy, které ve svém volném čase píší. Každý se tak seznamuje s různými 
styly a může najít inspiraci pro svou tvorbu. Setkání se účastní také lidé, kteří si přišli 
poslechnout tvorbu autorů karvinského regionu, a sami nic nepíší.  

Díky spolku Posejdon, který autory karvinského regionu sdružuje do Literárního klubu, 
se už třetím rokem vydává Almanach literárního klubu, ve kterém se nacházejí 
příspěvky autorů z jednotlivých setkání. Ten naleznete ve fondu Regionální knihovny 
Karviná. 

Setkání u knihy znamená pro knihovnu podporu spisovatelů a lidí, které baví nejen 
čtení, ale také psaní. Knihovna pro ně vytváří prostor, kde se mohou setkávat, 
vzájemně si pomáhat a představovat svá díla. To, co během roku spisovatelé vytvoří, 
pak knihovna může prostřednictvím Almanachu literárního klubu představit čtenářům.  
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LISTOPAD 2017 
Téma: Vánoční přání 

Čas Vánoc… / Anna Vojtěchová 

Slavnostně se rok chýlí ke konci, 
příroda obléká bělavý háv... 
Ptáci se schovali tajemně do křoví, 
chomáčky třpytek snáší se na zem zas... 

Do dlaní nabírám ledové květy, 
s vánočním nadšením tiše je hladím... 
Jsou krásné, mrazivé třpytivé hvězdy, 
stopy své ve sněhu vůbec nezatajím... 

Červené tváře mám jako jablíčka, 
promrzlé dlaně schovávám do kapes. 
Zimo! Ty studená, záhadná krásko, 
župánkem svým přikrýváš vše, louku i les... 

Vánoční přání / Miroslav Landecký 

Vánoce, Vánoce, 
už jsou tady zas, 
budem chroupat ovoce, 
neb je zimní čas. 

Budem chroupat, sát, 
slezem Křivoklát, 
svezeme se na saních, 
když sníh bude přát. 

Kousnem do ryby, 
dle své záliby, 
jen ať není potom zlost, 
že mám v krku kost! 

Rozbalíme dárky, 
kousnem do Polárky. 
Co víc ještě možno přát:  
z Plzně doktorát! 

Vánoční rozjímání / Karel Sikora 

V jedné písni se zpívá 
Vánoce Vánoce přicházejí… 
a věřte 
husí kůži mi ta slova nahánějí 

Vyvolávají vzpomínky na dětská léta 
tehdy přišli popřát sousedé, známí 
i vzdálená teta přijela 
Smáli jsme se, 
když nestoudně prděla, 
a byli jsme rádi, 
když pak po třech dnech odjela 
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Stromeček byl barevný 
a zdobení blýskalo 
v mé mysli ta chvíle 
zůstává na stálo. 

Vánoční přání / Petr Korč 

Vstoupil jsem do dětského pokoje. Dva stoly, dva počítače, dvě židle, dvě skříně, dvě 
postele, na zemi dvě školní aktovky a na stěně jedna televize. Na postelích polehávají 
skoro již dospělá vnoučata, v rukou mají mobilní telefony, prstíky jen kmitají a ve 
tvářích je vidět chvílemi úsměv, chvílemi vztek. Na chviličku jsem se zamyslel, zda je 
mám oslovit či neoslovit, vždyť si mě ani nevšimli, že jsem vstoupil do jejich království. 
Nakonec jsem se odhodlal, pozdravil je a jen lehce prohodil, vstávejte, blíží se vánoční 
svátky, budeme psát vánoční pohlednice. Velikánskou radost bude mít zaručeně vaše 
prababička, která má 95 let, když přáníčko dostane přímo od vás, od vás pravnoučat. 
Žádná reakce a námitka, prstíky dále kmitají po mobilním telefonu. Tak jsem se 
odhodlal a svoje přání zopakoval. Jedno z vnoučat letmo na mne pohlédlo, z tváře 
jsem vyčetl odpověď, dědo, neotravuj. 

Dětský pokoj jsem opustil a usedl za kuchyňský stůl, vánoční pohlednice na něj položil 
a zamyslel jsem se. Napsat vánoční přání, nalepit známku, zajít na poštu, to byla 
dlouholetá tradice mých prarodičů, rodičů a mne samotného. Doufám, že posílání 
vánočních pohledů patří stále ještě k zažitým zvykům mnoha rodin po celém světě.  

Snad již pohlednice nebyly zcela vytlačeny svou progresivnější, pohodlnější a lacinější 
elektronickou podobou. Vzhledem k stále vyšší dostupnosti internetového připojení 
a vpravdě nekřesťanské ceně za odeslání pohlednic je nutné odpovědět – 
pravděpodobně ANO. 

Vzpomínám na své dětství, na tu úžasnou předvánoční rodinnou atmosféru, která 
začínala zapálením první svíčky na adventním věnci. Táta koupil snad více než třicet 
pohlednic a v kruhu rodiny, rodiče, já a sestra, jsme usedli ke stolu, pohlednice rozložili, 
koukali na obrázky s vánočními motivy, jako byla zasněžená krajina, stromeček, 
jesličky a andělíčci. Nejvíce oblíbené pohlednice jsme měli od pana Josefa Lady. Jeho 
zasněžená vesnice, dovádějící koledníci i zvířátka. Nebo Betlém, jako úžasné spojení 
českého prostředí s křesťanským významem Vánoc. Každý ladovský obrázek, byl pro 
nás něco jako pohádka plná koled. 

První slovo měla maminka, po krátkém úsměvném uvažování pronesla, že tuto 
pohlednici pošleme její mamince a tatínkovi a ukázala na vánoční pohlednici 
s Ježíškem v jesličkách. Táta vzal vybrané přání a s lehkostí svým nádherným 
pravopisem napsal pouze adresu. Druhé slovo ve výběru měla opět maminka, neboť 
se vybíralo přání pro rodinu její sestry Hedviky, následovala rodina sestry Marie, bratra 
Josefa, a zde, pomalu, ve výběru jsme měli už i my děti slovo poradní. Vánoční 
pohlednice byly rozděleny a adresně předepsány. Napsat to nejdůležitější, to bylo 
vánoční přání, vždy bylo v kompetenci táty. Nevytvářel žádné obsahové rozdíly. Vždy 
začínal oslovením a následně napsal Pokojné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v novém roce přeje…, a zde jsme se mohli se sestrou také podepsat. 
Jedině babičkám a dědům připisoval slova „a dlouhá léta ještě mezi námi.“ Velmi 
mnoho vánočních přání táta zasílal svým kamarádům z doby nuceného nasazení. 

Táta často vzpomínal, že měl také možnost psát vánoční přání v průběhu druhé 
světové války. Byl jeden z těch 20 milionů lidí z různých částí Evropy, kteří museli 
v letech 1939–1945 nedobrovolně pracovat pro válečné hospodářství nacistického 
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Německa. Byl pracovně nasazen v ocelárnách v rakouském městě Kapfenberg. 
Vánoční svátky v době nasazení byli pro něho pouze něco jako vzpomínka na krásné 
chvíle v rodinném kruhu. Naší mamince psával často a nejkrásnější psaní byla jeho 
přání vánoční. Zde nejen, že ji vyznává nekonečnou lásku, nádherné prožití Vánoc, 
ale hlavně opěvoval život jako takový s vírou, 
že se opět setkají, že ji bude moci obejmouti 
a pojmout za manželku. Do psaníčka vždy 
přiložil alpskou protěž. Květ protěže byl, 
mimo jiné, symbolem bojovníků proti 
fašismu. Se svými blízkými se setkával na 
Štědrý den prostřednictvím hvězdného nebe, 
které vzájemně sledovali v určitou předem 
písemně domluvenou hodinu. Vánoce byli ve 
znamení úzkosti a osamocení. Setkali se po 
čtyřech letech odloučení. I po této době 
dlouhého odloučení si vůbec nebyli cizí. Měli 
stále důvod ke společnému životu. 

Naše generace, generace našich dětí, ani 
jejich dětí neprošli utrpením válečným. 
Vánoce můžeme již dlouhých 72 let 
oslavovat v míru. Ne všude na naší planetě 
Zemi to tak ale je.  

Popřejme si zpěvem koled, ať již nikdy 
nejsou Vánoce bez zdobení domova jmelím a větvičkou třešně, bez pečení perníčků 
a vánočního cukroví, bez vánočního stromečku a dárků, bez půlnoční a hlaholu zvonů 
a rolniček, bez veselí a radosti, bez písně Tichá noc. 

Kouzlo Vánoc / Ján Bazger 

Za okny hustě chumelí, 
vločka za vločkou sype se z nebe 
a lehounce jako pápěří 
snáší se k zemi. 
Ta bílá krása, co studí a zebe  
na celý kraj si uléhá. 
Luny svit a stříbro hvězd 
třpytí se v korunách 
jíním zdobených stromů 
a nad střechami domů se rozléhá 
hlas kostelních zvonů. 
„Vánoce jsou tady!“ 
zvon světu hlásá. 

Odvěké kouzlo Vánoc, 
hlas zvonů a ta bílá krása 
vnáší do srdcí lidí štěstí, lásku a radost, 
aby člověk člověka v úctě měl 
a jeden druhému nezáviděl. 
Aby však bylo učiněno za dost, 
ještě k tomu přidám větu: 
Mír, štěstí, radost, pohodu 
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a vzájemnou lásku, 
přeji já ze srdce celému světu. 

Vánoční pozdrav / Irena Otýpková 

Šťastné a veselé Vánoce 
přejeme Vám koncem prosince. 
Hodně štěstí, zdraví a lásky 
a život bez jediné vrásky, 
to Vám přejeme při poslechu vánočních koled, 
aby Vás přestalo všechno bolet. 
Pod vánočním stromkem se líbejte 
a vánočním oplatkem podělte. 

Podzimní malování / Helena Červenková 

Léto přineslo neschopenku 
že prý má v křížích loupání 
Co teď, co s přírodou venku, 
fakt už je konec koupání? 

Podzim barvy vyštrachal 
přece se nedá zaskočit 
hned na paletu namíchal 
stačí jen štětec namočit 

Na listí zlatou a okru přidat 
tmavě zelenou na lesy 
na astry rudou a žlutou střídat 
a meluzíně černé pačesy 

Na zoraná pole středně hnědou 
a sytě deštivou modř na nebe 
na mraky tu nejtmavější šedou 
ať barva nekápne na tebe!!! 

Červeně plané šípky a jablíčka 
fialově sladké hrozny révové 
růžovou dětem na ošlehaná líčka 
bramborům přidat krapet béžové 

Ještě tu jedna barvička zbyla 
honem, než umyju štětec v řece 
kam patří tahle sněhově bílá? 
Na ranní jinovatku, přece!!! 

Pro nový rok / Roman Štolfa 

Nový rok ti přeji šťastný a krásný 
naplněný sny, jak nekonečnou básní. 

Mnohé končí, všechno začíná, 
hlavní je ale doba přítomná. 

Minulost je k poučení, pro budoucnost lepší. 
Nespoléhej na sudičky, co v pohádce věští. 
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Nespoléhej na siláky, co ve filmu jenom rány pěstí rozdávají hezky. 

Spolehni se na bytí v jiném slova smyslu, 
protože jen přítomnost tu máš prostě jistou. 

Nový rok ti přeji šťastný a krásný 
naplněný sny, jak nekonečnou básní. 

Vánoční přání pro všechny / Marie Brabcová 

Do domu tiše vánoční čas se vkrádá, 
koledy hrají a stromeček září. 
Hromádka dárků oči dětí láká 
venku sníh blyští a už se smráká. 
Nadešel čas splněných snů a přání, 
lásky a Božího požehnání. 

Vánoční pozdrav / Marie Brabcová 

Vepsáno do mraků, noc plná zázraků, 
je Štědrý den.  
Rozsvítí se svíčky, zazvoní rolničky, 
zavoní jehličí, do domu vejde pokoj a klid. 
Přejeme lásku všem, ať splní se sen 
Sen vánoční. 
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PROSINEC 2017 
Slova: dluh, horizont, děti, blábol, brýle 

Kousek nebe... / Anna Vojtěchová 

Míváš pocit, že něco životu dlužíš?  
V hlavě zmatek, v srdci tíseň, ty máš dluh? 
V prachu země odpovíš si, čisté nebe, 
vstávej, máš zde práci, zase dýcháš čistý vzduch... 

Kousek nebe, taky země, mantinely ze všech stran. 
Co však je tvé? Pohled na horizont, nic víc. 
Máš zde děti, lidské květy, zasazené do písku. 
Vlastníš něco? Nemyslím si, prázdnou kapsu, jinak nic... 

Já jsem vlastník! Čirý blábol ve tvém chorém mozku. 
Nasaď brýle, rozhlédni se, vidíš však jen sebe. 
Tvoje ego že se brání? Otevři oči, nadechni se, 
Je tu slunce, střípek země, vidíš kousek nebe... 

Šťastné Vánoce... / Anna Vojtěchová 

Je tomu dávno, více než 40 let. Byl čas Vánoc a naše první bydlení. V pronajatém 
pokoji, ve starším domku u známých.  

U hlavních dveří domu zazvonil kominík, a požádal mě o klíč od půdy. Samozřejmě, 
odvětila jsem s ochotou, a už jsem viděla, jak hbitě kráčí po dřevěných schodech na 
půdu, aby vyčistil komín. Vařila jsem na kamnech polévku, která voněla celým domem. 
Najednou jsem slyšela ránu, a uviděla jsem, jak roura u kamen vyskočila ze zdi. Nově 
zařízený pokoj se rázem změnil v měsíční krajinu. Vše bylo přikryto vrstvou sazí 
a prachu, z otvoru ze zdi se notně valil dým, a zbytek sazí. Byla jsem nucena opustit 
pokoj, poněvadž se tam nedalo dýchat. Sedla jsem si na chodbě a nahlas plakala. 
Kominíček mi vracel klíče od půdy, a divil se, že jsem černější než on. Třesoucí rukou 
mi podával krásný kalendář na Nový rok, a nesměle přál klidné a spokojené Vánoce. 
Ještě asi hodinu jsem seděla na chodbě a bulila krokodýlí slzy. Pak jsem si přinesla 
lopatku a smeták, a usilovně začala uklízet.  

Vánoce v čistotě jsem tehdy nestihla, ale o to víc jsme se spřátelili s majiteli domu, 
kteří nás pozvali na Štědrý den k sobě. Byl to hodě silný zážitek, a nikdy na něj 
nezapomenu… 

Narkoman / Karel Sikora 

Stál na pláži 
ozářen horkým sluncem 
v dáli na horizontě 
bojuje parník s metrákovým sumcem 

Vzal si brýle na ten blábol 
sluneční jak jinak v tom horku 
ti dva už zmizeli 
vidí teď dětí krmící se zelím 

Má dost zásob penízovky 
i nějakou muchomorku 
zapije to levným čučem 
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a vypotácí se z vozovky 

Dlužno dodat 
že v poslední vteřině 
seškrábli by ho z kamionu 
a přidali k zvěřině 

Ke které už nemá daleko 
myšlením a chováním 
leč zvíře nemá chronickou stolici měkkou 
a nemusí do vany 

Kaprů jako máku / Karel Sikora 

Koncem sedmdesátých let se stály fronty o Vánocích na kapry několik hodin, 
v určeném místě, kde každý věděl, za kým stojí, a tak si mohl i odskočit třeba na kávu 
domů. Já jsem stál asi šedesátý v řadě u velkoskladu Potravin, kam měla přijet přímá 
zásilka ryb pro Karvinou až z Jižních Čech. Očekával jsem dost dvoukilových kaprů, 
větší se nevozily. A tak se i těšil na štědrovečerní večeři. Večer, po šesti hodinách 
podupávání ve sněhu, přijela jedna Avie, že prý druhá měla cestou nehodu… Nikoho 
to nepřekvapilo, nedávno měl nehodu vagón s mandarinkami, no, Praha musela být 
dostatečně zásobena. 
Začal boj o místo ve frontě a vidina tlustých kousků se rychle vytrácela. Kapři došli 
deset míst přede mnou. 
Na Štědrý den ráno jsem se vydal do ulic vyhledat nějakého prodejce kaprů. Na 
fryštátském náměstí stál jeden a v sudu měl ještě pár kaprů. Ale do váhy 80 deka. 
V zoufalství jsem jich koupil osm, nevypadali nijak malí a byly čiperní. Zabíjel jsem je 
a stahoval kůži asi 4 hodiny. Lavor s odpadem se rychle plnil. A maso zaplnilo sotva 
plochý talíř. No nic, nakonec se celé půlky obalily do trojobalu a u pečení to pěkně 
vonělo. 
Na večeři si budu pamatovat až do smrti. Byli jsme zahlceni drobnými jehličkami 
v podobě jemných hřebenů na vlasy, které jsme žvýkali a z nich sáli ztvrdlé maso.  
Nejchutnější část ryby byl trojobal, který smíchaný s bramborovým salátem navodil libý 
pocit ze štědrovečerní večeře. 

Slova / Petr Korč 

V době večerní, spíše v čase usínání si každičký den pohrávám se slovy. Když se mi 
podaří dát slovo ke slovu tak, že to dává smysl, mám z toho velkou radost. A najde-li 
si mozek cestičku a toto větné spojení si zapamatuji a obdařím jím své okolí, tak okolí 
má z toho také radost a usmívá se na mě, mám z toho opět radost. Je to tak 
jednoduché, dávat slovem lidem do života radost. 

Jednoduchost ale někdy bývá tak nejednoduchá, že si nic nezapamatuji a vytvářím 
pouze věty jednoduché, věty holé, nic neříkající, tak jak si zapomenu dáti opasek do 
kalhot a bez opasku jsem najednou i bez kalhot, které se válejí někde u kotníků. 
Nezůstávám však holý či nahý, jsem v trenýrkách. 

Jednoho dne večer, při usínání, mi hlavou kráčí několik slov. Křičí a hulákají na mě. 
Vezmi si nás, pohrej si s námi, ukaž, zda jsi schopen vytvořit z nás aspoň malou 
větičku. Podřimuji, usínám, skoro jsem ty slova úplně zaspal. Jejich křik byl ale silnější 
než mé usínání. 
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Já jsem Horizont, beze mě nikam nedohlédneš, a já jsem tvůj Dluh, dlužíš, kde se jen 
poohlédneš. A já zase tvé Brýle, které denně hledáš a přitom je máš na nose. A my 
jsme tvé Děti, vzpomeň si, jak jsi nás miloval. Neposlouchej, to je vše Blábol, jen a jen 
blábol, mi někdo tiše našeptává. 

Usnul jsem, spaní bylo poklidné, bez chrápání, bez převracení se z boku na záda 
a zpět na jiný bok, beze snů a návštěvy toalety. Možná i proto slova zůstala v paměti. 
Však počkejte, já vám ukážu, že bych z vás nebyl schopen sestavit krátkou větu, 
i kdyby měla býti primitivní, nejnejsmyslnější, či nejabsurdnější.  

První věta je na světě: „Děti v brýlích na horizontu blábolí o dluhu“. A druhá věta: „Mám 
někde v horizontu dluh a děti v brýlích volají, že je to blábol, blud“, a další… „Na 
blábolišti sedí obrýlené děti a nedohlédnou v horizontu ke své dospělosti k dluhům 
svých rodičů“.  

Kolik jsem schopen vytvořit takových nesmyslných vět, ani nevím. Po krátké úvaze 
jsem si koupil bláznivou karetní společenskou hru Blábol. Do hry jsem se zamiloval. 
Skládám věty do souvětí a s úsměvem pozoruji, jak lehce rozvíjím svoji inteligenci. 

Jít dál / Marie Brabcová 

Včerejšek je minulost, zítřek je budoucnost 
Dnešek uchop pevně do svých dlaní 
Máš nesplněný dluh a teď ho musíš splatit 
Kým jsi byl, víš je čas se změnit 
Blábolů bylo dost 
Musíš přejít pomyslný most  
Sundat růžové brýle a přestat se chovat 
Jako rozmazlené dítě 
Rázně vykroč vpřed 
Vstříc novým horizontům  
Uvidíš jasné cíle svých dnes váhavých kroků 
Včera už bylo 
Zítra ještě není 
Dnešek je dnem, kdy je možno něco změnit 

Vánoční příběh / Marie Brabcová 

Jako dítě jsem bydlela ve městě, ale pak rodiče koupili domek na vesnici a my se na 
jaře stěhovali do domu s velkou zahradou, polem a kusem lesa s potokem.  

To bylo něco pro čtyřleté dítko. Bydleli jsme tam i s babičkou a dědou, a tak jsme měli 
brzy na dvorku spoustu zvířátek. Slepice, husy, krůty, ale i králíčci, ovečky a kráva. 
Všechna jsem si zamilovala a jako dítko s bujnou fantazií jsem králíkům povídala 
pohádky, naháněla drůbež a ovečky sledovala na pastvě. Rychle ubíhal čas 
a najednou tu byly Vánoce. 

Nazdobili jsme živý stromeček ručně dělanými ozdobami a řetězem. Den před Štědrým 
dnem donesl tatínek domů čtyři kapry a pustil je do plechové vaničky v koupelně. To 
bylo něco pro mne. Zalezla jsem si k nim a povídala si s nimi jako by byly kouzelné. 
Dětská fantazie pracovala na plné obrátky, ani se mi nechtělo do postele. 

Nastalo ráno, Štědrý den. Hned jsem běžela za kapříky. Začal vánoční shon 
a maminka mě zavolala do kuchyně. Vařila polévku, tatínek klepal řízky a my děti jsme 
byly k ruce babičce, která chystala slavnostní stůl. Jen děda se podivně potloukal po 
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domě, pokukoval po nás dětech. Pak donesl ze sklepa štokrle, z kuchyně si vzal utěrku 
a paličku na maso a zmizel v koupelně. 

V dětské hlavičce vyvstala otázka. Co tam děda bude dělat a na co mu jsou věci, co si 
nesl? 

Potichu jsem se přikradla ke dveřím a nakoukla dovnitř. Děda s kaprem v utěrce ho 
zrovna praštil paličkou po hlavě. V hrůze jsem začala křičet a plakat. Utíkala jsem do 
kuchyně a volala: Tati, mami ungo zabil rybu. V šoku jsem místo děda říkala ungo, což 
u rodičů vyvolalo smích, ale moje zděšení je zarazilo. Dlouze mi pak vysvětlovali, že 
to tak má být. 

Dávno jsem dospělá, ale dodnes ve mně zůstala vzpomínka na první Vánoce na 
vesnici. 

Když vidím v kádi kapry v době Vánoc, je tato vzpomínka zase živá. 

 

Povídka dušičková / Miroslav Landecký 

Každý rok, v časovém horizontu tak 14 dní před dušičkami, se naše rodina, pamětliva 
všelijakých minulých hádek, nezdarů, ba místy přímo debaklů, začíná připravovat na 
klidné, promyšlené a úsporné prožití svátku zesnulých neboli dušiček. 

Jedná se nám o to, abychom důstojně vzpomenuli našich drahých zesnulých tak, aby 
nám vůči jejich památce nevznikl nějaký materiální či dokonce spirituální dluh. 

Není to nijak jednoduchá záležitost, protože se musíme reprezentovat před místním 
hrobníkem, správcem hřbitova i pozůstalými od hrobů sousedících s hrobem naší 
rodiny a taky všelijakými kolemjdoucími. Aby nás takříkajíc nepomluvili kvůli naší 
údajné lakotě. 

Když říkám my, myslím tím nás, kupu dětí a strejdu Edka s jeho ženou Ančou, strýce 
Kazka s jeho ženou Milkou, jakož i strejdu Bolka s jeho ženou Anělou.  

A proti této naší ušlechtilé snaze letí raketově rostoucí ceny nabízených okrašlovacích 
a památečních předmětů, jako jsou umělé květiny, věnce, žardinky, koše, svíčky 
a svítilny, lucerny, zelené i obarvené větve a jiné funerální artefakty prodávané za 
nekřesťanské ceny. Vlastně za ceny každým rokem nekřesťanštější. Ano, protože 
i když ministerstvo financí a státní banka ve svých zprávách uvádějí roční inflaci 2,1 %, 
my, zarmoucení pozůstalí, jsme nuceni kupovat svou smuteční dušičkovou výzbroj 
každým rokem o nejméně 10 % dráž. 

Na zjištění této skutečnosti si není třeba nasazovat ani zvětšovací brýle či zapínat 
kalkulačku. 
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Nic na tom nemění skutečnost, že do Karviné, kde náš rodinný hrob leží, se přivážejí 
takové výrobky i z nedalekého Polska. Zákon nabídky a poptávky ne a ne stlačit ceny 
na úroveň nám sympatickou. 

Především ovšem držíme stranou všech funerálních (a vlastně i nefunerálních) 
záležitostí tetu Agátu. Stalo se totiž kdysi, že se jí zazdálo obtížné umývat jednou ročně 
náš krásný, velký, prostorný a jistě i pohodlný rodinný hrob z černé žuly. A tak ho dala 
za našimi zády a patrně v přechodném pomatení smyslů na polovinu zmenšit, což ji 
stálo 35 000 korun, které z ostatních pozůstalých později marně vymáhala. 
Marně, protože my Karviňané totiž platíme jen tehdy, když už se to opravdu musí, když 
už nic jiného nezbývá. A to přece musí každý uznat, že toto rozhodně nebyl ten případ. 
Ani náhodou! 

Jen skutečnost, že Agáta je vdovou po horníkovi, jenž zahynul na šachtě při důlním 
neštěstí, ji tehdy ochránila před pořádnou držkovou, možná i před inzultací.  
Letos jsme se jako vždy všichni setkali v domě strýce Edka, protože jeho dům je 
hřbitovu nejblíž a spolu vyrazili na hřbitov. 

Nějaký čas se dospělí domlouvali, co nakoupí na hrob, a nakonec padla volba na malý 
věneček a tři lucerničky se svíčkami. Teta Agáta prosadila nákup žardinie živých 
chryzantém za tři sta.  

Ostatní dospělí se tomu bránili, ale teta Agáta začala lkát a vypouštět naříkavý blábol, 
že jí neumožní ani uctít památku jejího nebohého muže, který leží před nimi v hrobě. 
Na tento argument bylo těžké najít pádný protiargument, a tak byly s těžkým srdcem 
dokoupeny živé chryzantémy za tři sta.  

Strýc Kazek sundal z parafinových svíček červené transportní obaly, vložil svíčky do 
lucerniček a zapálil je. 

Obaly pak vyčistil od parafinu, postavil je na rantl hrobu a z příruční placatice do nich 
naléval přítomným dospělým hruškovici. 

Všechno by bylo v ažůru, kdyby teta Agáta po třetím panáčku nezavrávorala a nepadla 
svým mohutným pozadím doprostřed těžce vyjednaných chryzantém. Ty doslova 
pomarasila.  

Chryzantémy za tři sta jsme museli vyhodit, zachránit se už nedaly. 
Šli jsme smutně domů a přemítali, jak ty dušičky navlíknem příští rok. 

Zima na horách / Ján Bazger 

Moc hezky je v zimě na horách. 
Všude jen ticho, vůkol leží bílý sníh, 
stromy zdobené stříbrným jíním 
a mráz, že až praští. 
Drobné vločky si lehounce v povětří tančí, 
sluníčko ještě ospalé nesměle kouká, 
přes kopec nahlíží 
a líně nad horizont se souká, 
i když od podzimu si jistě 
nadělalo hodně dluhů. 
Řeka klikatící se hlubokým údolím 
z dálky se zračí, 
jako by tam někdo 
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rozvinul hedvábnou stuhu. 
Děti, před chatou skotačí 
poměrně již brzy ráno. 
Běhají nahoru, 
pak, honem se zas spouští 
na bobech, či na saních, 
nehledě rizika. 
A volání rodičů: 
„Kde máte přilby, brýle?!“ 
berou snad jako blábol. 
Je to, jako by házel na stěnu hrách. 

Básně / Helena Červenková 

1) Básník na milou navěšel zlato, 
bez peněz, ale půjčil si na to. 
Dluh bude splácet v horizontu let. 
Brýle se rosí, rozvod zabolí. 
Chtěla děti, né jeho bláboly. 

2) Na horizontu rudý západ v oparu 
přes brýle sleduji ty krásné chvíle 
lásky dluh, žádné bláboly o jaru, 
děti jdu včas předat své exvíle. 

V opojení / Roman Štolfa 

Nad horizontem vychází nádherné sluníčko. 
tu krásu obraz opilců kazí maličko. 

Opojeni mocí blábolí cosi o povalečích: 
Že růžové brýle odložili už dávno, 
že na dluhy teď mají zaděláno. 

Tvrdí, že co dělají, dělají pro děti, 
tvrdí že lid je nevděčný, že o politice nemá ponětí. 

Že vlastně neví co je pro něj dobré, 
a proto v české zemi jsou komory obě. 

I opilci vědí, že když je trablů, více než je zdrávo, 
je potřeba myslet upřímně a s čistou hlavou. 

Jinak slavíci přestanou nám zpívat, 
jinak na tmavý svět budeme se dívat. 
Nabízí se otázka: Budeme se dívat? 

Nad horizontem vychází nádherné sluníčko, 
tu krásu obraz opilců kazí maličko. 
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LEDEN 2018 
Volná tvorba 

Komprimáty situací z mého života stav 25. 1. 2018 / Miroslav Landecký 

Jdeme do práce: 

a) Raději se několikrát a opakovaně přesvědčím, že jsem správně pozavíral ventily 
v technologické lince, jen abych nevypustil milionový obsah reaktoru do kanálu 
a následně do Labe. 

b) Když přijdu na šichtu, klopýtám po pobřeží Severního moře zasněženou, setmělou 
stavbou elektrárny ke skladu, kde nakonec spouštím opatrně přenosnou vysílačku do 
zadní kapsy montérek, čekám na její jemné trhnutí látkou kapsy a trnu přitom občas 
strachem, zda a kdy se z ní opět ozve výkřik zraněného a pak jedno slovo: Bezpečák! 

c) Pokaždé, když v zaměstnání falšuji měsíční výkaz práce, aby hodinově 
a přesčasově aspoň jakž takž odpovídal zákoníku práce, připadám si přitom zčásti jako 
slavný holandský padělatel, zčásti jako mrzký český sebevrah. 

d) Na práci pro japonské firmy není nejhorší pracovní doba natahovaná jako šle; nýbrž 
nepsaná povinnost sníst na firemní párty aspoň tři kousky sushi, tvářit se přitom 
uznale, a ještě pochvalně pomrukovat. 

e) Sníst na firemní japonské vánoční párty rýži zabalenou do mořských chaluh, to si 
vyžaduje od jednoho skutečné pracovní hrdinství.  

f) Nedokázal jsem zatím svému japonskému šéfovi vysvětlit, že říkat naší české 
sekretářce „Lucko san“, je stejně zdvořilé, jako když by jí anglicky říkal „Vy spanilá 
kozo“. 

g) Mým zatím nejtěžším pracovním úkolem bylo sehnat ve středních Čechách 
originální a funkční rýži japonského původu, která se měla použít pro dálněvýchodní 
obřad purifikace staveniště od zlých duchů. 

h) Vypozoroval jsem, že kdo se opije rýžovým vínem saké nebo rýžovou pálenkou při 
japonském obřadu purifikace staveniště od zlých duchů, tomu žádný firemní postih 
nehrozí; snažím se tohoto bystrého postřehu nezneužívat a své kolegy vedu k témuž. 

i) Pokaždé, když jedu na policejní komisařství, abych z jeho drápů vyprostil japonského 
kolegu zadrženého za rychlou jízdu, pokaždé si říkám, kde ti japonští soudruzi berou 
ne cihly, ale tvárnice, které si přivazují drátem k plynovému pedálu. 

ii) Pokaždé, když jedu na policejní komisařství, abych z jeho drápů vyprostil 
japonského kolegu zadrženého za bouračku, přemýšlím, jestli ti řidiči taky někdy spí, 
nebo jenom pracují. 

j) Jeden japonský kolega mi nedávno hrdě sdělil, že je marxista; když jsem mu odvětil, 
že komunismus v ČR dávno padnul a že už se nemusí takhle hloupě přetvařovat, 
zůstal stát jako Lotova žena a zalapal po dechu. 

k) Pokaždé, když jedu na policejní komisařství, abych z jeho drápů vyprostil 
japonského kolegu, který se nalámal při purifikaci stavby rýžovým vínem a pálenkou, 
pokaždé přemítám, kde jsme udělali při našem školení BOZP chybu.  

l) Při obřadu purifikace staveniště hojně létá vzduchem rýže, teče saké i slabá rýžová 
pálenka a předříkávač volá „Kempei! “, zatímco ostatní účastníci obřadu včetně mě mu 
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odpovídají huronským voláním „Banzai!“; nošení ochranných brýlí s ohledem na tu rýži 
jest vřele doporučeno. 

m) Když na mistrovství světa v hokeji jeden japonský útočník bravurně objel vlastní 
branku, skvěle oblafnul svého representačního gólmana, a nakonec nezapomenutelně 
zavěsil do vlastní sítě, tušil jsem, že od těch šikmookých přijdou ještě všelijaká další 
překvapení; ale že přijde až Fukušima, tak to se mi vážně ani nesnilo. 

o) Vím, že Japonci obohatili světový slovník o pojem karoši a Fukušima, ale myslím, 
že si to měli raději nechat od cesty. 

p) V práci i v rodině jsem považovaný za pravdomluvného, protože lžu jenom tehdy, 
když je to nezbytně nutné. 

Jedeme do práce a z práce: 

a) Nemám strach ze smrti ve svém autě, protože si v něm pořád kolem dokola pouštím 
oblíbené cedlo své oblíbené kolumbijské zpěvačky, a tak vím, že v případě nejhorším 
moje řidičská dušička odletí do nebíčka přímo a na perutích jejího božského zpěvu 
k tomu. 

b) Když jedu autem a z náhodného stopaře se vyklube profesionální kuchař a číšník, 
snažím se, aby mi prozradil nějaké své profesionální tajemství; posledně jsem takto 
vyloudil recept na smažená cibulová kolečka v pivním těstíčku.   

c) Když jedu autem a z náhodné stopařky se vyklube kněžka placené lásky, snažím 
se, aby mi žádná profesionální tajemství pokud možno nesdělovala. 

Byl to pouhý sen... / Anna Vojtěchová 

Na návsi plno lidí, copak se to děje? 
Prý bude válka, bude velký boj. 
Sliby a dohody odpluly s vodou pryč, 
zdravý i chorý, chystej svou zbroj... 

Spadne vám čelist, chystáme kyj, 
tělo se v křeči válí a svět to vidí. 
Panenka pohozená u cesty v prachu leží, 
mohutný válec se rozjel sám, vráží do lidí... 

Kde zůstala láska, právo a taky čest? 
Noc nám však končí, začíná svítat, bude den. 
Procitám z tíživého snu, a všude je mír, 
jak dobře je, že to byl jen pouhý sen... 

Moje láska / Marie Brabcová 

Jsi jako malá hvězdička, co na obloze svítí 
Jsi jako kytička jak svěží luční kvítí 
Máš malinová ústa a oči jako chrpy 
Já polapen byl navěky to pochopil jsem brzy 
Máš chůzi krásné laně a vlasy jako len  
co padají ti z ramen jsi pro mě jako sen 
Když vedle mě kráčíš já cítím se jak král 
a do své mužské dlaně pak schovám tvoji dlaň 
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Havran – vánoční zážitek / Petr Korč 

Miluji postavení ze strachu. Očekával jsem, že budu obdarován pod stromečkem 
adrenalinovým zážitkem, který mě potěší. Miluji v životě nějaké to napětí a vzrušení. 
Zvýšením adrenalinu v těle mi vždy prospělo, nabil jsem fyzickou sílu a psychickou 
kondici, a také jsem si vždy provětral hlavu od stresu. Adrenalin mě zaplavil 
neovladatelnou radostí a štěstím z překonání sama sebe. Srdce buší, zorničky se 
roztahují…, a to stojím pouze v předklonu na balkoně třetího patra. Jsem statečný 
a odvážný. 

Den před Štědrým dnem jsem se posadil k vánočnímu stromečku, rozsvítil vánoční 
svíčky, zavřel oči a představoval jsem si, jaký adrenalinový zážitek pod stromečkem 
najdu. Adrenalinové sportovní a armádní zážitky už bych ani nechtěl. Ani ty ve vzduchu 
či na vodě. Ideální k mému věku a postavě bych si přál adrenalinový zážitek 
gurmánského charakteru nebo pobytový zážitek či zážitek masážní a relaxační. 

Taková romantická degustační večeře při svíčkách v zámecké krčmě, to by byl 
adrenalinový zážitek. Když ještě kolem lítají ohlodané kosti a hraje středověká kapela. 
Nebo zážitek v pivních lázních. Horká lázeň v pivních přísadách a točeným pivem 
k tomu, to je zážitek, na který bych se nechal utáhnout. Taková pivní lázeň ve dvou, 
se svoji milou, to by byl doslova romantický skvělý adrenalinový zážitek. Chybí mi 
energie a někdy mě ničí stres. Už se vidím ve světě čokoládových, medových, 
kokosových, kávových i dalších masáží. Cítím svoji provoněnou pokožku, cítím, jak 
ozdravuji, jsem svěží na těle i duchu. 

Nenašel jsem pod stromečkem žádný dárek, který by mě zvedl ze židle, který mi 
umožní prožít něco krásného, zábavného nebo dobrodružného, který by mi udělal 
obrovskou radost. Jen běžné vánoční dárky… ponožky, parfémy, trenýrky, pěna na 
holení… 

Ani já jsem nikoho neobdaroval adrenalinovým dárkem, který by mým blízkým udělal 
velikánskou radost. 

Jediným adrenalinovým dárkem, kterým jsem si sám obohatil letošní Vánoce, byl 
povánoční turistický výšlap na rozhlednu Havran. Rozhledna Havran se nachází na 
vrcholu stejného jména, který je nejvyšším vrcholem střední části Českého lesa. Jedná 
se o bývalou vojenskou ocelovou věž. Cesta na rozhlednu, která leží v těsné blízkosti 
státní hranice s Německem, je poměrně zdlouhavá a náročná na fyzické síly. Vede 
však nádhernou, téměř neobydlenou a neporušenou krajinou Českého lesa. Výšlap 
jsem nerealizoval sám. Byli jsme čtyři, dva statní mladíci, jedná velmi turistický zdatná 
žena – šedesátnice, která s lehkostí každý týden zdolává padesáti kilometrové horské 
pochody, a Já, tak zvaný turistický elév. Začátek výšlapu jsem nazval Autoturistikou, 
byla to cesta autem na zmrzlém i rozbředlém sněhu. Cíl byl jednoznačně nastaven, 
jízda autem co nejblíže k rozhledně. Až se vozidlo zastaví, stanou se z nás opravdoví 
pěší turisté. Tato skutečnost nastala po patnácti kilometrové jízdě a podle navigace 
něco více než tři kilometry před naším cílem.  

Strmé stoupání v hlubokém sněhu bylo fyzicky velmi náročné až pro mě kritické. Naše 
čtyřčlenná skupinka se velmi rychle proměnila ve skupinku tři vpředu a jeden vzadu. 
Brzy jsem pochopil, že zimní turistika není v tom, že se oděju jak na severní pól. Od 
pasu dolů mám tělo oděné podvlíkačkami, ponožkami z ovčí vlny, kalhoty riflové 
zateplené a chodidla ukončená pohodlnými botami do sněhu a mrazu. Od pasu nahoru 
jsem se opravdu vyšvihnul. Tílko, termo triko, svetr, rolák a beránková bunda. Na hlavě 
beranice. 
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Říká se, že sluníčko v zimě nemá žádnou sílu, má krátké paprsky a hřeje velmi málo. 
Mě to však připadá, jak by mělo hodně síly a velké množství dlouhých paprsků, které 
mě donutily postupně svlékat ošacení od pasu nahoru. Termo triko a tílko ponechávám 
na svém těle. Pociťuji, jak mi obličej rudne, nejedná se jen o mráz, ale hlavně o fyzickou 
a psychickou zátěž. Nekonečné tři kilometry, a tak sám… 

Klopýtám. Svoji vnější sílu nahrazuji silou vnitřní, která je mnohokrát větší. Získávám 
zpět radost z chůze a pěší turistika mě začíná bavit. I když obličej je stále zbarven do 
červena a na zádech pociťuji tekoucí potůček, ve výšlapu za Havranem nepolevuji, ba 
naopak, přidávám do kroku. Dokonce si povídám sám se sebou, jak je vše krásné a jak 
vesmír zařídí, že jistě dojdu do cíle. Každým krokem se cíl přibližuje, začínám míti 
různé představy, bohužel nejsou to povzbuzující erotické, ale představy zvláštní, divné 
až neobyčejné…  

Konečně v cíli. Stojím pod rozhlednou a snažím si odpovědět na jedinou otázku. 
Zvládnu vystoupat po nekonečném počtu schodů, až na nejvyšší plošinu rozhledny?    

Jsem na samém vrcholku rozhledny. Do všech stran kolem Havrana se rozprostírá 
členitá lesnatá krajina. Klid okolních hlubokých lesů mi dovolí nerušeně rozjímat. 
Nechávám se unášet proudem silného větru jako plachetnice na vlnách, nevznáším 
se. Je to pouze pocit. Počasí mi přeje, vítr vyhnal z oblohy všechna mračna, sluníčko 
nehřeje, pouze opaluje a dohlednost je úžasná. Vidím všechny kopce a kopečky 
Českého lesa, nádhernou siluetu Šumavy, Slavkovského lesa a s úctou jsem spokojen 
s nevýraznou siluetou Alp. 

Otevřel se mi úžasný výhled na okolní svět a já zde zanechal veškeré starosti všedního 
dne. Není ani teplo ani bezvětří. Ještě dlouho jsem pozoroval z terasy rozhledny okolní 
krajinu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arny / Karel Sikora 

Potkat ho v noci, bez obojku, jen tak, asi by to pro pozdního chodce nedopadlo dobře. 
Byl to od přírody lovec, dobrý hlídač a ochránce. Jen ne moc mírný k blízkému okolí. 
Navíc divoký, pyšný a hrdý na svůj původ. Nikdy dosud neprohrál, nepoznal couvání 
v boji a natož útěk před soupeřem.  

Vlčák Arny, ve svém oploceném výběhu seděl pořád u kotce v pozici a s postojem 
záhadné sfingy. Žrádlo mu nosil jen jeden hlídač, Pepa, kterého povely poslouchal spíš 
jako doporučení. Pustil ho dovnitř kotce, a tím dal najevo svou schovívavost. S ním 
také prováděl obchůzku kolem plotu skladu Benziny, ostatní hlídači se museli obejít 
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bez psího doprovodu. Arny nejraději chodil ven v noci, kdy areál byl liduprázdný a snad 
každý zajíc v okolí o tom věděl a zpovzdálí obcházel Arnyho teritorium. 

Jednou v neděli dopoledne, kdy letní čas a parno navodilo atmosféru pokojné siesty, 
opustil Arny s hlídačem kotec a procházel se po trávě u kolejové vlečky. Náhle mu 
zahrály všechny svaly v těle a vrhl se na maličkou kuličku v nízkém porostu. Netušil, 
že ježek má ostré bodliny a zakousl se silně do jeho těla. Nadzvedával a nadhazoval 
si jako míč už mrtvého ježka, z tlamy mu kapala krev a ježek byl vyhazován zuřivě do 
výšky až s pravidelnou intenzitou. Pojednou ho nechal ležet v trávě, o kterou si otřel 
zkrvavenou tlamu a odcházel hrdě k svému kotci. 

Osudným se mu stal zajíc, který vůbec netušil, kdo je tu králem a na koho za plotem 
narazí. Arny, když ho spatřil, vystartoval za ním jako raketa. Vyčnívající drát v oplocení 
mu rozpáral kůži na prsou, až se obnažila celá hrudní svalovina. Hrdost mu nedovolila 
vydat sebemenší zvuk. Se svěšenou hlavou zmizel v kotci. Noční směna byla celá na 
nohou a ihned volali majiteli. Ten ale nebral telefon. Naložili ho do auta a obvázaného 
silně kolem prsou vezl ho Pepa na veterinární pohotovost dvacet kilometrů vzdálenou. 
Rozhodli se pro operaci a po třech hodinách ho přivezl šťastně zpátky. Ráno to Pepa 
schytal od majitele, který byl pro utracení. Arny se musel přestěhovat dovnitř vrátnice. 
Zřejmě se mu tam zalíbilo, seděl si pořád u olejového radiátoru a nebývalý puch se 
šířil místností. Hlídači se složili na operaci a dvakrát za týden ho vždy jeden zavezl na 
převazy, takže po měsíci si už spokojeně vykračoval okolo vrátnice. Majitel firmy 
inkasoval pár tisíc z pojistky, ale nijak se o osud psa nezajímal. Celá událost měla 
kromě záchrany psího života ještě jednu dohru. Od té doby vycházel Arny na obchůzky 
s každým hlídačem, a ti naopak si hrdě vykračovali po boku této divoké bestie. 

Dětská kavárnička / Roman Štolfa 

Dne 30. 1. 2018 na slova dětí z Dětské kavárničky: kulečník, megatron, vesmír, 
astronaut, kytka, hry, ohebnost, džastin (Justin), kofola, korále, florbal, Venuše, 
vysavač, sanitka, slunce, spirála, měsíc 

Jak to vypadá, když kamarád ptá se kamaráda? 
Dětská kavárnička? To jako že se tam furt pije káva? 
Ale ne. Zkusím ti ji přiblížit, ať dokážeš si ji lépe představit: 
V Domě dětí v Orlové má Dětská kavárnička místnosti hned dvě. 

V té první, když se vejde, je vlevo malé pódium a židle. 
Věšák na bundy je tu v levém koutě. U zrcadlové stěny. Boty tam necháváme odloženy. 
Za barem tu Mili dobroty připravuje. Hostí nás obvykle čokoládou nebo čajem. 
Občas se najdou i takoví, co mají v sobě dost odvahy a na pódiu se s něčím představí. 
Jsou tak k vidění hezké výkony. Kulturní ale i sportovní. 

V herně, to je ta druhá místnost, je toho také spousta.  

Mili ze skříně na stoly různé hry chystá. 
Vybere si každý. Je tu lego, stolní hry, fotbálek i kulečník.  
Občas pro ostatní někdo připraví i kvíz. 
Narozeniny slavíme při kofole s přáteli. Na chvíli i hry na mobilu nám tu dovolí. 

Míváme různě zaměřené akce. 
Víme, jak zavolat sanitku, když je třeba, protože k první pomoci akce tady bývá. 
Nedávno jsme si vyzkoušeli na trika, jak funguje pestrobarevná batika. 
Rád mám i turnaje a hry o ceny. Diplomkem tu vítěze odmění. 
Občas také promítáme. Pohádky neznámé i známé. 
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Ptají se nás, co bychom rádi, tak jsme spolu kamarádi. 
S Dětskou kavárničkou chodíme i na procházky.  
Objevujeme Orlovou a místa, kde je hezky. 
Jezdíme i na výlety: Do Krásné, do Věřňovic, do Ostravy nebo Kopřivnice. 
Jmenovat je všechny nebudu. Je jich více. 
Pomáháme na Odře a Olši i s úklidem přírody.  
Za odměnu opékáme párky a jezdíme si na lodi. 
Míváme i přespání ve Spirále. Pro orlováky je to místo známé. 
Dřív se mu Kotva říkalo. Nenajde se tu snad dítě, co by to místo neznalo. 
Na hřišti trénujeme různé dovednosti. Především kvůli lepší ohebnosti. 
A dříve než slunce zajde, vytáhneme sportovní potřeby. 
Třeba míče a florbalové hole. Ty jsou tady blízko, v přízemí, dole. 
Noční procházka 
za svitu měsíce, 
líbí se mi také 
velice. 
Z vesmíru točí se 
až hlava. Zájemci 
souhvězdí mohou 
si ukazovat. 
Můžeme zapojit 
i fantazii: Asi nepřiletí hned Megatron z Venuše, 
ale můžeme spojení s astronauty vyzkoušet. 
Trubice vysavače změní se rázem v černou díru,  
když o korále obírá kosmickou jakovílu. 
Vraťme se ale zpátky na Zemi. Z rádia Džastin nás oblíbenou hudbou odmění. 
Poznáváme kytky i zvířata, o tom ale až jindy, až otevřeme téma: zoologická zahrada. 

Stačí? Však přijď se někdy podívat. 

Vianoce, ako nikdy predtým / Ján Bazger 

Ubehlo už viac ako sedemnásť rokov, čo som sa presťahoval do menšieho, teda 
dvojizbového bytu. Prvé i druhé Vianoce v ňom boli, snáď len na malé odchýlky, ako 
všetky ostatné predošlé roky. Čas plynul a blížili sa ďalšie. Vtedajšia moja priateľka, 
s ktorou sme trávili Vianočné sviatky vždy u mňa spoločne už niekoľko rokov 
i v predošlom byte, neviem prečo, ale iba krátko pred sviatkami sa ma spýtala, kde 
pôjdem na Vianoce. Povedala, že ona bude cez Vianoce s deťmi, teda u dcéry.  

Na tom však nebolo nič divného. Mladá rodina bývala iba kúsok od nej, ale priznám 
sa, že ma to takpovediac trochu zaskočilo. Nastala chvíľka ticha a potom s dlhým 
nadýchnutím som odpovedal: 

„Neviem, naozaj ešte neviem. Ale pravdepodobne pôjdem na Kysuce k otcovi 
a bratovi.“ 

„Tak áno,“ povedala na to priateľka a zas bolo chvíľu ticho. Hovor sa potom obrátil 
iným smerom a viac sme sa o tom už nerozprávali. 

Brat vtedy pracoval tu v Karvinej a občas sa k večeru u mňa zastavil na kus reči. No, 
a keď bol potom u mňa, prišla reč i na sviatky a tak som bol pozvaný k nim. Doma som 
teda na Vianoce nechystal vôbec nič.  
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Na Štedrý deň ráno som kúpil sedmičku voľajakého koňaku, dve šišky trvanlivej 
salámy, pobalil darčeky, aby som tam nešiel len tak, po prázdnu. Nuž a po obede som 
vycestoval. 

Sedel som vo vlaku a hlavou sa mi rojili myšlienky: Prečo ja tam vôbec idem? Veď 
vlastne utekám sám pred sebou! Mám tu svoj byt, domov, v ktorom sa cítim dobre a je 
predsa jedno, či som práve na Vianoce sám, alebo nie...?!  

Keď sa vlak blížil k stanici Č. Těšín, obliekol som si bundu, pozbieral tašky a len čo 
vlak na stanici zastavil, ja som vystúpil. Prebehol som na druhé nástupište a sadol do 
vlaku čo išiel o niekoľko minút naspäť. Lístok, ktorý som mal vo vačku kúpený do 
Čadce bol i spiatočný, takže žiaden problém. O necelú polhodinu som bol zas 
v Karvinej. Vo večierke, ktorá bola našťastie ešte otvorená, stihol som kúpiť bochník 
chleba a s akousi úľavou v duši som vošiel do ticha svojho domova. Pustil som si 
televízor a spokojne čakal na štedrý večer. 

Nuž, a aký ten večer bol?... Ako každý iný, obyčajný, všedný. Na večeru som si ohrial 
viedenské párky a ukrojil dva krajce chlebíka. A priznám sa, že mi nechýbal ani 
nastrojený stromček, ba ani sviečka na mojom „štedrom stole.“ Veď v dome naproti 
blikali farebné svetielka takmer v každom obloku.  

Po večeri som si uvaril kávu a rozbalil balíček keksíkov – BB sušienok. Okrem voňavej 
kávy a v ten moment náramne chutných keksov (lebo iné cukrovinky doma neboli), 
vychutnal som si ešte dve pekné rozprávky čo dávali v televízií a potom sladko 
unavený som ľahol do postele a tuho zaspal. Tak takéto boli vtedy moje Vianoce, plné 
pohody, ako žiadne iné predtým a môžem povedať, že už ani nikdy potom. 

Zážitek z Vánoc / Helena Červenková 

Blíží se Vánoce. Už vím, že žádný Ježíšek dárky nenosí. Že to kupují maminka 
s tatínkem, ale jen ti, kteří mají peníze. My jich máme málo, proto i dárků pod 
stromečkem bude málo. Ve třídě už stojí nazdobený stromeček. Je ověšený bonbony 
v barevných papírcích. Ale je v nich jen sádrový odlitek z formičky, jeden jsem tajně 
odbalila. Ptala jsem se maminky, jestli budeme mít na stromečku čokoládovou kolekci, 
jako loni u tety, kdy jsem si směla jeden kousek ze stromku utrhnout. Asi ne, je moc 
drahá. Tak tam zase budou viset jen oříšky zabalené ve staniolu. Na páteční třídní 
vánoční besídku mám přinést dvě koruny, ty mi ale maminka nemůže dát. A já bych 
tak chtěla na tu besídku jít. Maminka řekla, že si můžu vydělat sběrem starého papíru. 
Dvě koruny, to je deset kilo sběru. Už druhý den chodím od bytu k bytu a škemrám 
o staré noviny. Někde mi to dají pěkně svázané, někde mi dají jen hromadu a svazuju 
si to ve sklepě sama. Sousedka u nás na patře mi to dala aspoň v papírové krabici, 
jůůů, zas mi přibyde nejméně kilo. 

Obal od vánoční čokoládové kolekce je nějaký těžší. S údivem hledím na plato 
barevných figurek. Ona je dvoupatrová a sousedka si toho nevšimla! Utíkám radostně 
s nálezem domů a překotně líčím, jak jsem k čokoládovému pokladu přišla.   

Maminka ale mou radost nesdílí, zvoní u sousedky a nález vrací. Překvapená 
sousedka vezme krabici, nevěřícně ji obhlíží, chvíli váhá a pak mi ji podá, že si ji můžu 
nechat, když jsem ji našla. Hurá, poprvé budeme mít na stromečku pravou 
čokoládovou kolekci! 
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Vánoční dárek / Helena Červenková 

Vánoční stromeček jehličím zavoní, 
tak jako loňský rok, tak jako předloni. 

Z pokoje kouzelný zvoneček zazvoní 
tak jako loňský rok, tak jako předloni. 

Rozbalím balíček a zase papuče 
tak jako loňský rok, tak jako předloni. 

Zavzpomínám na Vánoce v roce 1986. Byla jsem dvanáct let vdaná s chlapem, který 
mi snášel modré z nebe, bohužel často pod oko. Od milovaného muže jsem mnohdy 
žádný dárek nedostala a on, když dostal dárek ode mne, vůbec ho nerozbalil a nechal 
ho ležet netknutě na stole ještě dalšího půl roku. Vánoce byly vždy dny gruntování, 
honění, pachtění a dávno v našem manželství ztratily to poetické kouzlo.    

V tom roce 1986 náš závodní výbor ROH nabízel poukaz pro čtyři osoby na vánoční 
pobyt v rekreačním středisku v Kremnici. Všichni poukaz odmítali, protože 
konzervativně chtěli trávit svátky s rodinou doma. A naše rodina byla pětičlenná. Ale 
pak jsem si řekla, proč ne, aspoň si na chvilku odpočinu od milovaného muže.  Pro 
mne a všechny tři děti to byl opravdu ten nejpohodovější týden. Užila jsem si s nimi 
sáňkovačky, procházky zasněženou krajinou, muzeum mincovnictví, kulturní 
i sportovní akce. Na Štědrý den nám nebylo ani trochu smutno, že netrávíme Vánoce 
jako kompletní rodina. Dala jsem dětem dárečky, které jsem vezla už zabalené 
z domova. Ony mi daly dárečky, které celý týden dopoledne vyráběly v programu pro 
děti. Poprvé v životě jsme prožili nádherné klidné vánoční svátky, na které se 
nezapomíná. 

Když anděl pláče / Hana Kavalová 

Anděl seděl jako obvykle na zídce blízko letiště a pozoroval cvrkot. Bylo to jeho 
oblíbené místo. Přílety a odlety letadel měl v malíčku lépe než dispečer. 

Ten den bylo hezky. Malý Jakub se mu líbil už od první chvíle, co vstoupil s rodiči do 
letištní haly. Táta byl takový mlčoch, ale maminka se k němu chovala pěkně. Co chtěl 
vidět, to mu ukazovala a nač se zeptal, tak mu odpověděla. Vypadali šťastně 
a spokojeně. Kuba byl typicky neposedné dítě. Bavilo ho běhat kolem kufrů, smát se 
na lidi a ukazovat jim, co všechno už umí. Byl nebojácný a milý. Jak mu to vždycky 
říkala máma? 

"Když budeš na lidi milý, oni budou milí k Tobě a budou Tě mít rádi". Miloval letadla, 
takže každá příležitost byla pro něho svátkem. Znal dokonce už i jejich názvy. Zajímal 
se, jak rychle a vysoko létají. S tátou doma sedávali nad mapou a ukazovali si, kde 
všude vedou letecké trasy. 

"Mami, mně se chce čůrat". Maminka se zvedla, že půjde s ním. 

"Ne, ne, já sám. Vždyť už jsem velký. Já vím, že jsou to ty dveře na konci haly. Je tam 
nakreslený ten pán." 

Maminka se usmála... "Ty už jsi vážně velký. Tak utíkej a dávej pozor. My Tě 
s tatínkem počkáme tady na těch sedačkách." 

Jakub se na toaletách zdržel. Bylo tam přeci tolik zajímavých věcí. Vesele strkal ručičky 
do otvoru pro osušení rukou, líbilo se mu, jak na záchodě zhasínalo a rozsvěcovalo se 
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světlo a dokonce... když dal ručičky pod kohoutek, tak sama, ale úplně sama, začala 
téct voda... už se chystal utíkat pochlubit se k mámě... 

"Co je to, že by ohňostroj jako na Silvestra?" nechápavě zůstal stát. Začal mít strach. 
Máma mu vždy říkala, ať nechodí někam, kde má pocit strachu. Zašel zpátky do 
kabinky. "Počkám tady, však maminka si pro mě přijde," pomyslel si. Sedl si na zem 
na bobek, hlavičku schoval do dlaní a tiše čekal. 

Anděl pochopil. Věděl, že přišel jeho čas. Objal svými mohutnými křídly malého 
chlapce a tiše mu šeptal do ucha, že je v bezpečí. V bezpečí nebes. 

Kulometná palba šíleného teroristy vykonala své. 

Až po dlouhé době našla záchranná sestřička Marta na záchodě vyděšeného 
třepajícího se chlapce, který se neustále ptal, kdy přijde máma, a zda už ten ohňostroj 
skončil. 

V nemocnici ho milovali. I v dětském domově, kde byl miláček všech tet. Každý 
obdivoval, že i přesto, co zažil, letadla miluje nadále. Byl neuvěřitelně chytrý a vnímavý. 
Uběhlo několik let a Gaudeamus Igitur zněl hlavně pro Jakuba. 

Jako obvykle seděl anděl na známé zídce. Dnes se kolem něho linula slavnostní barva. 
Jeho milovaný pilot Jakub má dnes svůj první let. Na trávník pod zídkou se jako 
křišťálky leskly andělské slzy štěstí... 

Povídání o králíčku Hopsálkovi / Iva Klemensová 
(Jak šel králíček Hopsálek do světa / Iva Klemensová – 8 let) 

Žil, byl jednou jeden králíček, který se jmenoval Hopsálek. Jednoho dne se rozhodl, že 
půjde do světa. Vzal si do uzlíčku pět mrkví a šel.  
Cestou potkal sovu a ta se ptá: „Kam jdeš zajíčku?“ „Ale, rozhodl jsem se, že půjdu do 
světa.“  
Šel a šel, až potkal psa. Hopsálek říká: „Co tu děláš?“ „Hospodář mě vyhodil.“ „A proč?“ 
„Že jsem už starý a špatně slyším.“ „Pojď se mnou do světa, bude ti se mnou líp.“  
A šli. Pes, který se jmenoval Puntík, a králíček si cestou říkali hádanky, aby jim cesta 
lépe ubíhala.  
Po nějaké době potkali kočku sedět u cesty. Pes se ptá: „Co tu děláš?“ „Jsem už stará 
a málo chytám myši, a tak mě vyhodili ze statku. Jmenuji se Micka.“ „Nechceš jít 
s námi? Micka souhlasila.“  
Tak šli dál do světa spolu a měli se spolu dobře. Žili spokojeně a nic je už nerozdělilo. 
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ÚNOR 2018 
Téma: hudba 

Povídka Hudba III / Miroslav Landecký 

(malé hudební zamyšlení a zavzpomínání) 
Dostal jsem od svých přátel za úkol napsat krátkou stať o hudbě. Nejsem muzikolog, 
ale coby člověk neudělal pro přátele, že. A tak jsem se pustil do psaní. I když ne hned, 
protože hlavu jsem měl prázdnou, jen to dunělo. Přece jen, ty roky, kdy jsem k hudbě 
takříkajíc ani nepřičichnul, se neblaze podepsaly na mé schopnosti vydat o hudbě 
pravdivé a smysluplné svědectví.  

Už už jsem myslel, že ta moje snaha skončí blamáží, když nakonec jsem zaslechl 
z rozhlasu Helenu Vondráčkovou, jak zpívá píseň Konec karnevalu. Je to nádherná, 
povznášející melodie interpretovaná kultivovanou zpěvačkou. A hned jsem si 
vzpomněl, že stejnou melodii jsem kdysi dávno slyšel v ruské a anglické verzi. Tu 
ruskou nám na střední škole přehrál z černé gramofonové desky profesor Milan Jehlík 
– je to chorál o Stěnkovi Razinovi, teskná balada o smrti jeho kněžny v povstaleckém 
člunu a pohřbu ve vlnách Volhy (...iz za ostrova na strežeň, na prostor rečnoj volny...)  
No a tak mne napadlo přiřadit ke každé mé životní etapě určitou hudební skladbu, 
která byla v té době charakteristická. Vybavit si tak ty písně, připomenout. 

A chronologicky jsem si vzpomenul od základní školy: Oj bačo, bačo náš (černů 
košulku máš...) a Okolo Frýdku cestička (... a na ní se zelená, a na ní se zelená 
travička...) 

Stěží bych se rozpomenul na písně pionýrské a budovatelské – nebyly tak výrazné, 
aby v mých dětských uších a mysli zanechaly trvalou stopu. Jedna přece jen: Červená 
se line záře, (... hřeje ruce, barví tváře...) Ale docela dobře se rozpomínám na 
spolužačky Šárku a Zdenku, které se v hudbě dostaly mnohem dále než já a dokázaly 
hrát na piano, ba i čtyřručně. Mojí tajnou chlapeckou láskou ve věku útlých 10 let 
ovšem byla Yveta Simonová a Judita Čeřovská – jak jinak. Milana Chladila (s písní 
krásné je žít...) jsem považoval za svého soka v lásce... Počátkem šedesátých let přišla 
divadla malých forem a s nimi písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Přišel Karel Gott 
(... oči má sněhem zaváté...), Waldemar Matuška (Zuzanoó), Karel Štědrý (... mám 
malý stan), Miluška Voborníková, Jitka Zelenková. Přišla Hegerová (svatební píseň), 
Pilarová (tam za vodou v rákosí), Karel Černoch, Olmerová (úřady nemilovaná). 
V polovině šedesátých let přišli zvenčí The Beatles, Rolling Stones... i něco málo Elvise 
Presleyho. Na domácí scéně zaujala důstojné místo filmová hudba: Limonádový Joe, 
Starci na chmelu, Dáma na kolejích... 

V pražské Lucerně vystoupil trumpetista Luis Armstrong. Později nahrával senzační 
CD s Ellou Fitzgeraldovou. 

Na vysoké škole po roce 1968: poslouchaly se písně Karla Kryla – Bratříček, 
Studentská halenka, Šimek a Grosman, Gaudeamus, Olympic, Simon a Garfunkel, 
The Seekers (The carnival is over), The Cream (Train time), Led Zeppelin, Jimmy 
Hendrix a jeho Foxy Lady.  

Během služby v československé armádě jsem si dokonale namemoroval píseň 
Fernando: hrávali nám ji při budíčku furt pryč i během rozcvičky. A pochopitelně během 
vojenského výcviku nemohly chybět písně typu Přes spáleniště (přes krvavé řeky, jdou 
naše pluky neochvějně dál...), S velikou armádou (... s cesty smetem vrahy...) atp.  
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Sedmdesátá léta: pokračoval čas muzikálů: Noc na Karlštejně, Anděl s ďáblem v těle, 
Anděl svádí ďábla. 

Nuceně a na zákrok místních úřadů končí Marta Kubišová coby interpretka... Věčná 
škoda; ztracená léta se nedají ani vrátit ani nahradit. Září naopak Marie Rottrová, Hana 
Zagorová a Věra Špinarová (... jednou se vrátíš...) Poslouchal se Bob Dylan, pozdější 
nositel Nobelovy ceny (2016). Osmdesátá léta: Na televizní obrazovky vrací se 
pamětnické filmy a s nimi ústřední melodie těchto filmů: Minulost Jany Kosinové – 
(... modravých dálek volání...) Objevuje se Formanův film Amadeus (1984) se vší jeho 
parádní filmovou hudbou.  

Devadesátá léta: Michael Jackson začíná se svým Thrillerem (1992) a září na 
hudebním nebi až do tragické smrti. Drogy žel neodpouštějí ani zpěvákům – drogy 
neznají vyvolených. Viz Whitney Houston (2012).  Ani alkohol neodpouští: viz Vladimír 
Vysockij (smrt 1980). Ani AIDS neodpouští – viz Freddie Mercury, takto zpěvák a člen 
skupiny Queen; umírá r. 1991. Točí se film Evita s rockovou operou téhož jména 
(a s Madonou v hlavní roli).  

Na české hudební scéně suverénně válí Michal David (... nenapovídej, jak chovat se 
mám...) a Jarek Nohavica, nový bard slezského lidu. Stěžejní CD: Podivné století (... já 
viděl divoké koně, běželi soumrakem...). 

Léta 2000 + Susan Boyle – proletí soutěží Britain´s Got Talent v roce 2009 jako meteor 
a už nezapadne. Její nezapomenutelný sen I dreamed a dream se stal šlágrem pro 
všechny následující časy. Sotva se kdo z dnešních pamětníků dožije doby, kdy lidé 
nebudou vědět, o co kráčí, a kdo byla Susan Boyle. Hudba povznáší, znesmrtelňuje... 
Shakira: Nemám strach, že bych zemřel nebo dokonce zahynul (je v tom rozdíl, který 
je bůhvíproč vymazáván z lidských myslí) ve svém autě. Přehrávám si v něm totiž 
pořád kolem dokola písně mé oblíbené kolumbijské zpěvačky, a tak moje motoristická 
dušička by v takovém fatálním případě odlétla přímo do nebe a na perutích jejího 
andělského zpěvu k tomu. Stěžejní DVD: Live of the record (záznam koncertu 
v Rotterdamu). Existuje i brilantní záznam jejího koncertu z Miami.  

Tak to byl výčet pár písní, zpěváků, hudebních skupin a hudebních událostí, jak jsem 
je během času prožil a prožíval já sám. Toto je má zahrada hudby. Ach, málem bych 
zapomněl na skupinu ABBA a Buena Vista Social Club... 

Pozorný čtenář si jistě povšimnul, že ve výčtu není tzv. vážná hudba. Dokonce tam 
není ani Prodaná nevěsta, kterou minulý režim servíroval televizním divákům vždy 
každý Nový rok k večeři. Život, osud a dohodnutý formát tohoto přehledu tomu tak 
chtěl... 

Valčík na Cieszynskim rynku... / Anna Vojtěchová 

Bylo krásné, červnové odpoledne. Já jsem se se svou kamarádkou Marií vypravila do 
Polska, kde o Svátku Tří Bratří měl být koncert oblíbené kapely. Vzaly jsme si 
fotoaparáty, dobrou náladu a spěchaly na náměstí, kde se koncert měl odehrávat.  

Na rynku vrcholily přípravy, bylo tam hodně lidí, kapela zkoušela své nástroje. Kolem 
pódia byla ohrádka, aby lidé nestáli přímo u hudby, ale ve vzdálenosti k poslechu 
určené. Já jsem najednou vzala svůj fotoaparát a přiblížila se k ohradě, abych si 
pořídila dobré snímky, než koncert opravdu začne. Vstoupila jsem nenápadně za 
ohrádku, a než jsem stačila zmáčknout spoušť, hudba začala hrát krásný valčík. Přede 
mnou se objevil člověk, který mě vyzval k tanci. Chtěla jsem rychle utéci z ohrady, ale 
nepodařilo se mi to. S povelem člověka přede mnou, dziewczyno, tancz... jsem se 
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roztočila v kole. Svět kolem mě nabíral obrátky a já přestala vnímat lidi kolem sebe. 
Hudba dohrála svůj první kousek, a já si uvědomila, kde vlastně jsem, a co tam dělám. 
Tanečník mi s úklonou poděkoval za tanec a já ještě s mírnou motolicí v hlavě jsem se 
snažila co nejrychleji opustit ohrádku. Kamarádku jsem po delší chvilce našla v davu, 
měla záchvat smíchu z toho, jak jsme tancem zahájili koncert na náměstí. 

Další den, po příchodu na pracoviště, jsem slyšela poznámky typu, naše tanečnice, 
a jak dlouho jsme to cvičili, a tak. Jen já vím své, bránila jsem se jejich poznámkám. 
Ale tento tanec mi zůstane navždy v paměti, a ráda na tuhle příhodu vzpomínám. 

Svítání / Anna Vojtěchová 

Stojím na břehu moře v úžasu, 
vzduch provoněný solí mě štípe v mou líc. 
Tiše a pokorně očekávám další svítání, 
jen vnímám čas, tma odchází, co bys chtěl víc? 

Jsem jako starodávná swinga kamenná, 
hrdě tu stojím, hledím na proužek světla, svítání. 
Tichounce žehnám slunci, vítej! 
Moře jen zašumí lehce, než přidá se k mému vnímání.... 

Důlní intermezzo / Karel Sikora 

Pamatuji si všechno, jako by se scéna odehrála včera. A přesto uběhlo od té doby pár 
desítek let. V ten den jsem měl přepadovku z Báňského úřadu, a tak byla celá šachta 
na nohou. Fáralo nás tehdy asi deset techniků, většinou podnikoví papaláši a dva 
báňští inspektoři. Blížili jsme se k našemu porubu z třetího patra prudkou svážnou a po 
zabočení do pravé chodby měla začít kontrolní show. Už z dálky byl slyšet hukot 
ventilátoru k blízké čelbě, ale citlivé ucho rozeznalo v monotónním řevu turbíny podivné 
zvuky, které měly svůj rytmus i měnící se tóninu. Došli jsme asi 15 metrů od tohoto 
místa a už bylo možno rozeznat slova. Někdo, uprostřed hrozného randálu, doufaje, 
že takhle nebude nikým slyšen, vyřvával něco jako „Strašně rád chtěl bych brát vysoké 
cé s lehkostí, s elánem kankánem živil bych se s radostí.“ Bylo vidět ohromný údiv 
inspektorů a všech okolo. Ono totiž neslyšné intermezzo v místě hluku je dobře 
slyšitelné o pár kroků dál. Pěvec nás neviděl, protože čistil pás za rohem, a tak zvesela 
pokračoval. „Direktor žádný neodolá, když řeknu sakrblé, madam, láska k vám mě 
zdolá, játra mám natvrdlé.“ Zíraje na sebe, průvod se zastavil. Dál znělo od ventilátoru 
vyznání pěvce. „Mé srdce v rytmu operety šílí a usíná, dekolty, fraky, epolety, tam život 
začíná.“ 

Průvod se pohnul a minul vchod do čelby. Jako kouzelným proutkem skončil pěvec 
zpívat a pustil se s vervou k čištění lopatou. Ještě jsme neušli ani dvacet kroků a ozvalo 
se vzdáleně za námi opět hlučné: „Nad květy, které nedokvetou a skončí v kanále, 
rozloučíme se s operetou a přijde finále.“ No, nutno dodat, že finále s úřadem dopadlo 
dobře, úředníci našli pouze jednu závadu a u zápisu se potutelně usmívali. 

Hudba v tobě / Marie Brabcová 

Tvůj život je jak Smetanova Vltava. 
Nejprve bublavý potok co skáče po kamenech, 
tak čistý a průzračný 
pak rozpustilá říčka s kudrnatými vlnkami 
a občasným hučícím jezem. 
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Později důstojně tekoucí řeka, 
poklidně se vinoucí krajinou. 
Tvůj hlas zní jako housle 
když houslista šmytcem hladí struny 
ty jemnými tóny svého hlasu  
hladíš moji duši. 
Když v pokoji dovádíš s dětmi 
tvůj hlas je zobcová flétna,  
rozpustilá a zvonivá.  
Ale když se zlobíš  
je to jako když klavírista udeří do kláves otevřeného křídla. 
Tóny zní přesně a temně. 
Jsou tak skutečné jako tvoje zloba. 
Jsi jako houslový klíč na začátku notové osnovy 
co krásně drží celou skladbu pohromadě. 
Ty jsi můj klíč co drží naší rodinu, 
pevná jako skála něžná jako hudba.  
A já jsem šťastný, že mé a tvé noty 
hrají stejnou melodii. 

Čertík Barnabáš / Petr Korč 
ČÁST DRUHÁ 
Kapitola pátá – Hudba 

Čert Barnabáš ví, že peklo na Čertovině není skutečným peklem, je to pouze dílo lidí, 
kteří si hrají na Lucifera, čerty a čertice. Je to hezká čertovská pohádka pro děti 
i dospělé. Jeho zvědavost i tak je velmi nekonečná. Musí na vlastní oči vidět, jak to 
chodí v pekle, které si stvořili pozemšťané. Jeho podoba není čertovská, ale i přes to 
vstupuje do Čertoviny velmi obezřetně s obavou, aby někdo v něm neodhalil 
skutečného čerta. Celé své tělo postříkal vanilkovou voňavkou, co kdyby. Od černých 
vlasů počínaje, až po chodidla konče, pronikavě voní vanilkou. To ho uklidnilo. V Hlavě 
se mu honí různé otázky. Mají tam ohromné kotle, v kterých se hříšné duše vaří 
a pečou? Kde hříšníci trpí ve vroucí smůle. 

Barnabáš se zachvěl, když si vzpomněl, jak jej Lucifer posílal na sběr pryskyřice 
z jehličnatých stromů. Je velmi lepivá a nejvíce to vždy odnesl jeho kožich. Když při 
sběru narazil na modřín sibiřský, byl radostí bez sebe. Žvýkání pryskyřice z modřínu 
čistí zuby, chrání před zubním kazem, osvěžuje dech a léčí zanícené dásně. Celé 
peklo najednou žvýkalo a Barnabáš byl všemi opěvován. Pomalu v myšlenkách se 
vrací k otázkám. 

Mají tam váhy hříchů? V pekle používají rovnoramenné váhy na principu dvouramenné 
páky se stejně dlouhými rameny. Na konci ramen jsou zavěšeny velikánské mísy 
podobající se kotli. Jeden kotlík pro hříšníka, druhý pro závaží. Určit váživost hříchu je 
velmi zodpovědná práce, citlivá a musí býti stoprocentně přesná. Tuto náročnou práci 
osobně vykonává sám Lucifer. Jsou hříšníci, kteří celý život jen kleli a nadávali, 
nezaslouží si peklo, ovšem nemohou následovat ani cestu do nebes. Zůstávají 
v předpeklí. A v tom je právě určení váživosti hříchů velmi citlivá a zodpovědná činnost. 
Jednotka hříchu „váživost“, citlivě a přesně změří rozsah pýchy či pokory, lakomství či 
štědrosti a velkorysosti, závisti i nenávisti a lásky, hněvu i smilstva, obžerství 
a střídmosti, ale také lenosti a činorodosti. Co peklo schvátí, už to nenavrátí. A proto 
Lucifer ve svém vážení se nikdy nesmí přehmátnout. 
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Barnabáš se rozhodl nepoložit si již žádnou otázku a svoji čertovskou nohou vstoupit 
do pekelné brány Čertoviny. Kolem něho náhle začal poskakovat starý čert, asi vrátný. 
Očuchává Barnabáše, pokašlává, posmrkává a nějak vztekle hudruje asi takhle: 
bleble, bleble a kroutí se a svíjí, jak by v něm poznal opravdového čerta. 

Nestalo se tak. Nad starým čertem mávl rukou, ale co ho velmi zaujalo, byla hudba, 
linoucí se někde z podzemí. Vzpomíná, že u nich doma v pekle byli všichni čerti šumaři, 
tedy hudebníci či muzikanti. Neměli žádné vysoké umělecké či estetické cíle. Hlavně, 
že muzicírovali a rytmicky poskakovali kolem kotlů a mohutnými vařechami do nich 
v různých intervalech mlátili. Barnabáš si malinko zanotuje: “smrdím sírou, proletím 
komínem či jinou dírou, z kotle pára stoupá, na stůl mi, bábo, netopýří křidýlko dávej, 
ať mě to v břiše houpá.“ Některé písničky, ale i básničky slyšeli u lidí, a tak nějak si je 
přivlastnili. „Nikomu tak dobře není, jako čertům v pekle. Dříví nikdy nekupují a sedají 
v teple.“ „Když se čerti ženili, bylo v pekle teplo, tancovali rejdovák, až jim z čela teklo.“ 
Při tanci a hudbě, čerti i do kotle zapomenou přikládat. 

Barnabáš je čert velmi citlivý a hudba, která se line z podzemí, budí u něj potřebu dát 
se do pohybu. Zachycuje i slova, jak je všechno jen jeho vina, když zlobil a podváděl 
a že je kůže líná, a proto mu jen v podzemí žít zbývá. Kdyby ti, co muzicírují, věděli, 
že právě on z toho podzemí přišel a při putování českou krajinou, po čertovských 
památkách, má v plánu odhalit a do pekelné říše unést nejhříšnějšího človíčka. Kdyby, 
kdyby… 

Barnabáš se však nechává unášet písničkou. Sám zpívat neumí, ale vždy si z radosti 
zanotuje. I v pekle hudba léčí, pozvedává čertovského ducha v jeho každodenní 
pekelné činnosti, dokáže vykouzlit úžasnou atmosféru a odplavit prach z pekelného 
života čerta. Hudba dělá zázraky, zahání smutek, je nejlepší útěchou pro zarmoucené 
čerty, uspokojí, občerství a osvěží. Má rád hudbu hlučnou, že se při ní dá i nahlas 
mluvit a ostatní nemohou slyšet, co říká, když pomlouvá čerta u vedlejšího kotle. 
V pekle mají všichni rádi hudbu, bohužel je však plné hudebních amatérů. Hudba 
u Barnabáše produkuje v mozku velmi příjemné pocity spojené s chutí na černé pivo 
a současně cítí v žaludku dosti nepříjemný pocit, pocit hladu. 

Barnabáše čich nezklamal. Vstupuje do čertího šenku. Čertův šenk, i u nich v pekle, 
bývá nejoblíbenějším místečkem všech čertů i čertic. Zde, v Čertovině se točí čertopivo 
z vlastního pivovaru. Sličná čertice mu podává středověký pivní korbel plný piva 
s nádhernou krémově hustou čepicí pivní pěny. Má žízeň. Pivo mizí v jeho útrobách, 
jen trošičku pěny má pod nosem. Žízeň neutišil, ale současně se zvýšil pocit hladu. 
Má obrovskou chuť k jídlu. Zaujatě pročítá jídelní lístek: „Obžerství, aneb pátý smrtelný 
hřích na lopatě, pekelníkovy hořící vidle, hořící kotlíkový guláš, čertovský karbanátek, 
ďábelský mletý řízek, Luciferovy vidličky s liščí omáčkou…“ přečetl celý jídelní lístek, 
ale netopýří křidýlka ani plněná žabí bříška nenašel. Trošku se smutně olíznul 
a objednal si vepřové koleno s marinádou a topinku s ďábelskou směsí. 

Dobrou chuť Barnabáši. Jak by zaslechl někde zpovzdálí své jméno. Asi se mu to jen 
zdálo, když má čert hlad a žízeň slyší různé věci. Pochutnává si na ďábelské směsi, 
popíjí pivo s úžasnou krémově hustou čepicí a opět vnímá písničku, jak je všechno 
jeho vina, když zlobil a podváděl a že je kůže líná, a proto mu jen v podzemí žít zbývá. 

O hudbě / Roman Štolfa 

Napište něco o hudbě. Tak zní úkol z únorového Setkání u knihy. Napadá mě celá řada 
cest: 

• Oblíbená hudba mládeže? 
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• Dříve a teď oblíbená hudba? 
• Retro a současné nosiče? 
• Můj nebo vztah mého okolí k hudebním nástrojům? 
• Osobnosti hudebního světa? Jejich příběhy a osudy? 
• Věda o hudbě – muzikologii a její rozmanitosti? 

Ano, tady začnu. Rozmanitostí hudebního světa. 

Hudební styly: Na Wikipedii jsem objevil seznam 22 hlavních hudebních stylů. 
Většina z nich se ještě dále dělí. Obsahuje neuvěřitelných 416 hudebních stylů. Navíc 
tu autor v úvodu píše, že jde jen o některé styly, takže v seznamu nejsou všechny. I tak 
to je dost a klobouk dolů před tím, kdo se v nich vyzná. 

Pro mne ale existuje prosté dělení. Dělím hudbu na tu, která se mi líbí, a na tu, která 
ne. Můj pomyslný žebříček samozřejmě ovlivňuje momentální nálada, ale nejčastěji 
poslouchám Nohavicu nebo Mozarta. 

Jen jednou jsem se nechal přemluvit a vyrazil na technopárty. Hlava mi třeštila ještě 
několik dní po akci. 

Raději si sednu s přáteli k táborovému ohni a zapívám písničky u kytary. Ne že bych 
uměl hrát. Mé pokusy najednou sladit chytání akordu, rytmus i zpěv začaly i skončily 
během mé jednoleté základní vojenské služby. 

Hudební nástroje: Seznam na wikipedii obsahuje 157 hudebních nástrojů. Opravdu 
si velmi vážím každého muzikanta, který umí hrát pořádně alespoň na jeden z nich. 

Hudební nosiče: Když se řekne hudba a nosiče, vybaví se mi party kluků a holek 
posedávající na lavičkách před domem nebo v parku s obrovským přehrávačem na 
kazety. Dnes to máme všichni mnohem snazší. Mobilní telefon přenáší nejen zvuky, 
ale i obrázky. Navíc díky různým aplikacím může zvuky vytvářet a upravovat prakticky 
kdokoliv. 
Rádio si pouštím obvykle při jízdě autem. Bývá pro mne kulisou vlastních myšlenek 
zaměřených na řízení vozu. 

Zvuky přírody: K nejpřirozenějším zvukům patří zvuky přírody. Mám teď na mysli zpěv 
ptáků nebo bublání proudícího potoka. Jsem šťastný, že žiji v době, kdy mohu slyšet 
ptačí orchestr naživo, obklopen přírodou, protože taková hudba je v souladu s hlasy 
ze mě.   

Hudba fantazie: Jsou chvíle, kdy vyhledávám 
absolutní klid a ticho. Pak nastává příležitost pro 
hudbu vlastní fantazie... 

Hudba / Ján Bazger 

Říká se, že hudba a poezie je nejhezčím vyjádřením 
myšlenek a pocitů, které se rodí hluboko v lidských 
srdcích. Hudbu je možno vnímat snad všemi smysly 
a taky ona sama umí v lidech vyvolat všechny 
emoční prvky. 

Tklivá melodie dovede navodit melancholii a někdy 
až smutek. Ale hudba veselá, nebo i píseň, vytvoří 
dobrou náladu a veselou atmosféru.  

Hudba, to není jenom hraní na nějaký hudební 
nástroj. Je všude kolem nás. Stačí jen po ránu 
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otevřít okno a poslouchat. Nebo vyjít si do přírody a zaposlouchat se do šumění vánku, 
žblunkání vody v potůčku nebo i švitoření ptáčků. 

A co takový lidský hlas? Je to dokonalý nástroj, který nám byl dán do vínku. Nosíme 
jej všude s sebou a je možné ho využít kdykoliv. Jeho první tóny slyšíme již krátce po 
narození, třeba když maminky zpívají dětem u kolébky (dnes tedy snad u postýlky). 

Vzpomínám, jak kdysi v časech našeho dětství, mámy nebo i babičky uspávaly děti 
hezkou písničkou. Nebo taky samotná příroda je uspávala svými melodiemi, které 
vysílala do příbytků otevřenými okny. A když děti povyrostly, zpívalo se kdykoliv s nimi 
doma společně. Zpívalo se v každé rodině a také ve škole. Hlavně na vesnicích, takřka 
v každé chalupě byl nějaký hudební nástroj. Třeba to byly jenom housle, mandolína, 
anebo harmonika-heligonka.  

Je škoda, že v dnešní době se tak děje jen zřídka, a to jenom v některých rodinách. 
Víceméně se teď z jakési pohodlnosti, do postýlky, nebo i kočárku dostane hudba 
v podobě MP-trojky nebo chytrého mobilu. Mnohdy však v podobě nějakého velikého 
rámusu. Ale budiž. I tomu se dnes říká hudba. 

Dá se říct, že já osobně mám rád každou hudbu. Ať už je to lidová-folklórní, nebo 
dechovka, ale taky taneční a jak se říká moderní, tedy pop music. Ale s určitostí můžu 
říct, že nemusím takový Heavy metal, tedy tvrdý Rock a taktéž ani Rap. 

Mám však rád i hudbu vážnou. K tomu ale musím mít absolutní klid, abych si ji mohl 
v naprosté pohodě vychutnat.  

U nás na vesnici, a hlavně v rodině, se zpívalo pořád. Ať to bylo při nějaké práci na 
poli, anebo třeba jen tak v neděli odpoledne, aby bylo prostě veselo. Otec rád zpíval, 
vzal mandolínu a začal vyhrávat. My všichni jsme se k němu přidali svým zpěvem 
a hned bylo veselo. 

Když jsem chodil asi do šesté třídy, koupil mi otec od nějakého staříka heligonku a já 
se na ni učil hrát. Tedy lépe řečeno, vrzat. To jsme pak později vrzali a snad i vyhrávali 
spolu. Ale musím dodat, že nikdy se ze mne pořádný heligonkář nestal. 

Hudba / Irena Otýpková 

Pražské jaro slavíme v Praze. 
Milovníkům vážné hudby je blaze, 
vážnou hudbu můžou poslouchat 
a od problémů se odpoutat. 

Slavná londýnská opera v Covent Gardenu 
byla na pět let působištěm českému dirigentovi slavnému, 
na pozvání královny anglické 
řediteli filharmonie české, 
panu profesorovi Bělohlávkovi 
který po návratu „mou vlast“ dirigoval na zahájení 
po slavnostním vřelém přivítání. 

Pro realizaci oper, operet i různých koncertů 
Byla postavena řada nádherných objektů. 
Je to především i newyorská Carnegie Hall 
i La Scala v Miláně, 
která slavné umělce, pěvce na světové úrovni hostuje. 

Slavní skladatelé komponovali i církevní hudbu, 
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která je součástí náboženských obřadů. 
Jsou to sólová, sborová i orchestrální díla, 
která náboženskou atmosféru umocňovala. 

Folklor, lidové zpěvy i tance 
může tančit i zpívat kdo na to má a chce. 
Čerpá ze zvyků svého kraje, 
také ručně vyšívané kroje reprezentuje. 

Taneční hudba je krásná, 
když chytí u srdce, pak člověk jásá. 
Vytrvalci tančí až do rána, 
než se zavře hlavní brána. 

Nejhlučnější je jazz, 
to nelze zpívat, je to děs, 
trubky troubějí, bubny láteří, 
to vše se líbí a ne jen mládeži. 

Hudba / Helena Červenková 

1) 
Jsem starý klavír a stojím v pokoji. Asi před dvaceti lety mě ladič naposled proklepl 
a jinak o mne nikdo valný zájem neprojevuje. Jen občas mi paní domácí utře usazený 
prach a s nostalgií vzpomene hráčské umění své maminky. Nevím, po kom měla ta 
žena ten dar, nikdo jiný z široké rodiny na nic nehrál, ale ona na mne hrála krásně. 
Samozřejmě chtěla mít klavíristku i ze své dcery. Asi v pěti ji začala učit hrát Halí belí, 
koně v zelí a koledu Ježíšku, panáčku... Ona to neochotně vyťukávala jedním prstem 
a maminka trpělivě vedla malou ručku, jak ji má ladně položit na mou hranu a používat 
všechny prsty. Přes všechnu snahu, prosby, domluvy a výprasky se jí nepodařilo 
vycepovat z dívky hudební virtuosku. Dívka vyrostla a zestárla se mnou. Ale nikdy mne 
úplně nezavrhla, a tak se o jejím neumění můžu znova přesvědčit, když se pokouší 
vyloudit melodii. Snáším trpělivě Vyletěla holubička, vyletěla holubička ze skály, 
vyletěla holubička ze skály, ze skály... ale věřte, to bych v tu chvíli nejraději vyletěl i já. 

2) 
Písničky mne provázely od dětství. Ty dětské jsme zpívávali ve školce a později ve 
škole. Jednu pro dospělé si pamatuju z doby, kdy mi bylo pět a maminka si stále 
prozpěvovala Dajána, Dajána. Jako dítko školou povinné jsem chodila do sboru 
a v mysli mám stále Aká si mi krásná, ty rodná zem mojá. Komu by v paměti nezůstala, 
když jsme ji na nějakou soutěž sborů nacvičovali asi půl roku. V pubertě jsem začala 
chodit se svou první láskou. Moje maminka mladíka moc dobře znala a ten nikdy 
nezapomněl při našem loučení maminku pozdravovat. Doma jsem pozdrav vyřídila 
a maminka si vždy prozpěvovala Pozdravuj, pozdravuj svoji máti... Jako 
novomanželka jsem si zamilovala písničku Pár havraních copánků a sama jsem si tam 
dávala slova Mám tě ráda, měj mě rád, jak já tebe mám... Jak děti rostly, oblíbila jsem 
si s nimi Holky z naší školky. 

Když jsem až v padesáti poznala, jak hezky se dá ve dvou žít, uhranula mě Špinarová 
svou nádhernou písní Tenkrát na západě. Jak mi stárla maminka a přibývalo jí vrásek, 
zapůsobila na mne slova písně Šálku čaj šípkový pro mne má a když dvakrát 
zamíchám, zeptá se mne, jestli pospíchám... dodnes, když jí v rádiu hrají, znova se mi 
derou slzy do očí. Naštěstí ji hrajou málo a nezevšedněla mi. Samozřejmě jako patriot 
miluju českou hymnu a i u té bečím jak želva. V hudebním archívu zapadly tisíce 
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písniček, ale jedné od Nedvědů je opravdu škoda. Jmenuje se Lipka. Má krásná slova: 
kdo tu bude orat, kdo políčko síti... A od Nedvědů ještě jedna Valčíček... dej mi ruku, 
pojď půjdem šlapat náš svět, i když obrovskou práci to dá. Zpívám si ji a nejen tuto, 
ráda. 

A dokud se zpívá, ještě se neumřelo! 

Hudba / Hana Kavalová 

Lidé se rodí s různými talenty a dary. Jsou mezi námi mistři malíři, co mazlí se 
s plátnem a štětcem, jiní láskyplně hladí klávesy piana a vytvářejí nádherné skladby, 
druzí se zlatem v hrdle dělají nám radost každý den svým zpěvem. Někteří… nu, co 
Vám budu povídat… 

Laura procházela nemocničním parkem, když z otevřeného okna zaslechla tu 
nádhernou originální skladbu novorozeneckého pláče. S nostalgií se posadila na 
lavičku. S úsměvem vzpomínala, jak kdysi před léty stejně kouzelně skládal tóny svých 
prvních životních písní její syn. 

Zavřela oči. Vůně rozkvetlých stromů ji něžně objala kolem ramen, zpěv ptáků vykouzlil 
mírumilovný pocit štěstí. Vzdálené tóny indiánských bubnů doléhající z nedalekého 
náměstí připomínaly jí tlukot srdcí. Usmála se pod svým imaginárním fousem. Hudba 
byla její přítel, bez kterého neuměla si představit život. A ona? Jakým přítelem byla 
ona pro Hudbu? Upřímně? Velmi špatným. Její nakreslený houslový klíč připomínal 
spíše zavináč-cz, její hudební stupnice byla natolik originální, že při zpěvu velmi 
úspěšně ze známých písní tvořila neznámé a zatím nikdy neobjevené skladby. A když 
opravdu chtěla někoho vystrašit, stačila jednoduchá věta… "chceš zazpívat?". 
Vyděšené pohledy, vlasy hrůzou postavené jako obilí a špunty v uších jasně svědčily 
o tom, že tito lidé již její zpěv alespoň jednou zaslechli.  

Její zpívající hlas dokázal spolehlivě odradit i případné nápadníky. Upřímně, nedivila 
by se, kdyby to byl i důvod k vydědění. A přesto, ve chvílích samoty zpívala srdečně 
ráda. Vodní kapky její sprchy by mohly vyprávět. I interiér jejího vozu již něco zažil, 
když bez hanby snažila se překřičet lahodné hlasy známých interpretů linoucí se 
z puštěného CD. 

Nebudete tomu věřit, ale tato zpěvem a hudebním nadáním naprosto nepolíbená žena 
chodila za doby své povinné školní docházky do sborového zpěvu. Jak se toto mohlo 
stát, ptáte se? Jednoduše. Paní učitelka potřebovala do sboru dívku, která hezky 
zpívala. Jenže tohle zpívající děvče bylo dobrou Lauřinou kamarádkou a odmítalo 
chodit do zpěvu bez ní. Paní učitelka tedy porušila veškerá pedagogické nařízení té 
doby a obě děvčata jako jeden muž pěly po svém boku. Jedna z nich opravdu zpívala, 
druhá se stala naprosto nepřekonatelná v playbacku. Účel světí prostředky. Laura si 
mlsně olízla rty při vzpomínce na ty vynikající chlebíčky a zákusky, které vždy po 
zásluze dostaly po vystoupení. 

Jako opravdový přítel ji Hudba přinášela neuvěřitelné zážitky. Když na zábavě 
s tajemným mužem tančila první tanec a u toho si spolu s Haničkou Písničkou tiše 
zpívala "Ta pusa je tvá". Následovala další... "Proč nejsi větší" a ona se neuměla 
ubránit veselému smíchu, když s hlavou zakloněnou až ke hvězdám dívala se tomu 
dvoumetrovému chlapovi do očí. Na povrch vytanuly ji vzpomínky na lázeňské 
tanečky, kde při prvních tónech pacienti odhazovali své francouzské hole a vrhali se 
do víru tance. Báječné tóny stmelily kolektiv natolik, že žádná z žen se ani neurazila, 
když na závěr zpíval celý darkovský ansámbl jako o život "Jestesz szalóna"… 
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Vzpomněla si, jak naivně tvrdila, že nikdy by nešla na operu. Nabucco. Ještě dnes, 
i po těch létech má mrazení z té krásy po celém těle. I přesto, že není homosexuální, 
Paní Hudbu nepokrytě zbožňuje. Při jejich tónech se směje i pláče, tančí jako o život 
i choulí se jako zraněné zvíře. Během dne vytváří si svou soukromou diskotéku a ke 
spánku meditační relaxační tóny dávají jí pusu na dobrou noc. Koupila si televizi. Nu, 
televizi. Jediná ohmataná tlačítka jsou dvojka a devítka. Kanál 29. Óčko Gold. Nekupte 
si rádio za 15 tisíc. 

Hudební dáma nemá šanci být nikdy sama. Laura už má vymyšleno, že i Tomáše 
Kluse Cesta jednou vyprovodit mohla by ji i na její cestě za světlem. Ale kde je do 
devadesáti?? Třeba ten výběr ještě někdy změní. 

Laura se protáhla. 

Na kolečkových bruslích projela kolem děvčata s walkmanem na uších, kousek vedle 
na "U" rampě mladí skejťáci kývali rytmicky hlavami se sluchátky. Byla ráda, že není 
jediný závislák. 

Pomalu se zvedla a vydala se zpátky domů. Něco pěkného si pustit – k tanci i poslechu 
– jak hlásal čerstvě vylepený plakát na sloupu veřejného osvětlení. 

Při východu z parku minula se s babičkou a dědečkem držících se za ruce. Láska. 
Pokora. Porozumění. Souznění. Tyhle tóny v duši poslouchala ze všeho nejraději. 
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BŘEZEN 2018 
Téma: květiny 

Malíř a slunečnice / Petr Korč 

Mým oblíbeným malířem není ilustrátor dětských knížek či pohádek pro malé ale 
i velké. Je malířem obrazů. Přichází na svět v jižní části Nizozemí, o sto let dříve než 
já. Vlastně to dělá sto let a šest měsíců. 

Již jako dítěti začínajícímu polykat písmena abecedy se mi do rukou dostala knížka 
Karla Lamače „Vincent van Gogh“. Listujíc knížkou se přede mnou otevírají jeho 
obrazy, ale i kresby, které vznikaly s podivuhodnou rychlostí a já kráčím jeho 
kvetoucími sady, městskými parky a úchvatnou krajinou. Jsem pohlcen citronovou žlutí 
a pruskou modří, ve vánku jeho štětce slyším rozehrávající symfonii čistých barev. 
Jeho životní umělecká cesta je strastiplná a zároveň triumfální. 

Bylo mi třináct, když jsem se prvně zamiloval, prudce a vášnivě, ne však do lidské 
bytosti, ale do jeho obrazu „Slunečnice“. Žluté tóny slunečnic ostře vystupují z modrého 
pozadí, jsou jakoby samy světelným zdrojem mého života. Přinášejí mi radost 
a zvláštní vnitřní rytmus. Slunečnice mě silně ovlivnily. Začal jsem kreslit. Na barvy 
a plátno jsem neměl peníze.  

Nebylo těžké si představit, v jakém rozpoložení můj malířský idol Slunečnice maloval. 
Hledal lásku, jeho city nebyly opětovány. Je odmítnut dívkou, kterou miluje, je 
v hluboké krizi, má strach, že bude stále odmítán, že nikdy nenajde klid, lásku ani 
uznání. Doléhá na něj samota, nejistota. Slunečnicemi vyzdobil svůj dům – žlutý dům. 
Je chudý, i když podporován bratrem a cítí se šťastný… 

Bohužel však samota na něj doléhá stále více a více. Nedokáže se z ní vytrhnout. 
Přicházejí záchvaty šílenství, sebe ublížení a nad jeho obrazy se vznášejí černí ptáci 
– jako předzvěst jeho smrti. Ve 37 letech se postřelil do hrudníku. Vůbec si neuvědomil, 
že je zraněný a po dvou dnech umírá. Za celý svůj život prodal pouze jeden obraz 
„Červená vinice“. Jeho sláva rychle vzrostla až po jeho smrti. 

Když na mě doléhá samota, úzkost, neklid, smutek a stesk, listuji knihou obrazů 
Vincenta a hledám v nich sílu a štěstí, které svými jasnými barvami do nich vložil. Na 
chvíli se zastavím nad knihou v nekonečném shonu dnešního světa, abych načerpal 
trochu harmonie do unavených buněk, odložím starosti i nejistou úzkost, zavřu oči 
a namaluji obrázek. Namaluji vlastní slunečnice. 

Kytička polních květin... / Anna Vojtěchová 

Květiny jsou v našem životě všudypřítomní, tichouncí 
společníci. Ale jsou opravdu němí? Myslím, že nikoliv. 
Dokážou v pravou chvíli zasáhnout velkou silou naše 
srdce. S razancí a intenzitou své vůně a krásy, jsou 
kdykoliv připraveny zasáhnout kohokoli, kdo je vnímá. 

Se svojí rodinou jsem před pár lety se vypravila na jarní 
procházku. Bylo odpoledne, a já s mužem, synem a malým 
vnoučkem jsme se vypravili prozkoumat nedaleké nově 
postavené dětské hřiště na okraji města. Vnouček jel na 
tříkolce před námi a my pár kroků za ním hovořili o různých 
věcech. Najednou si mě syn a muž začali dobírat. Babička 
už nemůže, no, jde pomalu, a Alánek na tříkolce jí ujede. 
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Vnuk zastavil, slezl z vozidla na chodník a začal něco hledat v trávě. Natrhal kytičku 
polních květin a přinesl mi je. Beze slova nasedl opět na tříkolku a pelášil před námi. 
Bylo mi krásně. Poznámky mých blízkých mě přestaly zajímat a bylo mi do zpěvu. 
Cestou zpátky mi sice kytička trochu uvadla, ale sotva jsem jí doma dala do vázičky 
s vodou, rychle se vzpamatovala. Kdykoli jsem se podívala na stůl, tak květiny 
promluvily. Potěšily a povzbudily, tak, jak jen ony to umí, a proto je mám tak ráda. 

Kamizolka... / Anna Vojtěchová 

Dítě, kuře neopeřené s mašlí ve vlasech, 
v modré kamizolce utíká lesní cestičkou. 
Tady je srnka, zajíc, v křoví tam ptáček křičí, 
a ona sama, podívejte na dívku maličkou... 

Spěchám rychle, ať už jsem za lesem, 
strach z neznáma žene mě kupředu. 
V bandasce mléko, jak šplíchlo na mé boty, 
a už jsem z lesa ven, nic nebrání v rozhledu... 

Blížím se k domovu, tady už to dobře znám, 
stařičká jabloň, i pařez, co z kaštanu zbyl. 
Nádherně je mi v tom našem údolí, 
doma je nejlíp, déšť strach a obavy smyl... 

Matěj / Karel Sikora 

Někdy se stane, že milovaná hračka se pokazí, že děravé boty, na které jsme si zvykli, 
končí v kontejneru. Někdy se ale stává, že i někdo blízký, zvířátko, které doprovází 
malé dítě v jeho celodenním skotačení, musí odejít a už nikdy se nevrátí. 

Ondřej měl malou želvičku, vlastně, dostal ji jako dárek na páté narozeniny. Prý dožije 
sta let, a tak si naplánoval, že ho bude všude doprovázet do konce života. Chodil 
želvičce na mlíčí, které milovala, a maminka jí podstrojovala salátovými listy a jinými 
dobrotami. Nazval ji Matějem, protože byl přesvědčen, že je sameček. Matěj se chutně 
prokousal do velikosti tátovy dlaně z původní dětské. Na zimu někde zalezl pod 
koberec a hladový se producíroval kuchyní až na jaře. 

Ondřej ho bral s sebou i na dovolenou. Jezdili tak spolu s rodiči do Jeseníků na chatu, 
blízko Karlovy Studánky. Letos ale počasí nepřálo, pořád pršelo a bylo chladno. Matěj 
si vyšlapoval v trávě a vyhledával šťavnaté listy pampelišek.  

V noci se ale ozývalo z rohu ložnice silné prskání, zřejmě se nachladil. Měl červené 
oči, ze kterých mu tekly neustále slzičky a byl celý malátný a ospalý. V pátek, den před 
odjezdem, nebyl ráno k nalezení. Ondřej ho hledal po celém pokoji, až ho našel pod 
tátovou postelí. 

Byl ztuhlý a studený. Pojala ho ohromná lítost, že ho neuhlídal někde v teple 
a proplakal tak celý den. Na večer rozhodl táta, že ho pochovají do hrobečku pod 
keřem u altánku. Lopatkou z auta vykopal díru a Matěje v ní zasypali. Malý dřevěný 
křížek ukazoval kolemjdoucím místo, kde odpočívá Ondřejův miláček.  

Ještě doma při vzpomínce si někdy poplakal. Jedné noci se mu zdál sen, v němž viděl 
hrobeček bez květin. Ano. Matěj nemá žádné kvítko na hrobečku. Svěřil se mamince, 
a ta mu slíbila, že za rok tam zajedou a vysadí mu pěkné kvítečko, ba i víc. 
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A přišlo jaro a s ním se zvýšila touha navštívit Matějovo místo odpočinku a vysadit 
květiny. Přemluvil rodiče, máma koupila sazeničky různých květin a v sobotu jeli do 
Jeseníků. 

Jaké bylo ale jejich překvapení, když dojeli na místo. V ohraničení vykopaném tehdy 
lopatou se kymácely ve větru desítky žlutých pampelišek a jinde nebyla ani jedna. Bylo 
to jako nějaký zázrak, ani se nesnažili vysazovat jiné květiny, spokojeni odjížděli 
s vědomím, že o Matěje se tu budou starat celý ten čas krásné, žluté opatrovnice. 

Moje květiny / Roman Štolfa 

Přiznám se, že já rozhodně žádný zahradník nejsem. Doma mám jeden kaktus a ten 
tu a tam pokropím vodou. Raději obdivuji květiny ve volné přírodě. Květina, to je dar 
oplývající krásou, vůní i barvami. Ne náhodou se na tomto tématu shodlo hned několik 
autorů Literárního klubu. Proto i píši tyto řádky. Jde o téma silně aktuální. 

Jaro už pomalu klepe na dveře. Také ale proto, že jsem před několika dny otevřel 
stránky květomluvy. Zde autoři popisovali význam symboliky, aby všichni věděli, o co 
jde, když takovou květinu dostanete nebo darujete. Je to poučné a hezké čtení. 
Například růže je pro mne symbolem lásky už od dětství. Možná díky pohádce 
O Šípkové Růžence. 

Se skauty mám spojeny květiny dvě. Lilii jako mezinárodní symbol a Podběl léčivý. 
Ten proto, že jsem jej nakreslil do svého lodního deníku. Bylo to dne 22. 3. 1990, když 
zazněl úkol od mého kormidelníka: „Nakreslete teď kvetoucí rostlinu.“ 

O pár stránek dál mám seznam třinácti bobříků, které jsme tehdy lovili. Ten sedmý 
v pořadí je Bobřík květin. Ke splnění této zkoušky bylo zapotřebí poznat 50 květin, 
stromů a keřů. Teprve pak bylo možné si našít tmavě zelený knoflík – symbol této 
zkoušky. Při této příležitosti jsem se mimo jiné dozvěděl, že pampeliška není 
pampeliška, ale Smetánka lékařská. Divné mi to nepřipadalo, protože ani v oddíle jsme 
se neoslovovali civilním jmény ale přezdívkami. 

Na světě je neuvěřitelné množství květin. Podle wikipedie 350 000 druhů. Je to krásný 
příklad, jak svět dokáže být pestrý. 

Ženy jsou květiny / Marie Brabcová 

Potkal jsem dívku jak letní květina 
pestrá co barev se týká, čistá a nevinná. 
Hlas jako luční zvonky, vlasy střapaté jak květy pampelišky. 
Byla to kytice uvitá z chrp, kopretin a vlčích máků. 

Poznal jsem ženu moudrou a hrdou. 
Šla s hlavou vztyčenou, obrácenou ke slunci jak květy slunečnic. 
Byla krásná jako růže a ušlechtilá jako orchidej. 
Když šla, vlnila se v bocích jako stébla trávy ve větru. 

Setkal jsem se se starší dámou. 
Seděla v křesle a její bílé ruce složené v klíně  
vypadaly jako dva květy lilie. 
Její pomněnkové oči jako by se stále usmívaly. 
Hlas jemný a hladivý. Když na ni vzpomenu, srdce se mi zachvěje. 

Potkal jsem ženy různé a všechny byly krásné 
i když byly tak odlišné. 



 

35 
 

Ženy jsou jako květiny, od poupěte  
až po poslední opadající okvětní lístek. 
Jsou pro mě začátek, krása, láska a naděje. 

Povídka Kalichy lilií / Miroslav Landecký 

Kalichy lilií  
kalichy bílé, 
já párkrát miloval; 
bylo to milé. 

Kalichy chrpové, 
kalichy siné, 
já byl i milován; 
dnes je vše jiné. 

Kalichy nachové, 
od vlčích máků, 
vzpomínky krouží dál, 
jak hejno ptáků. 

Kalichy tulipů 
kalichy žluté, 
já párkrát opustil; 
bylo to kruté (?)  

Kalichy slunečnic 
září tak krásně, 
zřím reje tanečnic                                                              
...a píšu básně. 

Květiny / Ján Bazger 

„Květinou nikdy nikoho neurazíš!“ 
staré moudro říká. 
A že květina z lásky darovaná 
bývá často k srdci klíč, 
je taky pravda odvěká. 

Jak nádherné je to květinové dílo přírody! 
Třeba jen takový blatouch… 
Krčí se vždy u pramenité, 
čisté upovídané strouhy, 
co od lesa přitéká. 
Nebo i něžné droboučké pomněnky, 
které dovedou vyvolat dávné vzpomínky, 
rostou taktéž někde v mokřadí nebo u vody 
kolem čistého potoka, 
co spěchá do údolí 
a zelenou loukou protéká. 
I na louce skví se roztodivná krása, 
že až z těch barev přechází zrak 
a srdce nadšením jásá. 
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První po zimě vykouknu ze země 
sněženky, petrklíče i sasanky. 
Nebojí se mrazu, ani sněhu. 
Neschovávají se před studeným větrem 
a rozdávají světu první jarní něhu. 
Po nich sluníčko vytáhne 
ze země zlatistý podběl 
i skromné něžné sedmikrásky 
a všechny je zulíbá svými teplými paprsky. 
Pak pampelišky provoní a rozzáří louky 
zlatým medovým květem.  

A když naplno ujme se vlády 
voňavý měsíc květen, 
do bílého závoje zahalí se stráně i sady. 
-Později v poli za vsi od časného rána 
rozvoní se i růže planá 
a v podvečerním vánku odkudsi z dálky, 
zavoní drobné fialky.  

Tak jako všechny kytky, 
i takový zvonek, hvozdík, žebříček, 
mateřídouška nebo kopretina, 
takřka bez rozdílu každý, 
i ten nejvzácnější květ, 
co lidem často zdraví vrací, 
jednou nelítostnou kosou zajde. 
Až nakonec, ze všech zbudou jen suché snítky. 
Ale příroda mocná, 
i když často naříká a krvácí, 
zas novou sílu v sobě najde, 
ze země vyžene nové letorosty 
a pestrou krásou opět vyzdobí tento svět. 

Růže / Helena Červenková 

Daroval jsi mi růže rudé 
a krásně řekl: Nech sa páčí! 
Zítra už z nich nic nebude 
suché roští pouze k pláči 

Příště mi dones živých květů 
ráda uslyším: Nech sa páčí! 
Navzdory bontonu i světu 
přines je klidně v květináči 

V říši květin / Helena Červenková  
(z knížky O víle Mýdlence) 

Hanička běží do prádelny. Mydli, mydli, fouká do bublinek. „Dobrý den, Haničko. Prší, 
to se ti určitě nelíbí. Tak co podnikneme?“ zeptá se mýdlová víla a točí se nad velkým 
sítem, které dědeček vyrobil babičce na sušení bylinek. Včera tam Hanička s babičkou 
dávaly sušit ostříhanou levanduli. Mýdlenka čichne k jednomu levandulovému kvítku: 
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„Co takhle do říše květin?“ Hanička nadšeně souhlasí. Mýdlenka máchne na bublinku, 
ta se zvětší, Hanička vstoupí do bubliny a letí. „Zatím si rozmysli, jakými květinkami 
bychom mohly být!“ Přistanou v nějaké zámecké kašně. „Už máš vybráno?“ „Ano, 
mohla bych být pampeliškou a ty sedmikráskou?“ „Dobrá volba!“ mávne víla hůlkou 
a z Haničky je žlutá pampeliška. Zatočí hůlkou a sama se změní v sedmikrásku. 
Hanička se rozhlíží a neví, kam dřív koukat. V zámeckém parku to vypadá jak 
v květinářství. Po cestičkách chodí květinky různých barev. Některé mají slunečníky, 
některé kloboučky, pánové v buřinkách se před dámami uklání. Tady chrpa veze 
v kočárku malou chrpičku. Na koloběžce jedou dva malé petrklíče. Před Haničkou se 
právě uklonil červený tulipán: „Slečno Pampeliško, smím vám nabídnout rámě?“ Už si 
tulipán vede pampelišku. Sedmikrásku vzali mezi sebe narcis a modřenec. Procházejí 
se zámeckým parkem. „Žlutý narcis se žení, pojďme, svatební průvod už se řadí.“ 
Hanička je zvědavá, koho si ženich vybral za nevěstu. A už ji vidí. Bodlák vede 
kopretinu v dlouhých šatech s kyticí z pomněnek. Družičky macešky drží dlouhý závoj. 
Slunečnice předstupuje před snoubence a spustí slavnostní řeč: „Dnešní den je pro 
vás dnem nového společného života. Važte si jeden druhého, buďte si vždy oporou.“ 
Růžičky pláčou dojetím a utírají si slzičky do kapesníčků. Narcis si s kopretinou nasadí 
snubní prsteny a dají si první manželský polibek. Zvonky klinkají a květinová kapela 
hraje svatební pochod. Začíná svatební hostina. Pivoňky nosí talíře s jídlem, lekníny 
roznášejí skleničky s nápoji. Krájí se třípatrový svatební dort. Hudba hraje a bodlák 
zve všechny ke svatebnímu tanci. Ženich protáčí nevěstu a všechny květiny kolem 
nich udělaly velikánský kruh. A potom už tančí všichni. Červený tulipán tancuje pořád 
jen s pampeliškou a nikomu ji nepůjčí. Může na ní oči nechat. „Asi jsem se do vás, 
slečno Pampeliško, zamiloval,“ šeptá tulipán při tanci pampelišce. Možná by se tam 
točili do rána, ale v pravý čas se k tančícímu páru přitočila sedmikráska a pošeptala: 
„Už je čas, Haničko, rozluč se a letíme.“ Hanička pampeliška se uklonila před 
červeným tulipánem: „Děkuji za pěkný svatební den, mladý muži, už opravdu musím 
domů.“ Červený tulipán posmutněl: „Tak aspoň přijměte ode mne kvítek ze svatební 
kytice.“ Pak z kytice vytáhl modrý kvítek pomněnky a poklekl před Haničku pampelišku. 
„S drobným kvítkem vám předávám i své srdíčko a rád bych vás požádal o ruku,“ řekl 
třesoucím se hlasem tulipán. Zakročila sedmikráska: „Pampeliška se ještě nemůže 
vdávat, ještě ji čeká mnoho let studia. A opravdu už se musíme rozloučit, na 
shledanou, pane tulipáne!“ A už utíkají ke kašně, kde malí leknínci na sebe cákají vodu. 
Mýdlenka máchne hůlkou, obě vstoupí do bubliny a ta začne stoupat. Červený tulipán 
je menší a menší a menší, až zmizí docela. Mýdlenka mávnutím hůlky vrátí oběma 
svou podobu a nechávají pod sebou květinovou říši. Hanička vzdychne: „Mýdlenko, to 
byla krása, děkuji.“ „A není ti líto, že si nevezmeš tulipána?“ „Kdepak, Mýdlenko, já už 
mám dávno vybraného ženicha, já si vezmu našeho dědečka!“ 

Tajemství hřbitovní kytice / Hana Kavalová 

Věděla o tom, jak ji ženy pomlouvaly. Dívaly se skrz prsty a přitom nic nevěděly. Ty 
největší drbny si dokonce vymyslely, že se spustila s místním farářem. 

Sbírala jako obvykle kytici lučních květů a s láskou se dívala na jejich malého 
Františka, jak kolem ní bezstarostně pobíhá. Byl bystrý, zvídavý a měl jeho oči. 
Frantovy oči, kterým nešlo odolat. Znala je již od dětství. Jejich oči se poprvé potkaly 
ve dveřích jednotřídky. Tehdy ji zlobivě tahal za copánky a chtěl ji předběhnout 
a vběhnout do třídy jako první. Když byl větší, chodil nenápadně kolem jejich domu 
a tvářil se, že ji vůbec nevidí. Dělala totéž. Oba ale věděli, že ty ruměnce na tvářích 
nejsou jen tak. 
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Její táta byl přísný, ale brácha ho tehdy umluvil. 

"Táto, tak ji na tu tancovačku pusť. Vždyť je to hodná holka." 

"Hodná, to zas je," řekl táta. "Zastane práci jako dospělá ženská." 

"Je to přece jen ale holka krev a mléko a znáš chlapy." 

"Ale táto" řekl brácha "co by se mohlo stát?" 

A táta ji pustil. Když si zavazovala šněrovačku, usmívala se. "Tak, tak. Co by se mohlo 
stát?" Místní muzikanti hráli vesele a Jarmila se točila v kole. Vzduch omamně voněl. 
František ji zahlédl hned, jak vešla do sálu. Tančila s ním a točil se s ní celý svět. Tolik 
si toho měli co říct. Začali se spolu tajně scházet. Nikdo o tom neměl ani ponětí. 

Plánovali si, jak se jednou vezmou a budou spolu žít. 

Byl pátek. Hnusný, černý pátek. Chlapi z vesnice byli odveleni někde k italským 
hranicím. Bůh ví, kde to vůbec je. Její František taky. Loučili se už večer, aby o tom 
nikdo nevěděl. Vzpomínku na nádhernou vůni sena už ji nikdy nikdo nevezme. Líbal ji 
do vlasů. "Neboj se, já se vrátím." Nebyl důvod mu nevěřit. František nikdy nelhal. 

Neuplynul ještě ani měsíc po odvelení, když byla nakoupit mouku v místním konzumu. 
Stála zrovna ve frontě, když slyšela tu nejstrašnější větu ve svém životě. 

Sousedky stály kousek od ní. 

"Božka, slyšela jsi tu hroznou zprávu? Marušce Sirákové zabili syna. František je 
mrtvý. V pevnosti u italských hranic." 

Mouka zůstala stát na pultě. 

Potoky slz, které nikdo neviděl. Bezesné noci, o kterých nikdo nevěděl. Únava 
a nevolnost po ránu. Nadávky a křik táty, který už nemohl nic změnit. Pomlouvačné 
řeči, které vždy ustály, když vešla kamkoliv. S panem farářem ji viděli často, to je 
pravda. Ten věděl vše. Lhát při zpovědi je přece smrtelný hřích. "Boží cesty jsou 
nevyzpytatelné. Dítě je dar, sestro", říkal jí. 

Děti dokážou zázraky. Obměkčí i srdce starého muže. 

Dnes ráno se jí táta ptal: "Slyšela jsi, jak se po vesnici šušká, že Maruška Siráková 
najde na hrobě syna vždy čerstvé květiny a neví, kdo je tam dává?" 

Jejich pohledy se střetly. Ten nepatrný úsměv na jeho tváři nešel přehlédnout. 
Pochopila, jak moudrý je její otec. 

"Ano, slyšela." 

Sbírala jako obvykle kytici lučních květů. 

Tu dnešní už měla připravenou v pravé ruce. Levou držela drobnou ručku svého 
nejkrásnějšího dárku. Pomalu se spolu vydali směrem k hřbitovu. Na rozbahněné 
cestičce po nich zůstaly jen otisky jejich bosých nohou… 
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DUBEN 2018 
Téma: Přátelství 

Milan a Tomáš / Karel Sikora 

Poznali se vlastně v první třídě základky. Dlouho chodili kolem sebe jen tak, až se 
potkali za městem, v lese, kde rodiče obou běželi lesní maratón, pořádaný městskou 
nemocnicí. Milanův tatínek, primář interny doktor Vrána, většinou maratón vyhrál. 
Tomášová maminka, sestra na příjmu, dobíhala jako poslední.  

Líbilo se jim v tom lese pobývat i po škole, hráli si tam na indiány a poznávali společně 
tajemné prostředí mimo panelákových částí města. Sblížili se tak, že ukončením 
devítiletky se přihlásili spolu na gymnázium, ale Tomáš nebyl v užším výběru 
uchazečů, a tak šel na učební obor kuchař-číšník. Přesto byli pořád v kontaktu a jednou 
pobývali spolu i na chatě v horách na oslavě Silvestra. 
Milanova vysoká škola promíchala karty náležitě, a tak vzájemné kontakty se později 
omezily už jen na přání k narozeninám a vánočním svátkům. 

Tomáš po smrti matky, propadl těžkým depresím a došlo u něj k psychickým 
komplikacím, které doprovázely epileptické záchvaty. Nestačil se ani oženit. Za to 
Milan si vzal za ženu televizní rosničku, krásku, milovanou celou mužskou populací 
a už se docela odmlčel. V pondělí, na velikonoční svátky, Tomáš procházel rušnou 
křižovatkou. Chtěl tradičně navštívit babičku na druhé straně města. Na přechodu pro 
chodce dostal silný epileptický záchvat a kolemjdoucí ho stáhli zpět na chodník, jen 
hlavu měl ještě na asfaltu. Hlouček lidí znemožnil tak průjezd na zelenou projíždějící 
limuzíně. Nervózní pasažér vyskočil s cílem řešit problém. Byl to Milan, ředitel 
zdravotní pojišťovny, který pohledem na ležícího poznal bývalého kamaráda. Přesto, 
aby nenarušil klid partnerky v autě a ukázal své schopnosti v rozhodování, nařídil 
odklidit opilce z cesty, a aniž zavolal záchranku, dal pokyn řidiči k jízdě. 

Nedorozumění / Miroslav Landecký 

Když, zaplať pánbůh, končila zima a Velikonoce začaly klepat na dveře, ozvala se mi 
ze Stockholmu Sharka-Noomi. Že prý Gun, její zámožná, milá a ovdovělá příbuzná 
poletí brzy na dovolenou do Maroka. A že prý potřebuje někoho solidního, kdo by se jí 
po ten čas dovolené postaral o jejího psa, kříženého labradora a o dům. Tedy lépe 
řečeno o vilu. 

Takže Mrs. Gun, takto emeritní vice direktor banky SVEA si vzpomněla na Sharku 
a Sharka zase na mne... Že bychom měli skoro 14 dní kouzelnou vilu jen pro sebe. 
Neměl jsem proti tomu námitek; byl jsem v ten čas volný na všech frontách, cestovní 
náklady mi měly být hrazeny, na Švédsko jsem měl z minula příjemné vzpomínky... tak 
proč by ne? 

No a tak jednou takhle v pondělí, přímo v pravé poledne, jsem přilítnul z Prahy na 
stockholmské letiště Arlanda. 

Sharka už mne tam čekala a já po kratším, či vlastně spíše delším, telefonování, 
bloudění a vzájemném hledání jí padnul do náruče. (Ach ano, připouštím, že jsem tak 
trochu na ženy i to, že z orientačního hlediska jsem spíše taková bludička bludná...)  
Prožili jsme ale spolu hezký večer a ještě hezčí noc. Snad ji jednou blíže popíšu v dílku 
"Povídky severských nocí." Až se naučím kloudně psát, pochopitelně. 

Sice nás trochu rušila černá fenka Jessica, kterou jsme měli opatrovat, ale s časovým 
odstupem uznávám, že rušila jen v rámci dobrého psího vychování. (Gun ji kdysi 
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adoptovala coby psa-bezdomovce před stockholmským nádražím, vzorně o ni 
pečovala a Jessica se jí za to odměňovala až neskutečnou láskou i tím, že dorostla do 
velikosti menšího telete.) 

Druhý den jsme si se Sharkou udělali výlet MHD po Stockholmu a bylo to nádherné: 
Královský zámek a zahrada, Městská knihovna, Činoherní divadlo, Myslitel od Augusta 
Rodina, museum ABBA, Fjällgatan ... No zkrátka zážitek za zážitkem. 

Když jsme se měli z výletu už už vrátit domů, Sharka si vzpomněla, že potřebuje 
dokoupit cosi do kuchyně a taky ztracenou píšťalku pro psa.  Zatímco já bych měl jít 
fofrem domů a pustit psa z vily do zahrady, vyvenčit ho. Vysvětlila mi, jak se dostanu 
do ulice Carl Branks Wägen, kde momentálně bydlíme, dala mi klíče od vily a po 
sladkém políbení jsme se rozešli. Ona zamířila do centra města, já na autobusovou 
zastávku. Po kratičké cestě busem jsem vystoupil na stanici Riesse a odbočil do 
svažité Carl Branks Wägen. Nízké jarní slunce pěkně svítilo a opíralo se mi do zad, 
a tak se mi do kopce dobře šlapalo. Za chvíli jsem byl u cíle své cesty. Či lépe řečeno, 
jsem si to myslel. Že jsem. U cíle. 

Otevřel jsem povědomá vrátka v nízkém bílém plůtku, kterým byla obehnaná zahrada 
u domu, a kráčel po pěšině k vile. Povědomé mi bylo i kování v dvířkách toho plůtku. 
Ráno při odchodu z domu jsem si ho totiž dobře všimnul a prohlédnul. Byl jsem sám 
se sebou spokojen, jak celá ta záležitost hladce probíhá. Nejdřív autobus, pak cesta 
pěšky, pak branka v plůtku a její kování... (Byl jsem vážně sám se sebou a svým 
orientačním výkonem spokojen – pašák!)  

Mechanicky jsem vzal za kliku ve vstupních dveřích domu a k svému údivu zjistil, že 
je odemčeno a vstup volný. Ještě větší byl můj údiv, když jsem zaslechl hlasy z nitra 
domu. 

Aha, to bude asi televize, kterou jsme se Shari nevypnuli při odchodu do města, 
pomyslel jsem si, spokojený s tím, jak rychle se tato záhada vysvětlila. (Byl jsem sám 
se sebou spokojený – pašák!)  

"Haló, haló," zavolal jsem přesto na blind do nitra vily tím směrem, odkud hlasy 
přicházely.  

Vzápětí zazněly čísi blížící se kroky a během několika vteřin jsem stál tváří v tvář 
dospělému muži kultivovaného zevnějšku, který mne oslovil švédsky. Švédština ale 
bohužel nepatří mezi řeči, které ovládám, takže jsem jen pokrčil rameny. 

Aha, to je asi nějaký Gunin přítel, který má od ní klíče k baráku a zastavil se tady cosi 
vyřídit, zajistit, zkontrolovat, pomyslel jsem si, spokojen s tím, jak rychle se celá věc 
vysvětlila. (Byl jsem sám se sebou spokojený – pašák!)  

Ale určitý moment překvapení v jeho očích, přecházející pomalu ale jistě v úžas, ten 
mi neuniknul a ten mi signalizoval, že možná cosi neštymuje, že cosi je možná jaksi 
mimo... 

Považoval jsem tudíž za vhodné říct mu pár slov v angličtině a vysvětlit svůj statut 
v domě. Příčiny mého pobytu, proč jsem v domě sám bez doprovodu domácích atd. 

Doufal jsem, že tím se celá věc uspokojivě sprovodí ze světa. Ale ouha! Ojda, jak říkají 
Švédové! Čím déle jsem hovořil, tím nechápavěji cizinec na mne zíral. Nakonec mi řekl 
plynnou angličtinou jednu jedinou větu, která rozmetala mé dosavadní myšlenkové 
konstrukce na padrť: 
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"Můžete mi laskavě vysvětlit, co děláte v mém domě a kdo vám dal k němu klíče nebo 
vám odemknul?! " To mi ten člověk řekl! Takovou myšlenkovou pecku mi dal!  

Kdyby mne ten cizinec vzal botou po hlavě, nepřekvapil by mne víc. Já a v cizím domě? 
To je asi nějaký velmi špatný žert, ne?! 

Ale rozhodnul jsem se zachovat klid a sdělil mu, že se patrně jedná o nějaký omyl, že 
ne já jsem v jeho domě, ale naopak on je v domě mém, či vlastně v domě mých 
známých! A že klíč k domu mám od Sharky, kterou on jistě zná. A která brzy přijde 
a pomůže rozmotat celou tu nepohodlnou situaci. 

Čím déle jsem však mluvil, tím odmítavěji se cizinec tvářil, což nebylo dobré znamení. 
Navíc se začal přesouvat tak, aby nakonec stál mezi mnou a vstupními dveřmi domu, 
které jsem ještě nezavřel. Bylo mi to všechno nad slunce jasné: je šílený, považuje 
mne za lupiče, nebo je sám lupič a co nevidět mne napadne. Rozhlédnul jsem se po 
vstupní hale domu, jestli nezahlédnu nějakou příhodnou zbraň, s níž bych se 
v nejhorším případě dokázal tomu pomatenci účinně bránit. 
Popravdě řečeno a bohužel, nic takového jsem nezpozoroval, žádný takový předmět 
nepotěšil můj zrak. Jen ležící vodítko pro psa mi vnuklo myšlenku, že v nejhorším tedy 
dojde na škrcení vodítkem. Co jsem však při té letmé inspekci zpozoroval, byl fakt, že 
vstupní hala vily, v níž jsme stáli, mi nepřipadla povědomá; byla mi dokonce zcela 
nepovědomá... Vsadil bych se, že jsem v ní v životě nebyl?! 

Taky mne zarazilo, že mne nevítá pes, patřící k domu. Ano, ten, který si s námi chtěl 
v noci povídat a kterého jsem teď měl vyvenčit. Kde je ten černý ďábel? Proč nezahání 
cizince na útěk? 

Takové a podobné myšlenky se mi bezvýsledně toulaly hlavou, zatímco cizinec vyndal 
z kapsy mobil a komusi volal. "Mohl bych vědět, komu voláte?" špitnul jsem. 
"Volám paní Gun," odpověděl neochotně. To mne poněkud rozhodilo. Domovní lupič, 
který má v mobilu uložené číslo na majitelku takové nádherné haciendy?? Poněkud 
nepravděpodobné... Ale na druhé straně bylo to lepší, než kdyby mi zrovna řekl, že 
volá na policii. I když...! 

Jeho volání ale nikdo neopětoval, nikdo nezvedal a nezačínal hovor. A čím déle mobil 
marně vyzváněl, tím byl cizinec očividně rozladěnější. Rozuměl jsem mu: ztrácel 
kleště, kterými chtěl zapeklitou situaci snadno a rychle rozlousknut. Rozplývaly se mu 
s ubíhajícími vteřinami. 

"Paní Gun je na dovolené v Maroku, možná právě plave v moři," podotknul jsem 
omluvně a rozhodil ruce, abych těžknoucí atmosféru odlehčil. A taky abych dokladoval, 
že nejsem náhodný pobuda, ale člověk, který je s paní Gun takříkajíc jedna ruka. Tedy, 
téměř jedna ruka... 

"Ukažte mi laskavě ten váš klíč od domu," zavrčel nakonec cizinec a natáhnul ruku. 
Podal jsem mu klíč a cizinec jej nasadil k zámku vstupních dveří. Zatajil se mi dech; 
teď se všechno ukáže!  Klíč ale k mé hrůze nepasoval! Začal jsem se tiše potit 
v předtuše kolosálního maléru. Už už jsem se viděl v poutech a na nejbližší policejní 
stanici.  

"Ještě věříte, že jste v domě vašich přátel?" nadhodil cizinec s potutelným úsměvem. 
"Promiňte, ale nedávno bylo v této oblasti několik vloupání, a tak musíme být velmi, 
velmi opatrní," dodal. "Mohl bych si vyfotografovat váš pas nebo jiný doklad totožnosti? 
A zkusit, jestli váš klíč nesedí k sousednímu domu?" 
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Připustil jsem po další konverzaci a dokazování, že chyba byla nakonec na mé straně. 
Že z neznalosti popisného čísla domu a jeho detailní architektury došlo 
k nedorozumění, vlastně k záměně dvou domů. A k mému omylu. A k mému vstupu 
do špatného domu. Totiž do domu sousedního...!!! 

Cizinec naopak a jaksi na oplátku připustil, že jeho matka nechala těsně před mým 
příchodem odemčené vstupní dveře do jeho domu, i když ji opakovaně žádal, aby 
s ohledem na nedávná vloupání v okolí důsledně zamykala. To taky trochu přispělo ke 
všem těm zmatkům. No, asistence policie nebyla naštěstí vyžádána, a tak jsem 
konečně mohl jít po svých a vyvenčit psa, Jessicu. Tvářila se dost naštvaně. 

Sharka dorazila za půl hoďky a pomohla uklidnit vzduté vášně na všech stranách.  

Byla to nakonec zkrátka taková velmistrovská remíza, ale větší díl omylů a popletenosti 
byl přece jen na mé straně... 
O to víc mne potěšilo, že Sharka, kdykoliv jsme šli později tou ulicí Carl Branks Wägen, 
se do mne pokaždé zavěsila. To aby sousedům ukázala, že sice možná nejsem 
v rozlišování švédských baráků bůhví jaká jednička, ale jinak že nejsem tak úplně 
ztracený případ. 

A já tudíž pochopil, že v ní mám nejen přítelkyni, s níž je možné strávit celou noc, ale 
i přítele, s nímž je možné strávit celý den... 

Přátelství... / Anna Vojtěchová 

Opravdové přátelství znám. Jsou plné citu a emocí, a v mé mysli se ukotvují natrvalo. 
Jsem šťastná, že mám ve svém životě pár dobrých přátel. 

Nedávno mě má přítelkyně Beata pozvala k sobě domů na Slovensko. Město Trnavu 
vůbec neznám, a ráda navštívím město, i její domov. Po domluvení termínu návštěvy 
jsem se vypravila na cestu vlakem. Cesta mi ubíhala dobře, byl pěkný slunečný den, 
a já se po poledni ocitla v Trnavě na nádraží, kde na mě čekala Beata. Začal nám 
společný týden, který byl opravdu nabitý aktivitami všeho druhu. Od prohlídek města 
až po návštěvy koncertů, místních restaurací a vodních radovánek. Vracely jsme se 
do domečku, kde žije s rodinou. Byly jsme vždy očekávány dvěma vnoučaty, která nás 
zaplavovala otázkami všeho druhu. Pod keřem jsem viděla na dvorku balon, který byl 
zřejmě zapomenutý v trávě. Netrvalo dlouho a míč byl ve hře. Utvořili jsme družstva 
a už jsme kmitaly s Beatkou v zápalu hry. Náporu dvou školáčků jsme docela odolávaly 
a hra se protáhla do doby, kde sluníčko nám dalo jasně najevo, že máme skončit 
s načatým podvečerem. 

Druhý den se nám sice hůře vstávalo z postele. Přece jen, máme už svá léta. Chystala 
jsem se k odjezdu domů a Beata mě byla vyprovodit na nádraží. Zamáčkly jsme obě 
dvě slzu v oku a už jsem se vydala na zpáteční cestu domů. Jak je krásné, že mám 
tyhle přátele. Děkuji za ně vesmíru, že mohu být s mými přáteli aspoň občas, a potěšit 
se. Jsem šťastný člověk, to dávno vím. 

Čertík Barnabáš / Petr Korč 
ČÁST TŘETÍ 
Kapitola první 

Čert Barnabáš s velkou zvědavostí prožil pár hodin v pekle Čertovina. O programu se 
dá zcela otevřeně říci, že byl ďábelský. Lucifer vážil a zapisoval do své knihy hříšníky, 
někteří návštěvníci prošli i trapírnou a komůrkami o sedmi smrtelných hříších. Zážitků 
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má mnoho. Největším zážitkem byla možnosti setkat se s čertí kuchařkou, ochutnat 
vše, co její kuchyně nabízí a zapít to čertopivem. 

Přišla i chvilka, kdy s ním jako čertem začali šít všichni čerti. Pekelníci na Čertovině 
připravili pekelný ples tak, že se celá Čertovina otřásala. Tančili čerti, čertice i hříšníci. 
Barnabáš netančil, jen se díval a vzpomínal, jak to bývalo v tom opravdovém pekle 
veselé, když si zatančil s Luciferkou. Neví, zda by ještě dnes dokázal tančit 
s kopýtkem, oháňkou a růžky na hlavě. 

Peklo Čertovina Barnabáše okouzlilo, svojí dokonalostí ve všech drobných detailech 
opravdového pekla. Pekelná brána je otevřena pro všechny hříšné duše i poslušné, 
přičemž žádná z nich nemusí mít obavu, že už ji peklo nevrátí zpět na povrch zemský. 
Čert Barnabáš vycítil, že tam našel i takové malé přátelství. Přátelství na první pohled, 
které vykvetlo velmi rychle z důvodu stejného pohledu na kulinářství s čertí 
kuchařinkou.  Je to ale jen pouze takové přátelství ad hoc. Přátelství vzniklo ve spojení 
s jídlem a po opuštění Čertoviny zaniká a přetváří se do vzpomínek. 

Je na zemském povrchu. Pobyt na Čertovině vyhodnotil jako cennou zkušenost. Venku 
je nějak ticho, i přesto cítí zvýšenou aktivitu rostlin a živočichů. Cítí, že brzy přijde jaro. 
Sluníčko protkne rovník a začne stoupat na obloze stále více nad obzor. Přichází jaro, 
období životodárné, období probouzející se přírody.  

Nositelem i projevem jara a jeho život obrozující síly je často vítr, spojený s motivy 
nebe a mraků. Další posel jara, obdivuhodný letec sídlící po staletí v bezprostřední 
blízkosti člověka je malý stěhovavý pták rorýs. Kromě hnízdního období je neustále ve 
vzduchu, kde dokonce spí, pije, páří se. Dokonale střídá svižný let s plachtěním, 
během kterého nabírá výšku okolo jednoho až dvou kilometrů. Posly jara bývají 
obvykle také nazýváni skřivan a špaček. Příchod jara vítá svým zpěvem skřivan. Jeho 
radostný zpěv se projevuje zurčivými trylky nad poli. Posléze se nám zcela ztrácí 
z dohledu a jen jeho zurčivá píseň dává tušit jeho přítomnost nad námi. Špačkovo 
první zavrzání vyjadřuje radost ze šťastného návratu domů, která se bezděky přelévá 
i do lidských srdcí. A špaček, jako by to věděl, jakmile mu to počasí dovolí, ihned 
obsadí svou budku. Odtud pak zvučně oznamuje celému okolí svůj návrat z daleké 
pouti. 

Čert Barnabáš ví, že poslů jara z ptačí říše je více. Taková vlaštovka, ta první jaro 
nedělá, ale už jsou tu tmavomodří letci s bílou náprsenkou a brzy uslyšíme jejich 
čiřikání. Někteří lidé odedávna věří, že vlaštovky jsou nositeli štěstí, jiní, že přinášejí 
zlo. Kromě vlaštovek s jarem se vrací například čejky, konipasi, drozdi i první bílí čápi. 
Paní zima předává vládu jaru prostřednictvím dvou kvítků, které se začínají objevovat 
ještě na sněhu a nekvetou příliš dlouho. Prvosenky neboli petrklíče a sněženky 
přinášejí zvěst o jaru. Barnabáš nechce nic nechat náhodě, ale velmi rád by přivítal 
jaro v plné své kráse. Od své matky mnohokrát slýchával o úžasné naučné stezce 
Peklo někde v Čechách u městečka Česká Lípa. Stezka je hojně navštěvovaná 
zejména na jaře kvůli kobercům kvetoucích bledulí.  

Překonání dvou stovek kilometrů z Čertoviny do údolí stezky Pekla zvládl docela 
rychle. Je pohledný mládenec a stopování vozidel mu nedělá žádné problémy. 
Vstupuje do úzkého uzavřeného údolí řadou skal po levé i pravé straně. Zde se 
v dávných dobách jeho prapředkové učili lámat kámen a přenášet skály. Cestou 
potkává mnoho převisů a jiných skalních útvarů. Přestože stezka je dnes již pohodlná, 
lidé si ji vylepšili různými chodníčky a lávkami. Na každém kroku rozpoznává zde 
pracovité ruce čerta. Prochází skalním tunelem a v každé prasklince skály cítí síru.  
Údolí je opravdu divoké. Čerti si zde často hrají na schovávanou, někteří dokonce 
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z rozmaru vytrhávají stromy i s kořeny ze země. Aby jim dobře hořelo pod kotlem, 
i třísky si nadělají. Lidé z určité obavy před čerty říkají „Údolím Pekla prošla větrná 
smršť, proto tolik kmenů leží poházených přes sebe“. 

Na pohled, co pro čerta Barnabáše stojí za to, jsou v údolí Pekla koberce bledulí. 
Nevěří vlastním očím, zda je to skutečnost či pouze pohádka. Kochá se bledulemi na 
každém kroku a přemýšlí, proč mají čerti bledule tak rádi. Nebude to zaručeně proto, 
že jsou poslové jara ani v tom, že jsou bledé až bílé a čerti jsou černí jako černé uhlí. 
Vzpomněl si na jednu přednášku Lucifera, když hovořil, že bledule je jarní doktor. Jarní 
doktor, který neléčí, ale právě naopak nepomáhá lidem, ale chce, aby pociťovali 
celkovou únavu, zvraceli, měli průjem a silně slinili. Cibule bledule je jedovatá a čerti 
sami sebe rádi malují na zeď, i není u nich problém povznést se nad city a nad utrpením 
lidským. 

Priateľstvo / Ján Bazger 

Hovorí sa, že rodičov si vybrať nemôžeme, ale priateľov áno. Avšak ja si myslím, že si 
ich ani vyberať nemusíme. Že sa to v tom našom živote usporiada akosi samo. 

Spomínam na časy, keď som začal chodiť do školy. To sa skupinky kamarátov tvorili 
tak, akoby sa určití chlapci navzájom priťahovali. Ako keby vycítili, aké má kto 
povahové rysy a záujmy, až nakoniec sa utvorila skupinka chlapcov, čo radi behali za 
loptou, alebo tiež dvojice takých, ktorí mali iné záujmy než bol futbal, a ti si taktiež 
navzájom z väčšej časti takmer vo všetkom porozumeli. 

Mám veľa dobrých priateľov a známych, ale môžem s určitosťou povedať, že 
najlepšieho, veľmi svedomitého, vždy veselého priateľa Milana, mám ešte od 
školských lavíc. Spolu sme chodili do školy, mali sme rovnaké spoločné záujmy a na 
vyššom stupni sme celé štyri roky spolu sedeli v jednej lavici. 

Skončila sa škola a začali naše krásne, takmer bezstarostné roky mladosti 
a spoločných tanečných zábav. Ba dokonca sme i pracovali spolu na jednom 
pracovisku a napokon, spolu aj odišli pracovať do bane. Rozdelila nás až vojenská 
služba. Vlastne, predchádzala tomu ešte Milanova svadba. 

Akosi sa mu, ako sa hovorí, pokĺzli nohy a tak čakali s jeho peknou dievčinou Aničkou, 
tiež spolužiačkou, potomka. Nuž, tak sa môj verný kamarát Milan oženil ešte pred 
vojnou a asi o dva týždne po svadbe mu prišiel povolávací rozkaz. V októbri narukoval 
a spolu s nim ešte niekoľko našich rovesníkov. Ja som však ostal naďalej pracovať 
v bani a bez dobrého kamaráta sa dostavili takpovediac, smutnejšie časy. 

O necelé dva roky som sa oženil aj ja a potom už nastali i pre mňa nové povinnosti. 
Stavba rodinného domu a stým súvisiace iné, pre mladého človeka rôzne starosti 
a peripetie. 

Môj najlepší kamarát Milan si po odkrútení dvoch rokoch vojenskej služby, opäť našiel 
prácu v Karvinej, a to u VOKD. Onedlho sa však i s rodinou sťahoval do nového bytu 
v Orlovej. To sme sa už potom stretali veľmi zriedka. Ale keď aj mňa po pätnástich 
rokoch každodenné cestovanie za prácou z Kysúc sem na šachtu omrzelo, lepšie 
povedané už unavovalo, presťahoval som sa tiež do Karvinej a tak sa naše priateľstvo 
vrátilo opäť do normálu. 

Ako som už spomenul, že tento môj dobrý kamarát Milan sa oženil so spolužiačkou 
a v tomto, od mladosti krásnom pevnom zväzku s Aničkou vychovali tri deti a majú, 
ako to už býva, aj vnúčence a ak sa nemýlim i pravnúčence. I keď máme každý svoje 



 

45 
 

rodiny a rôzne všedné starosti, naše kamarátstvo pretrváva dodnes. A musím dodať, 
že v týchto veľmi dobrých veselých ľuďoch, mám milých, vždy ochotných 
a spoľahlivých priateľov. 

Přátelství / Marie Brabcová 

Přátelství je podaná ruka, když upadneš. 
Kapesník, když tečou ti slzy. 
Přítel je ten, kdo říká slova útěchy 
a když je třeba, tak mlčí. 
Je to zvonící telefon, na jehož konci se ozve: 
Ahoj příteli, jak se daří? 
Zvonek u dveří zavrčí, otevřeš a on vejde. 
Jen řekne: Podej skleničky. 
Nalije, pozvedne: Tak na lepší zítřek 
a v křesle naproti tobě posedí mlčky. 
Je to položená ruka na tvém rameni 
či lehké poklepání se slovy: Bude líp. 
Přítel se nemusí moc ptát. 
Je tady, když se směješ i když pláčeš. 
Ve smutku i radosti. 
Přítel tě v těžké chvíli neopouští 
a sdílí tvoje starosti. 

Přátelství / Helena Červenková 

Byla jsem podruhé těhotná, když jsme dostali byt v paneláku. 
Děťátko už se nám narodilo do nového. 
Všichni sousedi byli o deset i víc let starší. 
Jistě pochopíte, že pro pětadvacetiletou byly čtyřicátnice děsně staré. 
Už jen tím, že všechny sousedky byly takové ty buchty domácí, oblečené do šatových 
zástěr, neustále s koštětem nebo hadrem. 
Za rok jsem čekala třetí miminko, a když se vedle nastěhovali mladí manželé, paní 
taky s bříškem, svitla naděje, že je to konečně partie pro mne. 
Opravdu netrvalo dlouho a staly se z nás kamarádky. 
Děti se nám narodily v létě a společně jsme užívaly mateřskou dovolenou. 
Já jako trojnásobná zasloužilá matka předávala zkušenosti novopečené mamince 
Janě. 
Děti nám vesele rostly a staly se z nás pracující matky. 
I po práci jsme si vždy našly chvilku pro sebe. 
Jana je výbornou kuchařkou, tak mi občas přinesla pro děti kousek buchty, roládu, 
sekanou nebo hrnec polívky. 
A já jí byla moc vděčná, protože jsme měli hodně hluboko do kapsy a jen tak tak jsem 
s výplatami vycházela. 
Její syn začal chodit do první třídy s mými dcerami a o společné zážitky nebyla nouze. 
Jana byla mou vrbou, mohla jsem jí říct všechno a vždy jsem měla jistotu, že to zítra 
nebude vědět celé sídliště. 
Tak věděla o všech mých radostech i trápeních, o mém muži alkoholikovi a hrubiánovi 
i plánu se rozvést. 
Po rozvodu jsem se z města odstěhovala, ale naše přátelství trvalo dál. 
Moc mi pomohla v době, kdy jsem se stala nezaměstnanou a marně sháněla práci. 
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Byla to vlastně ona, která mi zařídila místo v bohumínských železárnách a tím 
nasměrovala mou další životní cestu. 
Radovala se z mých pracovních i osobních úspěchů, a když jsem se opět ocitla na 
úřadě práce, znova nezištně pomáhala. 
Jednou týdně mne zvala na oběd a já se opravdu aspoň občas dosyta najedla. 
Ostatní dny jsem se musela hodně uskrovnit, protože ze sociálních dávek mi po 
zaplacení bytu zbylo osm stovek na celý dlouhý měsíc nejen na jídlo, ale na všechno 
všecičko ostatní.   
Letos v létě bude našim dětem čtyřicet, a to naše čtyřicetileté přátelství stále trvá. 
Nevídáme se každý den, jak na počátku, ale několikrát do roka si k sobě cestu 
najdeme, posedíme u kafe, potěšíme se malou pozorností, zavzpomínáme, sdělíme si 
úspěchy vnoučátek, pofoukáme si bolístka a naplánujeme si společnou dovolenou. 
Například loni jsme spolu byly na Rhodosu a letos v Chorvatsku, a ještě chceme do 
Egypta. 
Našla jsem si v Bohumíně spoustu známých a přátel, ale žádné není tak pevné jako 
tohle. 

Přátelství / Hana Kavalová 

Jana stála na zastávce, čekala na autobus do školy a zvědavě se točila doleva. Už 
včera si ji všimla. Taková veselá holčina, přiběhla na poslední chvíli a sotva do 
autobusu nastoupila, bylo jí všude plno. Jo, už jde. Zdálky vypadá jako kluk. Jako 
rozverný kluk. Byly obě bezelstné a dětské, radostné "ahoj" vzniklo tak nějak 
spontánně a vlastně ani jedna si nepamatuje ten den, kdy vzniklo jedno 
z nejkrásnějších věcí – přátelství na celý život. 

Ten den Dana vystupovala na zastávce spolu s Janou. Obě měly aktovky jako velké 
holky, přes rameno. Jejich malá, útlá těla se lomila na jednu stranu pod váhou chytrých 
knížek, ale ony na nic nedbaly a připadaly si ve svých deseti létech velmi dospělé. 

"Ty jo," pomyslela si Jana, "ona mluví jako moje bábinka, po našimu. To je divné. Já 
tak mluvím jen doma se staršími lidmi, jinak mluvím česky." Když se s chichotáním 
představily a zjistily, že jsou stejně staré, Jana hned pátrala: "Dani, já chodím do 
"áčka", takže ty jsi z "béčka"? Dana netušila, o čem ta praštěná holka mluví. "Jaki 
aczko czy beczko, my sum jedno klasa, nas je tak malo, my mumy děcka i z Bogumina 
a Orlove". Janu to úplně ohromilo. "Tolik zahraničních spolužáků, to je super," a tak 
došly k tomu, že ač stejně staré, každá chodí do jiné školy místní vesnice. Jedna do 
české a druhá do polské třídy. 

Jak šel čas, nikdo nikdy už neviděl ty dvě zvlášť. Jana seznámila Danu se svými 
spolužáky, kterým se moc líbila a ona zase po očku pokukovala po nich. Dana na 
oplátku vtáhla Janu do "své" malé třídy, kde si Jana i v tom malém počtu taky našla 
svůj objekt zájmů. Byly tak krásně spjaté, že aby si udělaly radost, Jana se snažila 
s Danou mluvit "po našimu" a Dana s Janou hovořila plynně česky jako paní 
profesorka. 

Bydlely na jedné ulici rodinných domů, každá na jednom konci a vážně se poznaly až 
v deseti. Do té doby každá chodila do jiné školky i prvního stupně základní školy. Až 
pátá třída rozhodla. Vlastně autobusová zastávka. 

Nádherná doba malin nezralých mohla začít. Neuměly si představit prázdniny bez 
návštěv místního koupaliště. Měly vždy oblíbené místo, takže i bez mobilu se 
jednoduše našly, vždy ve stejnou dobu na stejném místě. Třináctiletá Jana zrovna 
Daně líčila s očima navrch hlavy, jak úúúúžasný je ten kluk v modrých plavkách, když 
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se Dana na dece pokoušela zkušeně kouřit poctivě ukradenou marsku. "Hele Jani, 
dívej, jak se ta ženská v brýlích pod námi na nás blbě dívá," stačila ještě podotknout 
a naposledy vyfoukla dým. "Já Ti dám, blbě se dívá," řítila se na ni vlastní máma, když 
sundala sluneční brýle, a Jana měla co dělat, aby ji uchránila před každou ránou, která 
padne vedle. 

Jezdily spolu na svých nezapomenutelných "skládačkách zn. Eska" po celém okrese, 
což samozřejmě neměly dovolené. Na zvídavé otázky svých rodiček, kde že se tak 
dlouho zdržely, bez uzardění tvrdily, že přece "byla jsem u Dany" a naopak "byla jsem 
u Jany". Ještě štěstí, že se mamky až tak společně nekamarádily. Dana byla v té době 
"divočejší", i nadále odvážně chodila do místní hospůdky kupovat jako pro tátu 
"marsky" za pět korun, které pak společně pokuřovaly v místním lesíku. Tímto se 
pokorně zpětně omlouvají všem příslušníkům hasičských sborů. Když jim bylo 
dostatečně špatně, rozhodly se tajně namalovat zbytky kosmetických přípravků, které 
Dana hrdě vytáhla doma z odpadkového koše. Takový zbytek rtěnky či téměř zaschlá 
řasenka, to byl ten pravý dívčí poklad. 

Dana už dokonce jezdila i na koncerty polských skupin, když se do vlaku nedostala 
dveřmi, rádi ji pomohli dostat se do kupé přes okno. Jednoho zimního dne stála se 
svou mámou na zastávce v čepici, což bylo velmi podezřelé. Jenže jak jinak 
zamaskovat nový účes "na pankáče", aby z toho mámu netrefil šlak. Byla moc hezká, 
ale její účes způsobil, že si ji starší sousedka spletla s klukem a žalovala Janině 
babičce, že se ta "jejich holka toulá s takovým divným klukem a pořád se něčemu 
smějí". 

Puberta byla super. Oběma se zapalovaly lýtka a koukaly po klucích, ale měly tak 
rozdílný vkus, že si nikdy nelezly do zelí. Jana v té době začala jezdit na ekonomku 
a Dana na polský gympl, obě naštěstí do jednoho města. Kvůli klukům z průmyslovky 
jezdily pro jistotu autobusem o hodinku rychleji. To chichotavé "ahoj kluci" jim stálo za 
to. A pak po škole, rychle do dětských holčičích pokojíků a hodiny a hodiny probírat, 
kdo se na koho jak díval, usmíval a co určitě brzy přijde. 

Chodily spolu do kina, se vstupenkami do třinácté řady doprostřed. Když v té době 
běžel kultovní "E.T. mimozemšťan" a celé kino slzelo dojetím, ony se jako správné 
puberťačky svíjely smíchem až je málem vyvedli za rušení klidu. 

Střídaly české i polské diskotéky, špitaly si všechna tajemství a nenápadně zosnovaly 
jedna druhé rande s objektem svých snů. Odprovázely se vzájemně domů, jenže bylo 
pořád tolik co říct, že sotva došly k Daně, obrátily se a šly nazpátek. Od Jany to samé 
v druhém směru. Někdy se tak vyprovázely hodiny a hodiny, až si našly místo 
uprostřed ulice, kde si za svitu měsíce, řekly, že už fakt musí domů, smutně se loučily 
a volaly na sebe… "tak zase zítra". To už většinou máma od Jany stála na balkóně 
a máma od Dany na konci ulice a nevěřícně kroutily hlavou, kdy se ty jejich holky 
konečně dostanou domů. 

Psal se rok 1990 a Jana se vdávala. Dana dojetím plakala. O rok později si to holky 
vyměnily. Dana byla krásná nevěsta a Jana plačící svatební host. 

Jana se přestěhovala s manželem do města a než se rok s rokem sešel, už tam byla 
i vdaná Dana. 

O tři roky později přišla Dana se svým synkem navštívit čerstvou maminku Janu 
a jejího syna a taky ji říct, že už znovu je "v tom". A tak kluci dostali mezi sebe ještě 
holčinu. To aby je trošku usměrňovala v jejich lumpačinkách. 
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Svět nabral na obrátkách. Jejich mobily zazvonily vždy, když jedna druhou zrovna co 
nejvíce potřebovala. Jejich rozhovory pravidelně začínaly slovy… "ty jo, zrovna jsem 
na Tebe myslela…" a samozřejmě končily po dlouhých předlouhých minutách až 
hodinách. Navštěvovaly se navzájem ve svých domácnostech. Přišly radosti, které si 
tak moc navzájem přály, starosti, kde se podporovaly. 

Jedno z nejhorších období přišlo, když Dana se synem byla dlouho v nemocnici a asi 
rok se neviděly. Po návratu se objímaly a brečely, protože pochopily, jak šílené 
a nemožné je být bez sebe. Ač každá naprosto jiná, bez sebe byly jako by umřela 
půlka jejich vlastního já. Víc než sestry, spíše prazvláštní druh dvojčat. 

Dnes už na místo autobusu jezdí v autech. Dávají si "rande" u kafe a na dobré večeři. 
Na místo kluků probírají radosti i starosti svých dětí, rodičů, přátel, svých životů. 
Povídají si vážně i nevážně a vždy jsou si tady pro sebe. 

"Hele, musíme se domluvit" řekla Dana. "Ať víme, jak se poznáme v příštím životě." 

"No to je přece jasné" odpověděla Jana. "V kině. Třináctá řada uprostřed." 

"Jo, třeba budou hrát E.T. mimozemšťan." 

"To je jedno, co budou hrát. Tvůj smích přece nikdy nemůžu minout." A bylo 
domluveno. 

O přátelství v praxi / Roman Štolfa 

Týýýý jo, ty máš ale kliku, 
Vidím, že máš už přes tisíc přátel na fejzbůku. Bohatou máš virtuální realitu. 

Virtuální možná, pravých přátel mám ale jen pár, 
za ty bych ruku do ohně dal. 

Když zavolám třeba o půlnoci, 
přijdou a přidají se ku pomoci. 

Ne proto, že musí, 
ne proto, že mi něco dluží. 

Řekl bych právě naopak, jsou ochotni svou energii 
a čas mi věnovat. 

Třeba nedávno stala se mi nepříjemná věc. 
Jedu si autem takhle přes kopec 
a nehoda se mi přihodila. Část výfuku se uvolnila. 

Nebylo možné jet tam ani zpátky. 
Jen díky přátelům byl další průběh relativně hladký: 

Jeden pomohl s odvozem věcí k programu, 
druhý, kterého jsem vzbudil po ránu, 
výfuk podvázal a odvezl pryč z úzké cesty. 
Nebyli v práci, tak měl jsem štěstí. 

Nemuseli, chtěli. 
I díky nim tak děti z kavárničky 
plánovaný program měly. 

Nemám nic proti virtuálnímu přátelství, 
to reálné je ale stejně nejlepší. 
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KVĚTEN 2018 
Téma: Setkání se sportem 

Mistrovství světa ve fotbalu 1994 / Karel Sikora 

Nedospěl jsem ani ve snu být účastníkem fotbalového mistrovství, a přesto jsem se ho 
aktivně zúčastnil. Ve firmě, kde jsem pracoval, vyhlásili tipovací soutěž s velmi 
atraktivními cenami pro vítěze. Samozřejmě vyhlašovatelé mysleli hlavně na sebe, co 
by znalci a aktivní fotbalisté v podnikovém turnaji nohejbalu. 

Přihlásilo se nejdřív asi čtyřicet zájemců, a tak se rozběhla bombastická akce, které by 
bylo potupné se nezúčastnit. Hlavními adepty na vítězství byli totiž podnikoví papaláši, 
ze závodů taky špičky managmentu, vyhlášení to znalci fotbalu a sportu všeobecně. 
Ekonomický náměstek nechal natisknout tabulky zápasů se jmény účastníků. Každý 
vložil 100 Kč do banku a, s konečnou listinou osmdesát účastníků, se cena pro vítěze 
vyšplhala na čtyři tisíce. 

Pojal jsem to jako výzvu. Mistrovství světa sleduji od roku 1962, kdy jsme skončili 
druzí. Proto jsem se naučil sledovat zákulisí v klubech, změny trenérů, hráčů, zranění, 
marodky a přestupy. Podotýkám, že pouze při mistrovství. Soutěž na úrovni klubů mě 
vůbec nezajímá. 

Skoupil jsem sportovní časopisy za poslední dekádu, internet v roce 1994 nebyl 
k mání. Prostudoval jsem kvalifikační zápasy a pak zranění, marodky, přestupy 
a změny trenérů u všech klubů. Rozepsal jsem pak zápasy jako by se už odehrály. 

Vítěze jsem pak dával do kolonek postupujících, a tak sváděl další virtuální zápasy. 
Výsledky jsem zapisoval do podnikové tabulky a odevzdal komisi. Musím podotknout, 
že jsem byl prohlášen za těžkého neználka a předem diskvalifikován. 

Probíhající turnaj vylepšoval mé pozice, a tak při finále jsem už předem byl 
pak vyhlášen jako vítěz soutěže. Donesli mi výhru a dlouhou dobu mi hodně lidí 
neodpovídalo na pozdrav, někteří mě zdravili, aniž jsem je znal. 

Soví hory... / Anna Vojtěchová 

Čerstvý ranní vánek lehounce omývá mou tvář, 
tak omamná vůně lesa, ta mi snad napoví. 
Být tvrdá jak kámen, na příkré pěšině vzhůru 
jdu pomalu výš a výše, kde vládnou už jen sovy... 

Nad hlavou malý kousek nebe a všude kámen, 
les tajemně šumí, ptáci štěbetají. 
Obnažené kořeny velikánů hlídají můj krok, 
jen les, pěšina, já a sovy... dech se tají... 

Cestu mi kříží ladným skokem srna, 
jen mihla se tichounce mezi stromy. 
Utírám si čelo, potem orosenou tvář 
a opět cesta vzhůru, obraz povědomý... 

Mé nohy unavené odmítají poslušnost 
ty velké balvany, proč cítím každý sval? 
Jsem na vrcholu Sovích hor a vidím pohled sovy, 
nádhernou krajinu, až za obzor, snad ještě dál... 
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Výcvik štěněte... / Anna Vojtěchová 

Musím se otevřeně přiznat, že tohle téma není mým šálkem kávy. Dělala jsem ve svém 
životě různé aktivity, ale sportovní výkony jen výjimečně. Tančila jsem ve valašském 
souboru, chodila na výstupy do hor a kopců, ale rekreačně. Taky kynologie byla mou 
zálibou, a vychovala jsem několik německých boxerů, a taky německého ovčáka. 
A musím přiznat, že to není jednoduché vychovat psa, který by se uměl dobře chovat 
nejen doma, ale i ve společnosti. 

Bylo to před mnoha lety. Přivezla jsem si od chovatele 6týdenní štěně německého 
boxera. Začala jsem ho postupně seznamovat s okolním světem, s dopravními 
prostředky, aby nepanikařil, aby nebyl agresivní. Aby se naučil chovat v každé situaci 
tak, jak jsem si to já přála. Jezdili jsme spolu vlakem, autobusem, a taky tramvají. Jeli 
jsme vlakem, když si k nám přisedl starší pán, a dal se se mnou do hovoru. Hovořili 
jsme o všem možném, řekl, že pracuje se psy v Horní Suché, což byla vedlejší vesnice, 
a že tam mají kynologické cvičiště, kde nás na nejbližší sobotu pozval. Přijala jsem 
jeho pozvání, a v sobotu hned ráno jsme se vydali vlakem do Horní Suché. Cvičiště 
jsme nedaleko našli, a pán mi při našem příchodu do areálu řekl, ať si psa uvážu u kůlu, 
že bude chvíli sledovat ostatní cvičící psy. Uvázala jsem štěně u kůlu, ale zřejmě 
špatně, poněvadž stačilo jedno silnější trhnutí, a pes byl s kusem vodítka pryč. Byl 
v okamžiku mezi ostatními psy, kteří cvičili, a nereagoval na mé povely, ani na povely 
ostatních kynologů. Nechtěně se utvořila psí smečka, která pobíhala nekontrolovaně 
kolem cvičiště. Psi běhali jak o závod až do vyčerpání. Psovodi marně se snažili své 
psy znovu přimět k poslušnosti. Postupně psi začali polehávat, jeden po druhém 
vyčerpáním. I můj psík takhle dopadl. Nenávistné pohledy vedoucího kynologa 
vyvrcholily slovy: Vezměte toho svého hajzlíka, a už ať vás tu nevidím. Tak jsme 
opustili cvičiště, a šli se psem zpět do Albrechtic pěšky. 

Byl na nás neutěšený pohled při cestě zpět. Tahala jsem psa za kus motouzu, který 
nám na cvičišti věnovali. Pes vždy šel pár kroků, a pak si únavou lehl do prachu cesty. 
Špinavý a k smrti unavený se přišoural domů, kde vypil mísu vody, a dva dny, 
s přestávkami, spal. Poučili jsme se ale oba dva. Já každopádně si brala na cvičák 
kovový obojek, a pes... ten se naučil společensky se chovat i na cvičišti. 

Májové ráno… / Anna Vojtěchová 

Hlasitý pláč malého dítěte 
se rozléhá rozkvetlým parkem. 
Copak se nelíbí tomu nemluvněti, 
že ukazuje světu nelibost svou? 

Nad hlavou kvetou růžové sakury, 
všude je cítit vůni jarních květin. 
Lidské mládě však křičí, a vzlyká, 
maminka domlouvá houpy hou.... 

Náhle však pláč mrněte utichá, 
zaťaté pěstičky se v kočárku skryly. 
Usnul človíček, je roztomilý, 
zas ptáci notují tu svou... 
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Moje setkání se sportem / Miroslav Landecký 

Moji přátelé mne požádali o literární příspěvek na téma Moje setkání se sportem. 

Slovo setkání přitom obvykle evokuje něco milého, užitečného, příjemného. Třeba 
přátelskou schůzku, korektní obchodní jednání, rande s trochou erotiky a tak podobně. 

Moje kontakty se sportem však bohužel nemívaly takovou pohodovou atmosféru. 
Spíše naopak. Dalo by se říci, že se vždy jednalo o moje UTKÁNÍ se sportem; jiné 
příhodné slovo mne skutečně nenapadá. Často jsem ta utkání hrál a bohužel skoro 
vždy prohrál. 

Už na základní škole při nácviku spartakiády jsem nedokázal poskakovat a pobíhat 
v rytmu hudby reprodukované gramofonem z velké černé desky. A najít přitom 
správnou bílou kulatou značku na parketové podlaze tělocvičny byl pro mne úkol svojí 
obtížností srovnatelný s nalezením Titaniku na dně oceánu! 

Při hodu kriketovým míčkem na dálku jsem zasáhnul tělocvikáře Šnapku do tváře 
a z blízka a vyrobil mu tak rozměrný duhový monokl. Oštěp a disk mi proto raději nikdy 
nesvěřil, o malorážce ani nemluvě. Asi se měl dost rád... 

Při běhu na 400 m jsem už po 150 m lapal po dechu a zastavoval se v trávě mimo 
běžeckou dráhu. 

Zkrátka a dobře, už v útlém dětství bylo dosti signálů ukazujících, že sportovec ze mne 
nikdy nevyroste. A jen trocha té košíkové mne zachraňovala před potupnou trojkou 
z tělesné výchovy na celoročním vysvědčení. Ne snad, že bych v košíkové bůhvíjak 
exceloval, ale byl jsem prostě vyšší, a potažmo i úspěšnější, než někteří mí drobní 
spolužáci. Tím vzrůstem mi asi matka příroda chtěla vynahradit to, co mi jinde tak krutě 
odepřela! 

Když jsem v roce 1976 končil svá školní léta, radoval jsem se, že je chvála bohu mému 
sportovnímu trápení konec. Ale chyba lávky! Do svých řad mne totiž povolala 
Československá lidová armáda. Ano, čekala mne tzv. vojna. A s ní i všelijaké střelby, 
rozcvičky, cviky, prolézačky a běhy, například běh překážkovou dráhou. To se voják 
se samopalem v ruce plíží pod výpletem z ostnatého drátu tak dlouho, dokud si 
nenatrhne ucho, nebo běží rozmoklým oraništěm. Nebo aspoň vyběhne po kladině do 
dřevěného okna situovaného 4 m nad zemí a skočí dolů, do trochy písku.  

Když jsem tu dráhu, mazáky zvanou někdy dráhou opičí, proběhl poprvé, bylo to 
v pohodě. Když jsem ji ale ten den probíhal potřetí, už jsem se tak nesoustředil na 
správnou polohu chodidel při dopadu do doskočiště. A v levém kotníku mi cosi hlasitě 
a bolestivě křuplo. Zavyl jsem a dva vojíni mi pomohli odbelhat se z cvičáku na rotu. 
Stáhnul jsem si tam dolů vojenské kanady a provedl inspekci levého nártu. Nevypadalo 
to moc dobře; levý kotník bolel jako sviňa a ve srovnání s pravým nepříjemně nabíhal. 
Rozhodnul jsem se, že na rotě vyčkám do rána, potom podle situace zajdu na 
ošetřovnu, zkusím se minout s plukovním lékařem a pak se uvidí. Do té doby, do rána 
budu kotník chladit studenými obklady. Tak jsem i učinil.   

Plukovní lékař MUDr. Hugo Dusbaba byl neblaze proslulý svými nestandardními 
léčebnými postupy. Všichni u pluku věděli, že rád amatérsky provádí akupunkturu, a že 
ji provádí nikoliv jehlami speciálními, nýbrž běžnými injekčními jehlami ke stříkačkám. 
A že akupunkturní body nemá nastudované někde v odborném kursu nebo dokonce 
přímo na univerzitě, ale v denním tisku zvaném Mladá fronta. Většinou si pacienta 
posadil na otočnou kovovou židličku, tu vytočil nahoru tak, aby pacient nedosáhl 
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nohami na zem a začal s "léčbou." Snad proto mu vojáci po straně říkali Baskerville. 
Někdy taky Mengele. 

Ráno byl zraněný kotník oteklý jako konev a nezbývalo, než to risknout a vážně se 
vydat na ošetřovnu. Přítomno tam bylo kromě mne i několik simulantů, zdravoťák, 
Dusbaba a taky jeho zástupce, desátník absolvent MUDr. Paľo Štefánik. Sympaťák – 
často jsem s ním o vycházkách píval pivo v hotelu Mědínek. 

"Toto budeme léčit akupunkturou, Priesnitzovými obklady a vodními střiky," rozhodnul 
Baskerville, když jsem mu poreferoval, co a jak se mi stalo. "Zatím si lehněte na pokoj, 
soudruhu četaři, já vás budu osobně léčit, ovšem až si vyřídím něco na štábu." S těmi 
slovy popadnul svoji ošuntělou aktovku a odběhnul pryč. Hned na to jsme oknem viděli, 
že před barákem ošetřovny zastavuje sanitka. 

"Poď Miro," zašeptal mi Paľo a pomohl mi s lapiduchem dokulhat a nastoupit do 
sanitky. "Pojdete do mesta, do kutnohorskej nemocnice na rentgén a možno aj na 
sádrovňu. Zagipsovať ten kotník."  

V kutnohorské nemocnici mi kotník zrentgenovali, jako naštípnutý opravdu zasádrovali 
a odeslali mě zpět na ošetřovnu, kde jsem si lehnul na volnou postel. Paľo Štefánik 
s uspokojením pohlédnul a poťukal na tuhý sádrový 
krunýřek obepínající můj levý kotník.  

Jen Baskerville byl zklamán, když konečně dorazil ze 
štábu na ošetřovnu a spatřil moji sádru. 

"Vždyť jsem přece jasně řekl, že se to bude léčit 
akupunkturou a Priesnitzovými obklady!" huhlal 
nespokojeně a obcházel moji postel jako kocour horkou 
kaši. Ale nedovolil si sádru sundat nebo dokonce 
provádět Priesnitzův obklad či jinou "specielní léčbu" 
přes sádru. 

Tak toto bylo zatím moje poslední utkání se sportem. 
Doufám, že vážně úplně poslední!!! 

Průkaz cyklisty / Marie Brabcová 

Chodila jsem do obecní školy, kde pět tříd učily dvě učitelky. Asi ve třetí třídě přišla 
paní ředitelka, která učila naši třídu a oznámila nám, že po víkendu budeme dělat 
průkaz cyklistů. Bude to jízda zručnosti a něco z teorie, co jsme se učili ve vlastivědě. 

Přihlásila jsem se s tím, že na kole neumím jezdit. Byla docela překvapená, ale 
s klidem jí vlastním prohlásila, že se to do pondělí naučím.  Přijede o víkendu z Ostravy 
a budeme se to učit. Tak se i stalo. V sobotu a neděli se snažila mě naučit udržet 
rovnováhu na kole, šlapat do pedálů a projet ten povinný kousek trasy, který bude při 
zkoušce. 

V pondělí jsem projela trasu, ani nevím jak, a získala průkaz cyklisty. 

Od té doby jsem už na kole nikdy nejezdila, neměla jsem k tomu vztah, ale průkaz 
cyklisty mám schovaný dodnes. 

Moje prvé stretnutie so športom / Ján Bazger 

Musím sa priznať, že som športový antitalent. Nikdy som aktívne nešportoval a ani mi 
na niečo také neostával čas. Už od mladosti som denne dochádzal do práce vlakom, 
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z Kysúc až sem na Karvinsko a treba dodať, že sa vtedy takmer všade pracovalo na 
tri zmeny.  

Nuž a v detstve, na verejné ihrisko za dedinu málo koho rodičia pustili. Ale ak sa dá 
nazvať športom to, že sme sa ako chlapci vyšplhali takmer na každý strom v okolí, 
alebo aj to, že sme behali za loptou niekde na lúke, či občas hrali vybíjanú na dedinskej 
ceste, kde sme kriedou namaľovali čiary, tak sme naozaj tiež športovali. Nuž 
a kúpalisko nám poskytovali splavy na rieke Olešnianke, alebo vymleté plesá 
v zátočinách rieky Kysuce. Avšak na tieto letné hry veľa času neostávalo. Kde bola 
hospodárka, tak tam mali i deti svoje povinnosti a za loptou na lúke sa smelo behať 
iba včas na jar, alebo neskoro v jeseni. To preto, aby sa na lúke tráva nezodrala 
a potom keď sa už pásli kravy a pracovalo sa na roli, tak na hry naozaj nebol čas. 

Avšak v zime to bolo iné, oveľa voľnejšie. To sme už ani trochu nezaháľali. Kopcov 
bolo u nás dosť a tak sa lyžovalo kdekoľvek. Žiadne vleky, ani iná technika. Do kopca 
vždy pekne po svojich a na lyžiach, aby neostávali po stopách od topánok na 
zjazdovke hrbole. Najskôr sme sa všetci chlapci z dediny postavili do rady a pekne 
lyžou vedľa lyže udupávali zjazdovku až na kopec. No a potom sme sa spúšťali.  

A výstroj...? Nuž, akú kto mal. Voľakto šponovky, alebo nohavice zvané „manžestráky“ 
a hrubý štrikovaný sveter. Poväčšine z podomácky, na kolovrátku spracovanej vlny. 
Nuž a prinajhoršom to boli iba punčochače, alebo spodky a tepláky, hoci skoro celú 
zimu bývali mrazy vyše dvadsať stupňov, i viac.  

Lyže sme poniektorí mali urobené z jaseňa, voľakde u stolára v susednej dedine. Až 
neskôr si podaktorí chlapci mohli kúpiť asi za stodvadsať korún, také obyčajné lyže 
z preglejky. Ale iba bez viazania. To viazanie sme si poriadili za malú úplatu, podľa 
možnosti od starších chlapcov, ktorým už upínanie nevyhovovalo, alebo od niekoho 
zo starých polámaných lyží. No, ale topánky, aké kto mal. Na detské lyžiarky mal 
málokto z nás. A ak áno, tak na také gumové zateplené filcom, v ktorých bola 
zapracovaná oceľová hranatá špička. Ale to si na ne musel každý z nás celý rok šetriť, 
aj keď stáli asi štyridsať Kčs, lebo v tu dobu to bolo veľa peňazí a naším rodičom sa to 
všetko videlo, ako samé drahé zbytočnosti.  

Nuž a hokej, ten sme hrávali na rieke, ktorá bola zamrznutá každú zimu. Korčule 
kanady vtedy stáli päťdesiat korún a topánky - baganče s hrubou koženou podošvou, 
tiež päťdesiat. Z bagančí sme jednoducho odtrhli podpätky a sami si na ne drobnými 
skrutkami tie kanady pripevnili. Ale aj na to sme si museli počas roka našporovať. To 
sme do pokladničky odkladali všetky korunky, ktoré sme niekedy dostali od príbuzných 
na narodeniny, alebo na veľkonočné šibačky. Niektorí chlapci chovali holuby a keď 
predali pár mladých za dvadsať Kčs, tak i to šlo do kasičky a v zime už bolo na potrebnú 
športovú výstroj. 

Avšak k hokeji bolo treba aj hokejky. Ktorý z chlapcov nemal na poriadnu hokejku 
z obchodu za pätnásť korún, tak si ju urobil sám z tenkej tyčky a kúska preglejky. Alebo 
nám hokejky vyrábali otcovia, ktorí pracovali v drevárskom závode a to iba z takých, 
vo výrobe nepoužiteľných kúskov dreva, čiže z odpadu. Ti šťastnejší, ktorých otcovia 
pracovali v baniach na Ostravsku, boli na tom po sociálnej stránke o poznanie lepšie. 
Ale nikdy sa nikto nikomu neposmieval, ako je tomu dnes.     

Tak takéto bolo naše detské športovanie, hoci len so skromným vybavením, ale dá sa 
povedať, že sme boli  takmer  za každého počasia vonku a v neustálom pohybe. Avšak 
musím ešte dodať, že sme všetci prežívali pekné a šťastné detstvo, na ktoré najmä ja 
rád spomínam. 
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Sláva spartakiádě / Irena Otýpková 

Mám krásné vzpomínky, neboť jsem se zúčastnila cvičení žen na spartakiádě na 
Strahově v Praze. Komisí jsem byla vybrána jako vzorná cvičenka. 

Nezapomněla jsem dosud na pocit, který jsem prožívala, 
když jsme slavnou bránou kráčely na stadion ve 
vodorovných řadách po celé šířce stadionu. Tribuny byly 
plné diváků včetně pána prezidenta a hudba hrála, dokud 
jsme nedošly na určené místo. Když jsme začaly cvičit, 
obecenstvo začalo tleskat a po celou dobu tleskalo. Byl to 
nádherný zážitek, nikdy na to nezapomenu. 

Lehká atletika byla mým koníčkem. Vynikala jsem 
zejména v běhu, ve skoku do dálky a závodila na kole. Na 
poslední olympiádě zimní v Koreji sledovala jsem vždy 
sportovce – lyžaře a jejich úžasné lety na lyžích. 

Dosud se zúčastňuji pravidelně jednou týdně, mimo 
výjimečné situace, cvičení žen, které se koná v tělocvičně 
v Rehabilitačním sanatoriu v Karviné-Hranicích a ve 
zdravotní škole v Karviné-Fryštátě. 

Moje setkání se sportem / Helena Červenková 

Sport mám spojený se spartakiádami. Na své první v roce 1965 jsem cvičila coby 
mladší žákyně a skončilo to pouze účastí na místním hřišti. V roce 1970 už jsem to 
dotáhla na okresní spartakiádu v Trutnově, kam jsem jela se spolužačkami z gymplu 
se skladbou pro učňovskou mládež. V roce 1975 jsem se s velikým bříškem na 
spartakiádu jen závistivě dívala v televizi, bulila u toho dojetím a slibovala si, že na 
příští už budu rodič s dětmi. A pravdu jsem slib v roce 1980 na městské přehlídce 
dodržela. V roce 1985 jsem cvičila skladbu žen s dorostenkami. Už jsem byla trochu 
při těle, tak jsem se nikam dopředu nervala a pěkně cvičila v poslední řadě, což mělo 
velikánskou výhodu, že jsem viděla cvičenky před sebou a nemohla nic splést. To 
pravé ořechové s odměnou za všechny ty roky nacvičování skladeb přišlo v podobě 
výběru do Prahy. I tam mne k slzám dojímaly skladby, které jsme stačili shlédnout. Na 
Strahově jsme měli náš čtverec v poslední řadě, ale protože třetinu skladby se cvičilo 
obráceně, tak jsem k mému překvapení byla na tom velikánském stadionu hnedle 
úplně v první řadě a odcvičila to přímo do televizní kamery. Ještě nejméně rok mne 
potkávali známí a říkali, že mne v televizi viděli. Další spartakiáda už bohužel nebyla. 
Přesto letos opět na spartakiádu nacvičujeme. Pojedu jako vedoucí na tábor pro 
seniory, jehož motem je „Žijeme spartakiádou“. Vybrali jsme si parodii na Davidova 
Poupata. Nějaké roky a kila navíc mě ani trochu nevyvedou z míry a plakat dojetím už 
taky nebudu. 

Sportování / Helena Červenková 

Jak doktoři svorně praví 
pohyb je pro lidi zdravý. 
Je to pravda nebo není? 
Dala jsem se na cvičení. 
Prostná zkouším napoprvý 
kyslík proudí mojí krví. 
Do rytmu zní hity známé 
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špekům z bříška zamáváme 
Poskakuju jako míč 
kolik deka už je pryč? 
Úkrok vlevo, úkrok vpravo 
přidej, přidej, je to zdrávo! 
Ach, proč jen mne napadlo 
skákati přes švihadlo? 
O lustr jsem zavadila 
pro letošek dosvítila. 
Asi budu vsedě cvičit 
jestli nechci všechno zničit. 
Ještě pětkrát lehy sedy 
necvičím dnes naposledy 
Při vstávání z koberce 
bouchla jsem se do bérce. 
Svíjím se tu na zemi 
chce se brečet, věřte mi! 
Napříště si pozor dej, 
jen cvičení nevzdávej! 
Při zdvíhání z podlahy 
roh stolu – bum do hlavy. 
Boule roste jako hruška 
cvičení je teda fuška! 
Ještě dva tři čtyři dřepy 
váza letí, řinčí střepy. 
To je ale nadělení 
tohle pro mne vážně není. 
Husa naivní a hloupá 
v křesle u okna se houpám 
A co moje sportování? 
Sport jen v telce sledování! 

Můj vztah ke sportu / Hana Kavalová 

Těžký, přetěžký úkol Tě holka čeká.  
Zdá se, že v Tvé hlavě se to seká.  

Téma zní férově, jasně a skoro jako legrace. 
Tak ničeho se neboj a pusť se do práce.  

Skupina pisatelů dala téma – „sporťáci“. 
Pocit mám, že cítím kazajku svěrací.  

Slyšela jsem dobře, že mám psát o sportovním utkání? 
Pravdu říct, trochu hrůzu mi to nahání. 

Ze sportovních slov znám gól, faul a žlutá karta.  
Baník, Liverpool a taky Sparta.  

Není to málo, to je mi jasné, 
ale tady mé vzdělání taky hasne.  

Večer, když sporťáci nové zprávy hlásí,  
v pauze jdu vyfoukat si svoje vlasy.  
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Muže varuji, že zbytečné je vzít mě na antuku.  
Takhle opravdu nezískají mou ruku.  

Na hřišti nebo na ledové ploše,  
jediné co najdu, jsou odpadkové koše.  

Box je moc tvrdý, strachy mi srdce měkne.  
Faktem zůstává, že klukům ve slipech to sekne.  

Na motorkách a formulích dostávám křeče.  
Při vítězstvích tolik šampusu zbytečně ven teče.  

Bolt, když běží svůj závod veliký,  
věřím, že s klidem doběhne až do Afriky.  

Obdivuji každou disciplínu i každého sportovce.  
Klobouk dolů, když od bahna s kolem běží do kopce.  

Na olympiádách sice nejsem příliš žádaná.  
I přesto všechno myslím si, že sportovně jsem nadaná.  

Sotva mě v první třídě povinně do bazénu hodili,  
jako první jsem se topila a to se trošku zděsili.  

Na vodu i přesto nikdy jsem nezanevřela.  
Na místním bazénu chlapecká těla obhlížela.  

V době, kdy chodili jsme do školky,  
parkovali jsme na zahradě všichni své tříkolky.  

Na tyči až ke stropu hbitě jsem šplhala 
Na stometrovky v běhu předběhnout se nedala.  

Dodnes cítím, jak velmi jsem demotivována.  
Věkově do spartakiád jsem nebyla nominována.  

Ale pozor. S přibývajícím věkem vše se začíná dařit. 
Na kole sjíždím lesní cesty, na tanečním parketu začínám pařit.  

Později dozvídám se, že je zcela běžné 
sportování ve dvou. Hlavně, že je něžné.  

Když přeskočila jsem dětství, mládí a nevyzrálý věk,  
začala jsem chytat druhý či třetí dech.  

Koupila si kolo, kalhoty s vycpávkou a triko termo.  
Předjet tak Sagana, to by bylo terno.  

Zdolat za den sto kilásků bylo mi souzeno.  
Na konci trasy čekalo vepřové koleno.  

Zdokonalovala jsem se pomalu a jistě, 
až jsem při výletech zákeřně chytila klíště. 

Kdo by se s boreliózou trápil a dělal si vrásky?  
Před sebou jasně viděla jsem další cílové pásky.  

Na lyžařském výcviku ze základní školy 
ztratila jsem se hned po příjezdu, no to vám bylo story.  

Po výjimečných zážitcích vždy jako první pasu 
a tak jsem při sjezdu vypadla z bot i mimo trasu.  
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Za těch pár desítek let zapomněla jsem na tu scénu. 
Po čtyřicítce neohroženě znovu na svah se ženu.  

Pokud to někdo filmoval a dal to na net,  
někteří po první pomoci začali se shánět.  

Ale trpělivost přináší nejen růže, 
a tak jsem svou jízdou dojala nejednoho muže.  

Hlavně obsluha pomy a sedací lanovky. 
Při mém příchodu pro zklidnění počítali do stovky.  

Upřímně a s láskou vzpomínám na ty krásné sjezdy.  
Já i mé kamarádky moc dobře víme, kdo byl za hvězdy.  

A aby toho nebylo málo, 
neuvěříte, co se stalo.  

Zlomila jsem si nohu, kotník pro jistotu z obou stran.  
Kupodivu nemohl za to sport, ale party stan.  

Všichni v nemocnici dívali se na mě uznalé. 
Původně si mysleli, že to při sportu měla jsem na mále. 

Doteď v duši tu velkou hanbu si nesu,  
když zjistili, že neupadla jsem na svahu, ale na Majálesu.  

Nožka je dobrá a já přihlásila se do latinských tanců.  
V duchu jsem viděla lačné pohledy těch divokých kanců.  

První lekce zvládala jsem s nadhledem,  
než jsem se střetla od mladších žen se soucitným pohledem.  

Mou veselou duši a povahu optimisty ovšem nic nezlomí.  
Teď napadlo mě, že ještě nejezdila jsem na koni.  

A tak mohu říct, že se docela na budoucnost těším.  
Zatím jsem s trekovými hůlkami sportovcem pěším.  

Všem radím upřímně a zcela v duchu fair-play. 
Na věk nehleď a radostně si hrej.  

Ve zdravém těle, zdravý duch.  
Nenech se zlomit a hrdý buď. 

Čertík Barnabáš / Petr Korč 
ČÁST TŘETÍ 
Kapitola druhá 

Jak už to na tom pozemském světě chodí, mění se pravidelně roční období. Se 
zahájením teplého počasí lidé začínají sportovat. Dnes není moderní sportovat 
tradičními sporty, ale lidé raději sportují adrenalinově. Adrenalinových sportů je stále 
více a více. Dají se rozdělit do tří takových kategorií. Adrenalin ve vzduchu, ve vodě 
a na souši. Každá taková kategorie má neskutečný počet podkategorií. 

Bohužel žádný takový sport není sportem našeho čerta Barnabáše. I když je dnes 
velmi jednoduché dělat všechny sporty tohoto charakteru. Věnují se tomu různé 
společnosti a ty, každého z nás, i čerta Barnabáše, to za nějaký peníz naučí. Za velký 
peníz. 
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Čert Barnabáš své cestování po památkách čertů v Čechách, na Moravě, ale i ve 
Slezsku chce nyní nějakým způsobem obohatit, vlastně propojit i s nějakým 
adrenalinovým sportem. V Česku je čert všude, je možno uskutečnit mnoho výletů, kde 
peklo zanechalo stopy, kde je cítit čertovina. Navštívil Čertovinu a údolí Peklo. Které 
nyní navštíví místo, kde jeho přátelé a kamarádi, kde jeho bývalí pekelní bratři, 
zanechali stopy? Z vlastních zkušeností se ujistil, že cestování není vůbec lehká 
záležitost a musí být na cesty vždy připraven. Na cesty musí mimo jiné i míti krosnu, 
kterou doposud nemá. Do krosny si uloží svačinu, vodu, a hlavně malou knížečku 
s mapkou, jinak řečeno „průvodce“, o tom, kde všude vkročilo čertovo kopýtko. Koupil 
si malou krosnu černé barvy, v názvu mu připomínajíc název hradu, kde poprvé spatřil 
život pozemský. Jen jedno písmenko přidá a z výrobce koupené krosny je název hradu. 

Rozhodl se uskutečnit adrenalinový sport, který je spojen se slovem voda. Vodní sporty 
jsou mu absolutně cizí. Vody se bojí stejně tak jako kříže. Plavat neumí, potápět se 
také nenaučil. Co vlastně umí? Jen tak se dívat na vodní hladinu, obdivovat její krásu, 
její tajemno. Pozorovat, jak se hladina vlní stříbrnými sklíčky denního světla, nebo jak 
jiskří ve svitu měsíce. Nebo jen tak pozorovat u vodní hladiny na vrbě zeleného 
mužíčka, jak si něco povídá přes dlouhé chrupavčité fousy a šije a šije. 

Čert Barnabáš se po nedlouhém uvažování rozhodl státi se potápěčem, ne 
profesionálním, ale pouze amatérským, který jen lehce bude plavati pod hladinou 
a pozorovat vodní svět. V průvodci začal hledat vodní hladinu, kde uskuteční svůj sen, 
státi se potápěčem. Nehledá dlouho. Pod písmenem „Č“ nachází Čertovo jezero. 
Čertovo jezero je opředené různými pověstmi, je ledovcového původu a leží na svahu 
Jizerní hory v pohoří Šumava. Podle pověsti, dolinu, v níž se Čertovo jezero nachází, 
vyryl ďábel a dodnes se údajně z jezera vynořují skřeti a podivné postavy.  

To bude ta pravá vodní hladina, kde si čert Barnabáš otevře dveře do života pod vodou. 

Moje sportování / Roman Štolfa 

My věděli všichni, kdy mistrovské klání začíná, 
vždyť fandila lednímu hokeji celá rodina. 

Byly to krásné chvíle, 
kdy všichni s dechem zatajeným 
utkání sledovali jako jeden muž. 

Ten sport byl všem asi nejblíže, 
protože i já v té době chytal za Karvinou 
poctivě trénoval a měl veliké ambice. 

Jiří Králík, Dominik Hašek 
již od první třídy byli mými vzory. 
S hokejkou i brácha rád se venku honil. 

To vše ale do okamžiku, 
než na svém prutu chytil první štiku. 

Rozšířil tak řady tichých bláznů. 
Po čase brácha nad vodáky žasnul. 

Naučil se pádlovat v pravidelném rytmu 
a jezdit začal na závody 
na pramici, na kánoi i na kajaku. 

Z vodáctví byl tak nadšený, 
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že po roce i já hokej za vodní sporty vyměnil. 

Na škole vyzkoušeli jsme sportů celou řadu. 
Já pravidelně věnoval se basketu, 
fotbalu i volejbalu. 

Teď rád na kole jezdím, 
i kolečkové brusle nazuji si, 
ale hokej a pádlování nejvíce, 
přirostlo mi k srdci. 
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ČERVEN 2018 
Téma: nejhorší zážitek z dovolené 

Nejhorší zážitek z dovolené / Helena Červenková 

Zvonek zvoní, končí škola 
prázdninový pobyt volá 
Pod ekonomickým tlakem 
volíme stan, jízdu vlakem. 
Táta - skaut rodině říká 
stan je pravá romantika! 
Po silnici, potom lesem 
nacpané batohy nesem 
U splavu se voda točí 
vhodný flek hledají oči 
Našly plácek svého gusta 
mýtina se zdála pustá 
Hoďka práce, stan je nový 
krásně sytě oranžový 
Na louce zelená tráva 
a v dálce se pase kráva 
Houby kráva, býček mladý 
honem hlavy dohromady 
sbalit stan či zůstat směle? 
Býk už větří nepřítele 
rozběhl se, zloba z očí 
na oranžovou útočí 
Tenhle býčí atentát 
nenechá nás v klidu stát 
máma velí k úprku 
táta šplhá po smrku. 
Děti rozběhly se v strany 
v sekundě stan rozcupaný 
Už z něj jenom cáry vlají 
němí svědci, dech se tají 
co lze čekat od zlostníka? 
Zloba přešla kopytníka. 
Vítězně se loukou nese 
rodina se v lese třese. 
Hnědo v trenclích, v oku tiky 
to je konec romantiky. 

Nejhorší dovolená / Miroslav Landecký 

Letní dovolenou v roce 1989 jsme se rozhodli strávit ve Vysokých Tatrách. 

Rozhodla o tom rodinná rada a svou roli v tom úradku jistě sehrálo i to, že jak 
manželka, tak i já jsme měli na Tatry hezké vzpomínky z dětství. 

A pochopitelně hlavním kritériem při výběru dovolené byla cena odborářské dovolené.  

Ta byla velmi sympatická, a tak jsme jednoho dne popadli děti, batohy a na kolínském 
nádraží nastoupili do rychlíku směr Poprad. 
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Trochu jsme se prospali v lůžkových kupé a už tu byl Poprad se svým nádražím. 

Přesun do Tatranské Lomnice proběhnul (řečeno vojenským žargonem) bez závad, 
a tak jsme hned začali užívat pobytu v tamní zotavovně. Hlavně jsme zdůrazňovali 
dětem, aby dýchaly hodně zhluboka a v plném rozsahu čerpaly vysokohorský kyslík.  

Občas jsme je v tomto smyslu i kontrolovali, jestli nezahálejí... 

První polovina pobytu v Tatrách proběhla v pořádku. Jezdili jsme místním vláčkem na 
různá zajímavá místa, navštěvovali štíty, plesa, sbírali borůvky, houby, no paráda. 

Pak se ale v našem středu zčista jasna objevil rušivý element, jistý místní profesor, 
který se prohlásil za kulturně-sportovního referenta a vysokohorského vůdce. 

Snažil se pořádat různé sportovní turnaje, třeba šachové, nohejbalové a lákal nás na 
výlety do míst krásných a jemu údajně dobře známých.  

Nu, vynořil se z poklidné hladiny života rekreačního střediska jako brontosaurus 
z hladiny prehistorického moře. A bylo zřejmé, že by nám rád organizoval život.  

Patrně byl za to i placený. Ale my jsme si chtěli užívat vysokohorského kyslíku bez 
jeho dozoru. 

Snažili jsme se jeho kuratele vymknout, ale on byl ve své snaze vytrvalý a rafinovaný. 

Začali jsme mu říkat Brontosaurus. 

Jednoho dne jsme se omylem přidali ke skupince rekreantů, kterou Brontosaurus vedl. 
Ale to jsme si dali. Kouzlem nechtěného se stalo, že Brontosaurus s námi zabloudil 
a místo aby nás vedl směle a přímo k cíli, jak se na horského vůdce patří, bloudil s námi 
hodiny v bludných kruzích kolem dokola zotavovny.  

Kál se pak ze svých chyb, ale naše kooperace tím navždy skončila. 

Náladu nám v dalších dnech nespravily ani mezi rekreanty prosakující zvěsti 
o podpisové akci "Několik vět" a o jakémsi projevu Miloše Jakeše v Červeném Hrádku. 
Bylo zřejmé, že politika se naší dovolené nevyhne. A že se brzy něco semele, něco 
s nejistým koncem. 

Nakonec jsme ještě rádi nasedli v Popradu do zpátečního vlaku směr Kolín. 

Mysleli jsme si naivně, že vše je již za námi. Nebylo. Před Kolínem vlak zastavil s tím, 
že veřejná bezpečnost dostala avizo o bombě nastražené někde na kolínském 
nádraží. Pyrotechnici v akci. Průjezd vlaku do stanice Kolín byl vyloučen.  

Stáli jsme někde v zelných polích před Kolínem, vlak stál s námi a bylo nejisté, kdy se  

pohne vpřed. Už byly vidět komíny kolínských fabrik, ale dost z ruky... 

Nakonec nám ruply nervy. S manželkou jsme vyvlekli naše děti i batohy z vlaku a po 
kolejích i pražcích doklopýtali do Šťáralky, což je kolínské předměstí. Tam jsme 
nastoupili na autobus MHD a již šťastně dorazili domů.  

Česání hrušek / Miroslav Landecký 
(Monolog sezonního česáče ovoce) 

Přes kýbel máslovek 
sčesal jsem z rána. 
By mi je nezklofla 
dotěrná vrána. 
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(Česal jsem ty hrušky za ranní rosy, 
naslouchal přitom námluvám ptáků, 
proudění vánku 
i zvonění kosy.) 

Za kýbel šarovek  
sčesal jsem na poledne. 
Bych měl co prodávat 
nazítří ve dne.  

(Česal jsem ty hrušky v poledním žáru, 
i když bych raději lenošil v budoáru.) 

Sčesal jsem i něco avranšských plodů, 
abych si večer moh říct: ok, sto bodů. 
Sčesal jsem muškatelky, tak jako jiní, 
aby mi voněly muškátem v síni. 

(Přitom po větvích skákal jsem tu - tam, 
docela tak jako sám orangutan.) 

Česal jsem, ach česal v korunách stromů, 
po laně posílal ty kýble dolů. 
Mišo, můj helfer vousaté brady, 
nahoru volal a dával mi rady. 

Česal jsem, ach česal v korunách stromů, 
do kraje vyhlížel, kde konec dni tomu. 
Vyhlížel do kraje (byla to sázka), 
jestli snad pod můj strom 
neslétne štěstí a láska? 

Hle... a teď pod stromem: dvě sukně, aj lokýnky, 
to jak sem přitrhly dvě švarné blondýnky! 
Však cítím se nejistě, jak na náledí; 
ty dvě si do očí tak toužebně hledí... 

Zpráva z počítače / Karel Sikora 

Olda nikdy neměl chuť ani snahu věřit v nadpřirozené síly a ani se nikdy nesetkal se 
situací, kdy by tyto síly potřeboval… Jako hajný žil ve spojení s přírodou více než 
normální smrtelníci. Chodil spát se slepicemi a vstával časně z rána, kdy noční mlžné 
opary se ještě nestačily rozplynout slunečním svitem. 

Mohlo to tak zůstat už na věky, ale byl svědkem, nebo spíš účastníkem malé lesní 
nehody. A touto události se změnil jeho život zcela zásadně. Při obvyklé revírní 
pochůzce pomohl zraněné houbařce s vyvrtnutým kotníkem. Ošetřil zranění a téměř ji 
donesl do hájovny, kde vysílením padli na válendu a posléze tvrdě usnuli, nehledě na 
vzniklou lechtivou situaci. 

První se probudil Olda a došlo mu, že nastalý už večer znemožnil odvoz zraněné do 
vesnice. Měla u lesa někde auto, ale po probuzení zjistila, že ani netuší, kde je 
zaparkované. 

Měl by ji asi nechat v hájovně a jít přespat někde do lesa, jenže začalo hustě pršet 
a foukal docela silný studený vítr. Přítomnost ženy na této samotě mu vrátila dávno 
zapomenuté libé pocity a mysl mu těkala z jedné nestoudné představy ke druhé. Byla 
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to hezká žena, v jeho věku, a tak mu mozek přestal sloužit při vymýšlení rozumných 
návrhů na řešení. 

Jeho smyslné představy přerušila zraněná s tím, že navrhla svoje přespání v seníku. 
Okamžitě to odmítl a odešel, ač nerad, přespat tam sám. Ráno oběhl les a našel auto 
u potoka. Odvezl ji později až do nemocnice ve městě a vrátil se už autobusem. 

Tato epizoda ale ovlivnila jeho uvažování. Uvědomil si, že bez ženy už asi nemůže dál 
žít a je konec poustevničení. Jenže, v této pustině to nijak nezmění. Vycítil, že Šárka, 
jak se zraněná jmenovala, se líbila nejen jemu, ale i on se líbil jí. Jenže se nestačil ani 
rozloučit, když ji vedli na ošetřovnu a celý zmatený rychle odešel. 

Celý týden prochodil lesem jako náměsíční. Neměl ani její adresu, ani telefon, nic. 
Málem si zoufal. Večer hledal nějakou stopu na internetu. Nic. Nadával si do pitomců. 
Zamyšleně koukal na čísla svého digitálního budíku. Už několik dní pozoroval, že ho 
pokaždé přitahoval čas 17:17 anebo 22:22. Nesměle ta čísla naťukal do vyhledávače 
v počítači. Úžasem zpozoroval napsaný text na liště: „Spojení s jemnohmotným 
světem, pohlazení shůry, souznění s vyššími silami". Koukal jako vyjevený na další 
věty. Na budíku byl nyní čas 22:55. Naťukal ta čísla a počítač odpověděl: „Absolutní 
propojení, jedna duše ve dvou tělech, o ničem nepochybujte, tohle je opravdová láska" 

Dojetím málem zaslzel. Už věděl, že zítra zajede na chirurgii a dozví se za každou 
cenu, jak ji najít. Určitě ji najde! Musí být jeho! Po nikom nikdy tak netoužil, nikdy nebyl 
šťastnější, než v této chvíli! 

Cesta / Marie Brabcová 

Půjdeme spolu po cestě, co lemují stromy 
a bílá čára udává směr. 
Půjdeme pěšinou v lukách, kde voní obilí 
a kvetou vlčí máky. 
Zelená tráva bude naší postelí 
a koruna stromu baldachýnem. 
Půjdeme cestou necestou, 
já budu tvůj ženich a ty mou nevěstou. 
S prstenem ze sedmikrásky řekneš mi ano, 
já na kolenou budu ti lásku přísahat. 
Až léty zešednou nám vlasy  
a vrásky pokryjí nám tváře, 
stále tě budu za ruku držet 
či objímat kolem ramen. 
Půjdeme po cestě, co lemují stromy 
kde bílá čára udává směr 
a pod nohama se nám bude zeměkoule otáčet. 

Chci vědět víc... / Anna Vojtěchová 

Těkavým pohledem v myšlenkách brouzdám po obzoru, 
na jazyku cítím trpkou chuť vinného moku. 
Krotím své myšlenky celé dny, měsíce, roky 
s cílem zpomalit čas, neúspěšně však, přidávám do kroku... 

Nepostradatelní poutníci v tichých uličkách a tajných zákoutích, 
plácáme se v bahně, netušíme, jaký to má smysl. 



 

64 
 

Vzdáleni od svých ideálů neznáme ani sebe, 
rveme se o další sousto, čím naplňujeme svou mysl? 

Přemítám, brouzdám po obzoru, je vůbec naděje? 
Vždyť svět je tu pro nás, je víc, než malé zrnko písku. 
Vymanit se z pout lákadel nabízených pod rouškou doby, 
vyjít, volně se nadechnout, a být... nebi na blízku.... 

V mém srdci hudba zní... / Anna Vojtěchová 

Zdá se mi, jako by to bylo včera, 
vidím kupu dětí a uprostřed nich ON. 
S humorem, hlasitý smích nad rozlitým mlékem, 
pak bere nástroj, a začne hrát na pozoun... 

Jsme jeho věrní posluchači i kritici, 
no prostě smečka chudé drobotiny. 
Chodíme za ním, hrej, už hrej, 
tak bere nástroj a hraje nám divočiny... 

Vzpomínám na něj celý život dlouhý, 
na jeho velké srdce na dlani, je to zase ON. 
Denně usedá si v kruhu chudé drobotiny, 
v uších slyším hudbu, už zase hraje na pozoun... 

Začátek září / Alan Vojtěch 

Školní rok začíná 
já musím do školy. 
Aktovku na záda, 
budu psát úkoly... 

Počítám, píšu si, 
z čítanky už umím číst. 
Pak spěchám na oběd, 
dobroty chystám se sníst.... 

Dovolená s překvapením... / Anna Vojtěchová 

Je to dávno, jak jsem trávila dovolenou na jižní Moravě, u kamarádky Marie. Pozvala 
mě k nim do Bojanovic. Naházela jsem do tašky pár věcí, a už jsme spěchaly na vlak. 
Přijely jsme do Kroměříže s dosti velkým zpožděním vlaku, a zjistily, že autobus do 
Bojanovic je asi 20 minut už nenávratně pryč. Na taxi jsme neměly peníze, a tak 
budeme čekat na půlnoční spoj z odpolední směny. 

Marie navrhla, že si dáme kávu v nedalekém hotelu Centrál, který je na náměstí. Když 
jsme přišly do kavárny a Marie zaregistrovala, že tam má spolužáka, zaradovala se.  
Začalo se tam tančit, a spolužák Jarin si přišel pro Marii. Jak tanec skončil, přisedl si 
Jarin s kamarádem Pavlem k našemu stolu. Přinesli láhev alkoholu, Jarin oslavuje 
narozeniny. Řekla jsem stroze, že řídím, a tudíž nemohu pít alkohol, a objednala si 
limonádu. Pavel taky nemohl pít, i on tam byl autem. 

Tak jsme s Pavlem mlčky pozorovali, jak si Marie a Jarin přiťukávali na zdraví, a ve 
sklenici ubývá moku. Náhle začalo být Marušce nevolno, vůbec totiž nebyla zvyklá pít 
alkohol, ale neodbytný Jarin ji k pití neustále pobízel. Po další půlhodince, kterou Marie 
strávila na WC, jsem se rozhodla, že opustíme lokál bez rozloučení. Ale jak jsme vyšli 
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ven, stál tam Pavel, a marně soukal opilého Jardu do svého auta. Musela jsem přiznat, 
že tam já žádné auto nemám, takže budeme muset čekat na autobus. Jarin se kácel, 
jako podťatý strom, a byl velký problém ho nasoukat do auta Pavlovi. Pavel prohlásil, 
že jak mu pomohu s Jarinem, vezme do vozu i nás, a odveze do vesnice, kde Marie 
i její spolužák bydlí. Jarin neustále vykřikoval, a Marie byla na pokraji sil, poněvadž ji 
bylo neustále špatně. Tak se Pavel rozhodl, že Jarina uloží do prostorného kufru svého 
auta, a že tam už snad dá pokoj, a třeba i si zdřímne.  Ale ani potom v autě nebyl klid. 
Jarda v kufru auta vykřikoval celou cestu do Bojanovic, a Marie s pobledlým obličejem 
musela několikrát vystoupit z auta, aby vyhodila z útrob zbytek alkoholu. 

Dojeli jsme sice bezpečně, ale mě Maruška tehdy zakázala o téhle příhodě jakkoliv 
mluvit, ani vzpomínat. Byl to nejhorší zážitek z mé dovolené, a myslím, že pro všechny 
tehdy zúčastněné. 

Nehlučte! Natáčí se! / Petr Korč 

Na chodbě barrandovského ateliéru se rozsvítila ne moc velká, ale svou červenou 
barvou zářící písmena s nápisem NEHLUČTE! NATÁČÍ SE. ATELIÉR 2. 

A tak to nějak začalo. Začal můj první natáčecí den pod vedením přísného pana 
režiséra a komunikačně velmi zběhlého Honzy Musila. Do Prahy na Barrandov jsem 
přijel s cílem zúčastnit se castingu na nějakou malou roličku v nějaké televizní povídce. 
Co ani ten můj povídkový čert Barnabáš nechtěl, byl jsem postaven před hotovou věc. 
Z očí do očí jsem stal před režisérem pořadu Nebezpečné vztahy a v rozsahu 5 minut, 
mě jako z pozice hlavní postavy, a dalším třem spoluherečkám, byl objasněn obsah 
scénáře 50minutové nepřerušované konverzace s herními mimickými prvky pod 
vedením již vzpomínaného Honzy Musila. 

Před samotným vstupem do natáčecího studia, byl jsem profesionálně nalíčen. Byl 
jsem usazen do křesla před zrcadlo, zavřel jsem oči a relaxoval. Líčila mě velmi zručná 
a pohledná maskérka, která po opuštění maskérny stále za mnou cupitala a pořád na 
mém obličeji, i za pochodu něco upravovala. Byl jsem ji za její práci vděčný, protože 
bez ní bych před kamerou, která je neúprosná, vypadal jako po těžké nemoci. 

Zastavila ji až ruka pomocné režisérky se slovy „už ne“ a moji osobu postrčila do světel 
reflektorů, kde už mě vídal Honza Musil a potlesk asi dvaceti pěti diváků. Natáčení 
začalo. 

Vžil jsem se do role sedmdesátiletého pana Ivana, který se nekompromisně snaží 
jedné rodině objasnit, že ten jejich strýček není vrahem svého bratra. Událost se měla 
odehrát, někdy kolem roku 1950. Děj byl velmi zmatečný, pro nás herce až chaotický. 
Na druhé straně celý příběh byl velmi silný. Z našeho vystoupení bylo nám zřejmé, že 
zde neplatí žádná pravidla řádného literárního scénáře. Byla to čirá pódiová 
improvizace. Zadané nám téma jsme všichni společně přetvořili v hranou padesáti 
minutovou improvizační scénku. Velmi nás potěšil potlesk diváků. 

Žádná tabule s nápisem „Hlučte, natáčení skončilo“, se nerozsvítila, ale všem nám 
bylo zřejmé, že natáčení je u konce. Světla reflektorů v ateliéru pomaloučku 
pohasínala, kameramani odcházejí od kamer, pan režisér si utírá kapky potu na čele 
a Honza Musil nám všem podává ruku a kráčíme vstříc fotoaparátům pro pár fotek. 
Bezva, komunikujeme stále, ale již v jiném duchu. Honza na sebe prozradil, že po 
nocích rád čte, tak jsem mu věnoval Almanach literárního klubu 2016–2017. 

Můj velký sen, stát se hercem, se splnil. Až v pohodlí domova, při vzhlédnutí mé role 
v televizi, jsem se cítil jako ti, co skáčou do moře z útesu. 
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Natáčí se podruhé / Petr Korč 

Můj velký sen, stát se hercem, měl rychlé pokračování. Byl jsem pozván do Prahy na 
casting do seriálu „Záchranáři“. Neotálel jsem ani minutu a vyrazil. Zrovna jsem se 
coural tak trochu po Čechách a do Prahy to byl kousek. 

Od pana produkčního jsem obdržel scénář na prošlou konzervu. Moje role je postava 
pana Josefa Koblihy, otráveného muže. Než jsem si důkladně přečetl scénář, myslel 
jsem, že budu hrát člověka, který je znechucen životem, duševně unaven, znuzen 
společností či různými klepy. Moje role však byla v pravém slova smyslu, hrát člověka, 
který je otrávený prošlou konzervou. 

Na moji roli byli čtyři kandidáti, čtyři adepti. Před castingovou komisí jsem musel 
ukázat, zda umím zahrát člověka, který je vznětlivý, výbušný a současně svíjející se 
v bolestech. Živě reagující na podněty svého okolí, uštěpačný, jízlivý i nepřátelský. 
Pravděpodobně jsem porozuměl a pochopil, co po mě chtějí, a já ten casting vyhrál. 

Za dva dny se natáčelo naostro. Původně se natáčení mělo uskutečnit v pronajatém 
bytě někde na sídlišti Kamýk od šestnácti hodin, ale čtyři hodiny před natáčením jsem 
obdržel zprávu, že natáčíme v bytě na sídlišti v Modřanech, již od čtrnácti hodin. O dvě 
hodiny dříve a já zatím projíždím D1 u Brna. Dálnice nestála, ale jako zázrakem jela. 
Natáčení jsem stihnul. Byl jsem velmi srdečně přivítán panem režisérem, panem 
producentem, kameramany, osvětlovačem, maskérem, sanitním vozem se dvěma 
záchranáři a v neposlední řadě mým synem Filipem Koblihou. 

Příběh, který budeme hrát, je zasazen do bytu v panelovém domě. Já, jako Josef 
Kobliha, mám několik hodin horečku, zvracím, mám křeče břicha a bolest hlavy. Můj 
syn Filip našel u mě v bytě otevřenou prošlou konzervu, uhodí na mě, že jsem blázen, 
kolik takových konzerv jsem snědl. Já se bráním a záchranářům vysvětluji, že jsem 
nejspíše někde chytil virózu. Vzájemně si se synem vyměňujeme názory, křičíme, 
nadáváme. Záchranáři situaci uklidňují, není třeba vše hrotit. Se synem si 
uvědomujeme, že je zbytečné situaci 
hádkou ještě více vyostřovat, přestaneme 
se hádat. Po základním ošetření jsem 
odvezen do nemocnice na další vyšetření 
a pozorování. 

Pan režisér několikrát natáčení zastavuje. 
Filmová klapka je často v akci. Režisér 
křičí „Stop“, špatné světlo, nic neslyším, 
má málo potu na čele, málo zvracíte.“ Vše 
se několikrát opakuje. Když mi maskér 
přidává kapky potu na čelo, jen tak 
prohodí: „Ode dneška, když Vás tak vidím, 
jak to hrajete, přestávám jísti konzervy.“  

Natáčení je u konce, odmaskovat, z pyžama do civilu, podání rukou a úsměv na tváři. 
Každá zkušenost je cenná, i ta herecká. Neustále chci hledat nové zážitky. 

Zážitok z dovolenky / Ján Bazger 

„Dovolená“, to bol pre mňa v mojich detských rokoch a ešte i dlho potom, neznámy 
pojem. Ale už ako robotník, som v práci určite dovolenku čerpal, ako každý 
zamestnanec. Lenže dvakrát v roku, teda na jar a v jeseni to boli takzvané „motyčkové“ 
kúpele. Alebo som musel pravidelne každý rok robiť „senátora.“ Iste viete čo to 



 

67 
 

znamenalo. Boli to senné práce a žatva. Čiže, bolo sa treba oháňať kosou. Kosiť 
a sušiť seno, zožať obilie a zvážať do stodoly, lebo rodičia mali hospodárku. Dva 
hektáre role, koňa, kravy a inú háveď, ako to vtedy na takej dedine bývalo. No a neskôr 
keď som sa oženil, niekoľko rokov som chodil na „maltu,“ pretože som začal 
svojpomocou stavať rodinný dom. Takže krompáč, lopata, betón a malta. 

V tej dobe to nebolo ako teraz, že si mladí ľudia nechajú postaviť dom takzvane na 
kľúč, alebo v inom prípade im privezú na stavenisko takmer všetok materiál na 
paletách a betón i maltu v domiešavači. Toto všetko priniesol vývoj doby až neskôr. 
Vtedy sa všetok materiál musel vopred navoziť ako polotovar. Miešalo sa na mieste 
v miešačke a murárom pod ruky všetko navážalo fúrikom. Takže preto ten výstižný 
pojem: „Stavba svojpomocou.“ 

Naozajstnú dovolenku v zahraničí, alebo aj doma v Tatrách som poznal, až som sa 
i s rodinou presťahoval do Karvinej. Konečne som si potom každý rok užíval to 
zaslúžené odpočívanie, kúpanie v mori, slnenie, výlety do okolia, a to zdarma v rámci 
tzv. povinných rekondičných pobytov.  A okrem toho, takmer každý rok som ešte 
absolvoval liečebný mesačný pobyt v niektorých našich známych kúpeľoch. Odbory 
na šachtách vtedy pracovali naozaj znamenito. 

Nuž a po prevrate, to už ako dôchodca, bol som niekoľkokrát s priateľkou pozrieť sa, 
ako to vyzerá na západ od našich hraníc. Musím však dodať, že žiadne negatívne 
zážitky a spomienky nemám. Každá dovolenka bola pre mňa vždy pekná a príjemná, 
či už v dnešnej dobe, alebo i za bývalého režimu. 

Primorsko / Hana Kavalová 

Dívám se na jeho nádobíčko a zahaluji se do svých vlasů, do černočerných brýlí, do 
svých bláznivých myšlenek a do své nahoty. 

"Panebože, ty to vidíš… co s tím…?" 

Jsem už tady celé tři dny a teprve dneska se mi podařilo najít nádhernou zátoku, kde 
jsem si byla schopná vytvořit svou privátní nuda pláž. 

Sotva jsem si spokojeně odložila své nahé tělo na mikro osušku, zahlédla jsem ho. 
Stál na jediné vyvýšenině široko daleko a pracoval na svém uspokojení. 

"Panenko skákavá, proč zrovna já?" ptala jsem se naprosto zbytečně sama sebe. 
Nejsem prudérní a rozumím potřebám všech pohlaví, ale dívat se tam, kde nic není, 
mě prostě nebaví. 

Vyhodnotila jsem, že četba knihy bude pro mě mnohem zábavnější a začetla jsem se 
mezi řádky. Ale ouha, místní úchyl hned byl zpátky. 

Ještě než jsem otočila své tělo o 180 stupňů, stál nade mnou a zíral. My zíráme, vy 
zíráte, Vizír. Což o to, ráda bych zírala, ale jak praví první odstavec… "co s tím?" 

On zjevně opěvoval mou bohatou hruď a já byla jen … smutná? 

"Nu což holka" říkala jsem si v duchu, "není každý den posvícení." Neměla jsem vůbec 
ani chuť a vlastně ani odvahu využít svých znalostí anglického jazyka a nechala ho, 
chlapce, ať se zalyká. 

Slunce pomalu klesalo do moře a další bulharský den se chýlil ke spánku. 
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Na druhý den pozvala jsem na své místo i kamarádku. Upozorňovala jsem ji na to, co 
ji může potkat a taky na to, co ji může zklamat. Vypadala neohroženě a tvářila se 
optimisticky. 

Slunce hřálo, my se svobodně mazlily v nádherném mořském objetí a opalovaly se 
jako užovky na místní pláničce, když přišel. Stoupnul si na své místo na vyvýšeném 
pahorku, rozhlédl se po okolí a započal své představení. Tentokráte pro rozšířené 
publikum. Dvě téměř cudné dívky nevěděly, zda plakat či se smát. 

Když spadla opona a také jiné části těla, došel k našim osuškám. Opět (nebo snad již 
ze zvyku) postál chvíli u našich osušek, podíval se na naše těla a odešel. S hrůzou 
jsem zjistila, že vůbec netuším, jak vypadá. Byla jen jedna část těla, podle kterého 
bych byla schopná ho poznat. 

No jo, ale co když bude oblečen? 

Mé obavy se potvrdily hned následující den. 

Seděly jsme v místní kavárně a dávaly si cafe latte s dvojkou bílého. Dětské hlasy od 
vedle nešly přeslechnout. Mladá maminka zavolala k sobě své kuřátka i svého 
Kohoutka. Hádejte… můžete 3x, kdo se vynořil za kočárkem. Zpočátku nemohly jsme 
ho oblečeného poznat, neboť jak říkám… no však víte, ale pak nám to došlo… 

Co vyplývá z malé bajky, téměř nevinné? 
Pravda vždy ukrývá se ve víně. 

Vždy říkávalo se, že šaty člověka dělají. 
Já však v jiné kvality doufala potají. 

Ale kde nic není, ani smrt nebere. 
Některé dovolené, bohužel – změní se v galeje. 

V tu ránu došlo mi, že muž nemůže být sám ani chvíli. 
Využije šanci a na planině do větru kvílí. 

Využije každičkou minutu i hodinku. 
Na cizí prsa bezpracně čumí chvilinku. 

Přitom se pyšní titulem otec i manžel roku. 
Jestlipak ten život občas vtipálkem není trochu…? 

Mé riziko o dovolené / Irena Otýpková 

Da Asuánu jsme lodí po Nilu přijeli, 
hlavního města egyptské provincie 
město jsme navštívili 
a na výlet do Sahary se chystaly, 
abychom svatyně Abu Simbel viděli. 

Byla to velká výprava 
ozbrojenými vojáky chráněna 
v čele jel obrněný vůz s vojáky, 
následován autobusem s výletníky 
kolonu uzavíral vůz s vojáky. 

Návštěva dvou svatyň byla naším cílem 
objevené německými archeology dílem 
když v písku hrabali 
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a tam dvě svatyně objevili. 

Zbudoval je Ramses II. Veliký, 
který se chlubí sto dvěma potomky. 
Vládl v létech 1 218–1 232 
před naším letopočtem 
vládl s velikým rozmachem. 

V daleké poušti na dálnici 
nacházel se dobrý hostinský 
s chutí jsme se občerstvili 
a v další cestě pokračovali. 

V poušti byly skalnaté útvary, 
které tam vyčnívaly 
a úkryt poskytovaly 
loupežníkům, kteří na nás útočili. 

Naše ochrana je včas zneškodnila 
šok v nás však zanechala. 
V jízdě jsme pokračovali 
a ke svatyním dobře dojeli. 

Po prohlídce a po nákupu suvenýru 
jsme se vrátili do Asuánu. 

Moje nejhorší dovolená / Roman Štolfa 

„Moje nejhorší dovolená – to je téma, na které bych měl spoustu námětů“, prohlásil 
jeden kamarád. Aby potvrdil platnost svých slov, začal vyprávět jeden příběh za 
druhým. Že prý si mohu vybrat. Když jsem sondoval u dalších kamarádů, mnohé se 
podobaly. Stěžovali si na počasí, jídlo, obsluhu, zabouchnuté dveře, rozchod 
s partnerem či partnerkou, hlučné sousedy na hotelu, zranění, pokažený výtah, vlak, 
autobus nebo letadlo, které mělo zpoždění, na povolený uzávěr slánky, nevolnost 
z jízdy, nevolnost z alkoholu a drog, nevítané hosty, utopené věci, ztracené doklady, 
povodeň, balík se zkaženým jídlem, rozbitou loď, auto nebo oblíbenou věc, omylem 
vymazané fotografie z jediného zdroje – fotoaparátu, omyly při objednávání 
občerstvení v zahraničí. 
Pár uvedených nepříjemností postihlo samozřejmě i mé dovolené. Dovoluji si vzít 
volno, abych mohl být na táborech s dětmi. Mám akce a tábory na které vzpomínám 
častěji, ale ani ty, o kterých mluvím méně často, rozhodně nepovažuji za horší. Jsem 
šťastný, že patřím k lidem, kteří si nestěžují, neplýtvají tak energií a užívají si dne ...  
dokud to jde. 
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ZÁŘÍ 2018 
Téma: voda 

Kapka vody... / Anna Vojtěchová 

Malá, čirá tekutina na okenním parapetu, 
jemně se třese při ranním rozbřesku. 
Zrcadlí se v dění kolem, snad vnímá celý svět, 
chce si se mnou hrát, a druhým kapkám pak vyprávět... 

Čeká na mé rozhodnutí, zda svolím k hrátkám nevinným, 
jak se leskne krůpěj vody, pak chce zahrát divadlo. 
Je tak malá, nevědoucí, zahraji si v dramatu, 
zatřese svou mokrou kšticí, než se vrátí k tématu... 

Beru kapku do své dlaně, chci jí zahřát trošičku, 
pomazlím se v labyrintu svého času. 
Mráz předběhl mně s razancí, až arogancí 
a vyzval krůpěj vody k poslednímu tanci... 

Jsme jen hosté... / Anna Vojtěchová 

Války, utrpení, těžkosti, a taky žal, 
strach dusí v nás vše krásné, do morku kosti. 
Pak jeden druhého se s nedůvěrou ptáme, proč? 
K čemu jsou nám všechna trápení, a zlosti... 

Jsme pouhou bárkou na otevřeném moři, 
a silný vítr s naší loďkou do stran kymácí. 
Nastává sen, a člověk sní o lepším světě, 
však s ránem se opět realita navrací... 

Přesto milujeme život a chceme šťastně žít, 
vstáváme z bahna lží a lidské nicotnosti. 
S láskou a nadějí vítáme slunce, a nová svítání, 
snaha je marná, zdá se, my zůstáváme zde jako hosti... 

Voda / Karel Sikora 

Voda voděnka vodka 
byla k němu zpočátku krotká 
Kdyby vsadil na tu první 
nejeden sen by si splnil 
ovládla ho však ta jemná 
žitná, ovesná, taky ta z erbu tajemná 
z pohledu podobná té čiré 
Zažil u ní veselé chvíle 
ba, bujaré večírky, božské kratochvíle 
Ta symbióza měla rychlý konec 
jednoho dne mu zazvonil soudní zvonec 
Zabil dítě na přechodu, inu 
nesundal dost rychle nohu z plynu 
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Opravy po česku / Karel Sikora 

Zprvu to byl tuctový most 
jakých je v okolí docela dost 
majestátně čněl pod skálou 
a nad tratí taky 
jezdily pod ním rychlovlaky 
pro své stáří je nestačil chránit 
rekonstrukce měla pádu zabránit 
Výběrové řízení vyhrála firma Ypsilon 
pro láci projektu a korupční babylón 
Ta pak na práci najala firmu Zeta 
která teprve začala v oboru své vazby splétat 
Raději najala firmu Qwest 
ta najala na práci bezdomovců šest 
Ti práci začali brát docela poctivě 
sledovali pokyny šéfů chtivě 
s plácačkou prázdnou a chutí nehoráznou 
Když nedostali jednou svůj příděl 
už je tam nikdo nikdy neviděl 
A vlak si jede a má za to 
že to řídí firma co vzala miliony nakulato 
Padá most, krve dost, tragédie vzniká 
a soudce po létech nenašel viníka 

Živá voda / Marie Brabcová 

Znavený cestou usedám na břehu horského potoka 
kde voda po kamenech skáče a vesele klokotá. 
Šeptá: napij se.  
Tak nabírám do dlaní a piju. 
Je ledová a chutná lépe než víno. 
Znovu ponořím ruce,  
Zimou mi zabrní konečky prstů 
a křišťálově čistá voda mi mezi prsty protéká. 
Omývám svůj zaprášený a unavený obličej 
a svět je najednou zcela jiný. 
Potok šeptá, vypráví příběhy, zpívá. 
Sedím a poslouchám. 
Voda hovoří o životě, lásce, přírodě. 
Nevím, zda jsem spal či nikoli 
ale když jsem znovu otevřel oči 
tráva byla zelenější, stromy vyšší a já šťastnější. 

Povídka o tom, jak jsem psal povídku o vodě / Miroslav Landecký 

Bylo nebylo..., proč bylo či nebylo... jednoho dne bylo třeba napsat povídku o vodě 
a šlus, konec diskuzí. 

Tušil jsem, že to nebude záležitost pro začátečníky, spíše tak pro středně pokročilé... 
Nejdřív mne napadlo, jsem chemik, že by se to dalo pojmout jako H2O. Prostě přes 
chemický vzorec, valenční úhly, vzdálenosti atomů v molekule vody, vodíkové můstky 
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atd. Ale moje praneteř mne ujistila, že větší ptákovinu v životě neslyšela a já jí dal 
zapravdu. 

Pak mne napadlo, že by se to možná dalo psát jako pohádka. Pohádka ala Sůl nad 
zlato, takže Voda nad zlato: stárnoucí král svolá k slavnostnímu obědu své dcery, aby 
se ujistil o jejich lásce, vděčnosti a vládyschopnosti.  

A zeptá se jich, co je jim v hodovní síni nejmilejší. Princezna Vonilka samozřejmě 
odpověděla, že nejmilejší je jí vzácný orientální parfém, který dostala onehdá darem 
od svého ještě milovanějšího královského tatínka.  

Princezna Bumbalka samozřejmě odpověděla, že jí je nejmilejší soudek se vzácným 
francouzským vínem, který dostala onehdá od svého ještě milovanějšího královského 
tatínka. 

Teda řeknu vám, že ty dvě nasadily laťku pěkně vysoko... 

Zraky všech přítomných se pak upřely na třetí a poslední princeznu, na princeznu 
Voděnku. Ráda za dešťů běhala bosa venku, v létě plavala v bazénu otevřeném 
a v zimě krytém, a tak byla odpověď nasnadě.  

"Mně je nejmilejší voda, tatínku, ano ta, která stříbřitě tryská z fontány v naší hodovní 
síni." To Voděnka odpověděla a jaksi zapomněla polichotit nedůtklivému otci a dát mu 
přednost před vodou. Inu, ještě v těch zámeckých intrikách neuměla tak dobře chodit; 
byla totiž z těch tří princezen princeznou nejmladší.  

Roztrpčený král, jak jinak, Voděnku vyžene ze zámku. A na cestu jí s posměchem 
věnuje PET láhev 1,5 litru s vlažnou vodou! 

On i jeho království je však za to potrestáno nevídaným suchem, které na ně uvrhne 
mocná víla Vodana.  

Atd. atd., tak nějak by ta pohádka mohla začít ba i pokračovat, kdyby bylo více času 
a prostoru vyčleněnému pro tento text.  

Možná si někdy ten čas a prostor udělám. Zatím, když uvážím všelijaké povodně 
a letošní letní sucho, doporučuji se rychle poohlédnout po nějakém mudrci, který by 
vymyslel, jak to zařídit, aby příští rok nebylo ještě hůře než letos. Neboť jak se zdá, 
voda je dobrý sluha, ale zlý pán! 

A možná se to vlastně ani nezdá, ale je to prostě tak... 

Čertík Barnabáš / Petr Korč 
ČÁST TŘETÍ  
Kapitola třetí – VODA 

Život pod vodou čert Barnabáš nikdy ještě nezažil a vůbec nic o něm neví. S vodou 
jako takovou se setkával často. Když měl v pekle směnu u kotle, jeho hlavní pracovní 
náplní bylo, aby kotel byl plný vody a pod kotlem byl stálý plamen. Tak jen nosil vodu 
a přikládal polena. Při této práci, která vůbec nebyla zajímavá, ale spíše to byla 
jednotvárná dřina, se také něčemu přiučil. Vysledoval, jak se dokáže dřevo změnit na 
popel a voda na páru. Pozemšťané o tom hovoří jako o fyzikálních zákonech. Ze 
školních lavic, ale i z praxe, kterou vykonával na zemi, ví, že voda může býti dále také 
ve stavu pevném v podobě ledu a sněhu. 

Jako čert pouze s vodou pracoval, nikdy nezkoušel své čertovské tělo do vody ponořit. 
Pouze, když mu při práci u kotle nedali pivo, tak se vody napil, aby zchladil hrdlo. 
Vůbec si na ni nepochutnal. Několikrát vodu prosál mezi zuby a jazykem v ní jako by 
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zaplaval a spolknul. Osvěžil se a mohl dále nosit ke kotli dříví a přilévat vodu, když se 
začala vypařovat, tak, aby dobře uvařil hříšné lidské duše. 

Dnes, když putuje po zemi mezi pozemšťany, se na vodu dívá jinak. Voda se pro 
Barnabáše stala něco jako denní nutná potřeba. Voda u lidí, vždy byla spojována 
s čistotou. Vodou zahání žízeň a vodou se umývá. 

Sen státi se amatérským potápěčem se Barnabášovi pomalu rozplynul. Nenašel 
žádného trenéra na potápění, který by mu půjčil vše potřebné, a hlavně, aby ho to 
potápění naučil.  A tak si koupil pouze šnorchl s ventilem a moderní, stylovou, a hlavně 
funkční potápěčskou masku. Pro neznalce v potápění je možno místo masky použít 
slovo brýle. Výbavu doplnil o ploutve s páskem a výkonnou svítilnu do vody. 

Před ním se rozprostírá šumavské pohoří a tam někde v kopcích Čertovo jezero. Jeho 
cíl. Zvesela vykročil, má chuť si zazpívat nějakou písničku o voděnce, ale nějak ho 
vyvedla z míry, různá nařízení, příkazy a značky. Pohybovat se může pouze po 
značených trasách. Na celém území je výskyt údajně vzácné květeny a zvířeny. 
K Čertovu jezeru není přístup úplně jednoduchý. Stoupá po kamenité pěšině až 
balvanité, která je někde širší, jinde uzoučká. Sem tam nějaké rozcestí, vlastně je rád, 
že jsou ty zákazy a směrovky. Jinak by si připadal jako v bludišti. 

Přichází k Čertovu jezeru, je zde nádherný klid, i když jako čert je zvyklí na rámus 
a značný hluk, vychutnává si okolní přírodu. Spustil svoji představivost na plné obrátky 
a jeho bujná fantazie začíná pracovat. Vidí malé jezírko, kolem kterého hlídkují čerti 
v naději, že se jim podaří někoho odnést do pekla. Vidí také ďábla a pěknou, silnou, 
nebojácnou a statečnou šumavskou dívku, kteří spolu zápasí. Čert nad dívkou 
nezískává převahu, ale s uvázaným kamenem na ocase padá do jezírka. Při tom vyryl 
v malém jezírku dolinu o hloubce 37 metrů a utopil se. Po čase se dolina zaplnila 
tmavou vodou a vzniklé velké jezero dostalo jméno „Čertovo jezero“. 

Proč se vlastně čert utopil? Barnabáš si položil otázku a hned si na ni i odpověděl: 
„Protože vodní sporty mu byly cizí“. Mě cizí však nebudou. Naučím se plavat i potápět.“ 
Čertovo jezero mu to však neumožní. Je zde zákaz plavání. 

Rozmluva s vodou / Hana Kavalová 

Bez tebe, vodo, nebyl by život. Dokážeš život zachránit a také ho vzít. Dokážeš být 
nádherná i krutá. Jsi požehnáním i pohromou. Možná nejen proto, jsi rodu ženského. 

Mé první setkání s Tebou je ještě před narozením. Jednalo se o značku vody "plodová" 
a bylo mi v ní pěkně. Jenže všechno pěkné jednou končí a já musela vyplout na povrch. 
Šlo to rychle. Jakožto nezkušený sedmiměsíční novorozenec jsem ovšem měla z pekla 
štěstí, neboť jsem neohroženě vplula do vodního znamení raka. 

Pak přišla doba povinné výuky plavání a špatná paní učitelka. Jaký paradox – vyvolat 
ve vodním znamení strach z vody. Nicméně netrvalo dlouho a já se setkala se svou 
láskou, vodou mořskou. Strach byl šmahem pryč a já v zajetí slané kamarádky 
navázala nové životní přátelství. 

Život ubíhá neskutečně rychle a přináší úspěchy i pády. Čím více zažíváme, tím více 
si ceníme, že ve svém okolí máme lidí, kterým můžeme spolu s Jožou Rážem zpívat 
jako své poděkování "jsi voda, čo má drží nad vodou". 

Občas vodo, nádherně voníš. Jako muž či jako žena. Záleží, jakou máš zrovna náladu. 
Zda jsi plná květin, bylin, koření – když převlékáš se do své podoby "toaletní". 
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Dokážeš být tak všeobjímající, když stékáš po mém těle, a tak erotická, když stékáš 
po tělech dvou bytostí v jedné chvíli. 

V Tobě, vodo, odráží se měsíc, slunce i hvězdy. Jsi kouzelníkem Čáryfukem. Jednou 
nám protékáš mezi prsty, jindy do Tebe padáme jako do nejkrásnější bílé peřiny. 
Natahujeme ruce a do dlaní na zlomek vteřiny chytáme vločky. 

Dokážeš být pěkně tvrdá, ať už na Tebe upadneme na bruslích nebo nám na hlavu 
spadne tvůj kamarád rampouch. Jsi ledová i horká a občas se vypaříš jako neplatící 
host z hospůdky. Hasičům pomáháš při práci, dětem v aquaparcích sloužíš pro 
rozveselení očí. 

Vodo, s Tebou se rodíme. Jsi náš nepostradatelný přítel po celý život. A jednou, až 
přijde čas, opět budeš s námi. V podobě slz těch, které máme v životě tak moc rádi. 

Óda pro Odru / Helena Červenková 

Řeko naše mezi břehy dvěma 
v proudu burácivá, v zátočinách němá 
Opustit Bohumín se ti vůbec nechce 
ještě naposled pomazlit se lehce 
Stáčíš se doprava a po chvilce doleva 
a v meandrech se široce rozléváš 
Loučíš se smutně nejen s námi 
chceš ruku si podat i s Chalupkami 
Ach vodo, ty zrádná, umíš bořit most 
vtrhneš do příbytků co nezvaný host 
A po čase klidná a podivně krotká 
stříbrně hladinu paprsek protká 
Tak něžná ve své nekonečné touze 
miluješ se s krajem vášnivě a dlouze 
Odro, ach Odro, se spoustou krás 
radost i bolest zanecháváš v nás 
Vodo, voděnko, jsi rozmarná žena 
tichá a klidná, jindy rozbouřená 
Vodo, vodo, protékáš krajinou 
zpívat chci pro tebe, ostatní prominou 
Zpívat chci o vlnách, co si spolu hrají 
vyzpívat chci všechno, co před námi tajíš 
Jsi jako dítě rozverná a hravá 
vzápětí šelma bojovná a dravá  
Dovedeš ublížit, pak odpuštění prosíš 
jsi jako družička, když šaty z pěny nosíš 
Máš na sta podob a na sta vlastností 
klid a pohoda střídané nectností 
Stromy z břehů se v zrcadle shlíží 
zbarvíš se do ruda, když západ se blíží 
Sbohem, Odro, dvě slova pouhá 
Tebe čeká ještě pouť dlouhá 
Stéblem na hladinu píši ti ódu 
a v moři vyřiď, že pozdravuji vodu 
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Voda / Ján Bazger 

Cez tvrdú kôru sa derie, 
až na zelenú pokožku matky zeme. 
Voda pramenitá, 
ako krištáľ čistá,  
osviežujúca, 
pre život nevyhnutne žiaduca. 
- Voda, to je žblnkajúci potok, 
i burácajúca dravá rieka. 
Často neskrotná búrlivá ničiteľka. 
Avšak voda spútaná, 
je ľudstvu od vekov užitočná,  
mocná pomocnica. 
- Voda je neustále prchavá. 
V podobe páry stúpa k nebi 
a pod belasou oblohou sa potom pasú  
biele huňaté baránky, 
alebo ľahučko plavú 
vankúše rozostlané. 
- Niekedy z nich voda vytvorí  
ťažkú sivú duchnu. 
Potom z nej v slzách  
na smädnú zem padá, 
rastlinám vlahu dáva 
a napája i faunu. 
- V zime zas, keď pole stíchne   
a aj les je takmer nemý, 
voda ako jemné páperie 
znáša sa ľahučko k zemi. 
 Ale keď mrzne, 
vie byť voda pevná, 
tvrdá ako sklo. 
- Voda morská, 
nikým nespútaná, 
je odporne slaná 
a predsa je pôvodkyňa 
všetkého živého. 
Taktiež aj toho, 
že naša zem je jedinečná, 
krásna, živá modrá planéta. 

Voda / Irena Otýpková 

Světový den vody je podle OSN 22. března. 

Voda je nejdůležitější složkou naší planety. 

Vědci objevují ve vesmíru stále další planety, na kterých by život mohl existovat, pokud 
se tam vyskytne voda, jejímž úkolem je neustále kroužit tělem a dopravit tak potřebné 
živiny na potřebná místa. Člověk je závislý na vodě, bez vody přežije jen několik málo 
dní. 
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Většinu povrchu země tvoří voda. Je to především oceán i jiné další zdroje povrchové 
vody. Ta se vypařuje, vytváří mraky a s deštěm a sněžením se dostává zpět na zem, 
která zabezpečuje lidské potřeby a také zavlažování. Zemědělci očekávají dobrou 
úrodu při dostatečném zavlažování, pokud tomu tak není, semenům se v půdě nedaří.  

Známe zhruba dva druhy vody: Je to především užitková voda, a neméně také voda 
léčivá. Místa, ve kterých se léčivá voda vyskytuje, jsou světu známá. Navštěvuje je 
spousta lidí podle té které diagnózy. 

Užitková voda nám připravuje velké překvapení. Krásný pohled je v přírodě zejména 
na vodopády. Největší vodopád se vyskytuje v Brazílii, tak zvaný „Salte Rivadéria“. 

Řeky jsou důležitou vodní cestou k přepravě potravinářských i průmyslových výrobků. 

K největším zážitkům patří cestování do dalekých zaoceánských států a vodní sporty. 

Voda / Roman Štolfa 

*** Z ne TU *** 

Voda je základ života, o tom pochybuje snad jen málokdo. Na stránce voda základ 
života.cz mě zaujal popisek k videu s názvem Krátký film o vodě z roku 2016: „Pijeme 
ji z říčních pramenů, splouváme její hladinu, překračujeme ji po majestátních mostech. 
Hučí po lučinách v naší hymně, promlouvá k nám z knih Oty Pavla nebo z hudby 
Bedřicha Smetany. Voda nám dává život a tvoří krajinu kolem nás. Voda je součástí 
naší země. Voda je krásná. Přesvědčte se sami.“ 

„Voda v přírodě nevzniká ani se neztrácí. Voda v přírodě obíhá. Říká se tomu koloběh 
vody.“ (Jabůrková, 2016, Koloběh vody). 

*** Z TU, ze mě *** 

Mám vodu rád. Už se školkou jsme se učili plavat a získávali první mokrá vysvědčení. 
Plavání mi šlo. Dokonce mě chtěli naverbovat do plaveckého oddílu. Naše rodina se 
ale přestěhovala do Karviné, a tak se ze mě závodní plavec nestal. V Karviné jsem 
hrál závodně lední hokej. Takže zase na vodě, jen v podobě ledu. 

Od roku 1990 se věnuji vodní turistice. Nejdříve jako člen později jako vedoucí oddílu 
vodních skautů a kanoistiky v Karviné. Moc mě těší, že se vodáci v Karviné na loděnici 
pravidelně schází dodnes. Letos (2018) již padesátým rokem. Já se před lety 
odstěhoval do Bohumína a od roku 2009 začal působit ve vodáckém spolku Posejdon. 
Staráme se o nástupní místa na řece Olši a Odře. Najdou se totiž lidé, kteří vodu 
znečišťují i na stovky let vhozením plastů nebo pneumatik. U skla dokonce na tisíce 
let. Těší mě, že se pohybuji spíš mezi lidmi, kterým to není jedno. Potkáváme se 
zpravidla při významných dnech. K významným dnům v kalendáři se váží zajímavé 
akce a projekty. Za zmínku stojí například Ukliďme Česko nebo projekt 72 hodin, do 
kterých se zapojují desítky tisíc lidí. S přáteli pomáháme zpravidla úklidovými akcemi 
kolem řek Olše, Odra, Ostravice. Pomáháme, protože chceme. Pomáháme, protože 
voda je základ života. 

Voda / Rozália Kokotková 

Čtyři kamarádky a jedna vnučka jedné z nich odjely, aby poznaly krásu a slasti moře. 
Cesta byla daleká, ale dalo se to zvládnout. Od rána do rána a bylo to. Když přijížděly 
na místo, ve vzduchu bylo cítit moře a ony se těšily na tolik očekávanou dovolenou. 
Od ubytování k moři to měly jen pár metrů. Hotel měl pravý řecký název Akropolis na 
Chalkidiki. Slunce hřálo, moře bylo klidné a po příjezdu se šly hned koupat. Před 
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mořem cítily velký respekt. Tolik vody se jen tak nevidí. Pláže byly plné nádherně 
opálených lidí. Zakoupily si lehátka, u kterých byly stolečky na případné osvěžení. 
Písčitá pláž u moře byla pokrytá chaluhami z moře a drobnými kamínky.  

Čtrnáct dnů byla dlouhá doba na to, aby se u moře jen leželo. Zapsaly se proto na 
plavbu lodí, potom na řecký večer a výšlap na horu, ze které byl vidět na úžasný západ 
slunce a taky na nejnižší část země poloostrova Poseidonu. Při dobré viditelnosti bylo 
možné vidět i druhý prst Sithonie. Rozárka s Hankou si to vyzkoušely, aby si dokázaly, 
že to zvládnou. Nafotily hezké záběry, aby měly památku.  

Přiblížil se den očekávané plavby lodí. Jely všechny, vzaly si plavky, klobouky, brýle 
a vyrazily na výlet. Pluly kolem letovisek a kochaly se krásami přírody a nádhernými 
hotely. Ocitly se na širém moři a v dálce spatřily ostrov, který vypadal jak plovoucí 
želva. Podle toho byl taky pojmenován Želví ostrov.  

Na lodi posádka vše připravila na skoky do vody a po chvilce vyhlásila, že se jde plavat. 
Vnučka Rozárky vstoupila na můstek a mezi prvními skočila do vody. Rozárka měla 
za úkol vše natočit na mobil. Potom dala telefon kamarádce Růži, která plavat 
nechtěla, ať jí udělá fotografii. Rozárka po dřevěných schůdkách vlezla do vody 
a začala plavat. Uvědomovala si, že pod ní je možná dvě stě metrů vody. Bylo to 
strašidelné a zároveň krásné. To, co si obě dvě v té vodě užily, už se nemusí opakovat. 
Stálo to za to. Nemusely se vůbec namáhat a jen lehce hýbaly rukama a nohama.  

Asi po dvaceti minutách ukončily plavbu a vystoupily na palubu. Osušily se a na lodi 
v klidu poobědvaly. Vrátily se k večeru a byly všechny spokojené. Editce bylo líto, že 
si nemohla zaplavat, protože měla zdravotní problém a Hanka bohužel plavat neumí, 
ale moře miluje.  

Řecký večer byl taky hodně zajímavý. U bazénu, ve kterém se měnily barvy, bylo 
příjemné posezení u dobré večeře a vystoupení řeckého tance. Mohli se taky projevit 
i lidi na dovolené, když je učili tančit, a nakonec si mohli sami zatančit valčík a taky 
rokenrol. Za dva týdny se holky vrátily do reality a všem zůstaly úžasné zážitky 
z dovolené u moře. 
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ŘÍJEN 2018 
Téma: moje nejoblíbenější kniha 

Podivný přítel... / Anna Vojtěchová 

Koníček, nebo je to závislost? 
Tichý společník, jak už to bývá. 
Nikdy neodmítne společnost tvou, 
doma i na cestách, tvá věrná kniha... 

Mlčky jen přihlíží k tvým marným počinům, 
zda na ni vzpomeneš, při návratu z dáli. 
Peříčkem pošimrá, jako přítel šeptá, 
jsem tady, kamarád pro všechny dny stálý... 

Nad ránem... / Anna Vojtěchová  

Chladivé ráno vkrádá se pod kůži, 
studený vítr zoceluje mou tvář. 
Po dlouhé, bezesné noci nastává den, 
čekám zde na úsvit, na tajemnou zář... 

Myšlenky v nitru mém působí příkoří, 
čas opět vítězí, dává mi mat. 
S kamennou tváří se pokouším o úsměv, 
přemoci nečinnost, už nebudu spát... 

Zrak svůj obracím tam, kde zrodí se den, 
slunce tam převezme nadvládu svou. 
Pravěké tajemství svým paprskem odmyká, 
a ukojí zvědavost lidskou, mou i tvou... 

Moje oblíbená kniha / Karel Sikora 

Zamyslet se nad nejoblíbenější knihou je jako zamyslet se nad nejlepším jídlem, 
nejkrásnější ženou, no, pokaždé úkol nemožný. 

Ale je jedna výjimka! „Dobrý voják Švejk". Provází mě 
celým životem a neúnavně mi připomíná, jaký je život 
tvárný a zároveň se v něm neuvěřitelně opakují scény a 
děje z knihy. I když pod jiným hávem, samozřejmě. 
Kniha vystihuje podstatu lidského myšlení, kdy tupý 
primitiv vítězí nad ubohým malým človíčkem jen proto, 
že má moc. Stačí, že je velmi blízko mocných a už se 
snaží prosadit tu svou nadvládu. Většinou to jsou 
hlupáci typu vojenského kuchaře, který svým 
kamarádíčkům dává chutný kousek masa. Ale může to 
být i vysokoškolský profesor, který kladně podepíše 
index krásné blondýnce. Tato lidská spodina se 
objevuje pravidelně v každé společnosti, bez rozdílu politické situace v zemi. Ale po 
takzvané Sametové revoluci se s nimi roztrhl pytel. Za téměř 30 let zakořenila tato 
převaha lidského hyenismu nad slušností, že od Zámku až daleko do podzámčí 
hraničních hor, lesů a strání se stala normou pomluva, lež a podvodné způsoby 
jednání. Potkávám denně své tupé lidsky vypadající spoluobčany a jejich snaha mě 
obalamutit je až komická. Tehdy si vzpomenu na Švejka, jeho soucitný, dobrotivý výraz 
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tváře a musím se fakt pousmát. On už tehdy pochopil, že za vším je mamon, touha 
zbohatnout, mít víc, než tamten a pochlubit se světu, jaký jsem kanón. Nikomu by to 
ovšem nevadilo, kdyby zvířecí odpad kydal hnůj na svou hlavu. Ale oni si navzájem 
pomáhají, sdružují se a mám obavu, že brzo to bude tady jako v pěkně omítnutém 
chlévě, všude sám hnůj. 

Kniha, přítel člověka / Marie Brabcová 

Kdo nikdy neměl v ruce knihu, neví, o co přichází. 
Když projedeš po vazbě knihy, je to jako pohlazení po srdci. 
Otevřeš ji, mezi prsty ti zašustí stránky a dýchne na tebe vůně  
tiskařské černě. V tom okamžiku propadneš kouzlu knihy. 
Začteš se do příběhu, který by mohl být i tvůj 
nebo se jen tak zasníš. 
Ženy usednou na sofa s číší vína,   
aby prožily příběh nešťastné lásky s hlavní hrdinkou. 
Pánové s doutníkem či dýmkou usednou do křesla  
se sklenkou koňaku nebo ginu 
aby procestovali svět za vzduchu, na lodi nebo pod mořem. 
A děti, to jsou nejvděčnější posluchači i čtenáři. 
Vždyť statečný princ zachrání zakletou princeznu,  
zabije draka a to jen proto,  
aby dobro zvítězilo nad zlem. 
Nic nenahradí knihu. 
Ten pocit, když otáčíš stránky dychtivými prsty. 
Pod lavicemi jsme četli dívčí románky  
a kluci hltali Rychlé šípy. 
S básníky jsme procházeli starou Francií 
nebo bojovali s Apači proti kolonialistům. 
Kniha je studnice poznání, moudrosti, inspirace i poučení. 

Moje oblíbené knihy / Miroslav Landecký 

Uvádím oblíbené knihy oblíbených autorů a moje důvody pro tuto oblibu. 

Autoři píšící česky: 

1. Vladimír Páral: Muka obraznosti. Tato kniha a další Páralovy knihy jsou mi blízké 
průmyslovým chemickým prostředím, které často popisují, a já jsem rovněž 
chemik. Autor dává čtenáři nahlédnout do tohoto prostředí, poznat i lidi, instituce 
i hierarchii chemické praxe. Především však autor dává čtenáři poznat hlavního 
hrdinu tohoto románu, čerstvého absolventa vysoké školy Marka Paara a jeho 
klopýtání milostným i praktickým občanským životem. Páral v této knize 
nepochybně popsal svoji vlastní zkušenost se střetem vlastních představ, iluzí 
a zbožných přání s drsnou životní zkušeností.  
Základní myšlenkou knihy je víra v to, že i zmatený a klopýtající jedinec nakonec 
najde v překotném běhu života své pevné místo. Přečtení této knihy a dalších knih 
Páralových mi dalo nahlédnout "do útrob" chemického průmyslu a každá z jeho 
knih mi poskytla jiný úhel pohledu na totéž; připomenulo mi to dětský kaleidoskop, 
který každým pootočením poskytne divákovi jiný obrázek.  

2. Miloslav Švandrlík: Černí baroni. Je to skvělý humoristický román, četl jsem tu 
knihu často, když jsem pracoval a žil mimo domov a potřeboval se odreagovat od 
denních starostí; šla se mnou světem. Švandrlík v knize dokonale zúročil vlastní 
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zkušenost se službou u tzv. černých baronů v pracovních praporech. Poprvé jsem 
ji četl v roce 1977 (paradoxně) jako pacient vojenské ošetřovny, kde jsem si hojil 
naštípnutý kotník. Základní dějovou linií knihy je střet ideologicky 
"impregnovaných" důstojníků tzv. lidové armády s rotou vojáků základní služby, 
jimž je tato ideologie zcela cizí, ba nepřátelská. A základní myšlenkou knihy je 
vyjádření víry v to, že ideologie vznikají a tváří v tvář skutečnosti i zanikají, zatímco 
lidé zůstávají. 

3. Vítězslav Seifert: Maminka. Jedná se o sbírku básní, za niž byl autor oceněn 
Nobelovou cenou. Jednotícím momentem jednotlivých básní je zde vzpomínka 
a láska, láska matky k rodině, láska dětí k matce. A vzpomínky autora na to, jak 
se tato matčina láska projevovala. Kniha mi zprostředkovala kouzelný "návrat do 
dětství", protože při její četbě jsem si připomínal a vybavoval svoji matku, reálie 
našeho rodinného života. 

Autor píšící německy: 

1. Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid. Jedná se o válečný pacifistický 
román z časů první světové války. Základní myšlenkou knihy je přesvědčení, že 
agresivní válka nemá smysl, ani vítěze, ani hrdiny, jen zkázu a neštěstí prostých 
lidí. Autor se detailně seznámil s reáliemi tzv. zákopové války a mistrovsky je 
popsal. Tato kniha mi byla branou k četbě dalších Remarqueových knih, jako např. 
Tři kamarádi, Vítězný oblouk, Nebe nezná vyvolených, Cesta zpátky, Jiskra života. 

Autor píšící rusky: 

1. Alexandr Solženicyn: Jeden den Ivana Denisoviče. Kniha je kritikou, a v době 
svého vzniku byla odvážnou kritikou, poměrů ve stalinském Sovětském svazu. 
Autor prostřednictvím popisu jednoho dne vězně nápravného zařízení, které 
poznal z vlastní zkušenosti, líčí bezútěšný stav společnosti a justice především. 
Základní myšlenkou je to, že společnost jako celek nemůže dosahovat tzv. vyšších 
cílů individuálními nespravedlnostmi a na úkor zájmů a cílů jednotlivých lidí.  
Kniha vyšla v Československu v šedesátých letech minulého století. Spolu 
s dalšími Solženicynovými knihami (Ve vyšším zájmu, Matrjonina chalupa) mne 
přivedla k prvnímu zamyšlení nad tím, zda i u nás není ve společnosti cosi 
v nepořádku.  

Autor píšící latinsky: 

1. Aurelianus Augustinus: Vyznání. „Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je naše 
srdce, dokud nespočine v Tobě." Touto větou začíná kniha psaná církevním 
křesťanským Otcem Augustinem před cca 1 600 lety. Dokladuje, že v každé době 
vznikaly skvělé knihy, jejichž autoři si kladli stejné, resp. podobné otázky, jako ti 
dnešní. Autor v ní popisuje svůj neklidný život i náboženské bloudění a důvody 
finální konverze ke křesťanství.  
Mne nejvíce zaujaly jeho kosmologické úvahy, skutečně mistrovské přemítání 
o vzniku vesmíru a času. 

Čertík Barnabáš / Petr Korč 
ČÁST TŘETÍ 
Kapitola čtvrtá „Oblíbené knížky čerta Barnabáše“ 

Čert Barnabáš byl velmi zklamaný, že se nemohl naučit plavat a potápět. Kdyby si 
důkladněji prostudoval příručku o Šumavě, a hlavně o Čertovu jezeru, zjistil by, že je 
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zde zákaz plavání. Než k jezeru přišel, pořádně se zapotil, a teď tohle. Sedí na kameni, 
smutně kouká na okolní krajinu jezera, která na dálku vypadá neposkvrněna. 

Myšlenky má ve vzpomínkách. Vzpomínky spojuje se svojí matkou čerticí, jak mu četla 
v dětství pohádky, a učila ho také číst. Moc se mu do čtení nechtělo. Vydržel 
proslabikovat několik vět a natotata začal dupat kopýtkem, že ho to nebaví, na co mu 
bude to čtení, když stejně jen polehává u kotle a udržuje v něm vařící vodu. Časem, 
jak dospěl, pochopil, že umět číst je velmi důležitá věc. Je to takový malý zázrak, že si 
může o všem, co se děje v pekle či mezi pozemšťany přečíst. Naučil se číst až tak 
rychle, jako když kočí bičem mrská, při pohánění koně do klusu. Má to však jednu 
velkou nevýhodu. Po řádcích oči kloužou, přeskakují je a podstatné z knížky mu uniká. 
Tak se také stalo, že si nepřečetl o zákazu plavání na Čertovu jezeru.  

Jako posluchač i později čtenář měl a má nejoblíbenější knížky z řad pohádek 
a nejraději poslouchá a čte pohádky o čertech. Kdo by se chtěl dopočítat kolik 
čertovských pohádek je, tak se nikdy nedopočítá. Barnabáš při počítání pohádek 
usoudil, že není ani jedna pohádka, kde by nehrál velkou či malou roli čert. Když už 
v pohádce není přímo, tak v jejím obsahu je vždy nějaká ta čertovina. Přišel na něco, 
co je stoprocentní pravda. Za vším se schovává čert. 

Čertovské pohádky miluje nejen celé peklo, Lucifer, čertice, čertíci a čerti, ale i všichni 
ti, co si říkají pozemšťané. Od těch sotva narozených robátek, až po tlachající báby 
a robustné chlapy. Ne všichni je ale moc opěvují, mají strach. Čerti trestají zlo, 
přikládají pod kotle s hříšníky. Velmi často přijímají lidskou podobu, a tak jsou od lidí 
k nerozeznání.  

Jména jako Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Jan Drda, Jan Werich a mnoho 
dalších jsou známé nejen hluboko pod zemí, ale také na ní. Úžasnou formou zpracovali 
lidové pohádky, pověsti a přísloví z ústního podání do psaných knížek. V jejich 
pohádkách se čerti snaží získat lidskou duši formou úpisu. 

Čert Barnabáš má oblíbeného mezi mnoha dalšími pohádkáři také Karla Dvořáčka. 
Jeho pohádky jsou napsány lahodným jazykem, plné obrazů radosti a slunce. 
V pohádkách je málo princů, princezen, víl i draků a jsou-li, nesou příliš viditelné 
znamení vlastností lidských. Postavy mají velmi konkrétní, téměř nepohádkový 
charakter. Vycházejí z lidu a jsou o lidech, vypráví o hajném, sedlákovi, horalovi, 
kovářovi, o robách a děvuchách, ale i o čertech a havířích. A to nejvíce Barnabáše 
zaujalo, jak havíř v hlubokém podzemí vybírá kousky uhlí mezi kamením.  Práce havíře 
je stejně těžká jako práce čerta, který ji také vykonává hluboko pod zemí. Oba na první 
pohled jsou k nerozeznání. Vedle havíře ještě uznává profesi kovářskou. Kovář byl a je 
nejdůležitější osobou pro peklo. Kovář čerta kuje. Špatně okutý čert není zhola 
k ničemu, kulhá jako nedbale okutý kůň. 

Barnabáš má nejraději krátké pohádkové příběhy, vždy si zapamatuje, co krásného se 
v pohádce odehrálo a největší radost má z toho, když v závěru pohádky má čert 
nakonec navrch. 

Pošta pro Tebe / Hana Kavalová 

"Dobrý den, milí televizní diváci, dovolte, abych Vás přivítala v dalším díle Pošty pro 
Tebe. Přivítejme mezi námi paní Kateřinu." 

"Dobrý den." 

"Dobrý den, paní Kateřino. Můžu prozradit, že Vy jste přišla pozvat svou přítelkyni?" 
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"Ano, je to přesně, jak říkáte." 

"Můžete nám povědět o Vaší přítelkyni něco více? Kdy a jak jste se seznámily? Co jste 
spolu zažily?" 

"Ano, ráda. První seznámení si vlastně ani moc nepamatuji, ale je mi jasné, že muselo 
proběhnout, když jsem byla ještě dítě. Pak uplynulo trochu času a já si ji našla sama. 
Mohlo mi být tak 6–7 let. Byla báječná. Zamilovala jsem si jí od první chvíle." 

"Je vidět, že toto přátelství Vás ovlivnilo na celý život." 

"Máte pravdu. Od chvíle, kdy jsem si začala uvědomovat její přítomnost pochopila 
jsem, že o ní nechci nikdy přijít. Přiznávám, bylo období, kdy jsem se jí nevěnovala 
tak, jak by si zasloužila. Dokonce se stalo, že jsem ji nenavštívila i několik dnů či 
měsíců. Ale opravdové přátelství nikdy nezmizí. Začne Vám jednoduše chybět. Chtěla 
bych jí moc poděkovat, že nikdy na mě nezanevřela. Vždy, kdykoliv jsem ji 
potřebovala, byla tak říkajíc po ruce." 

"To zní moc hezky, paní Kateřino. Řekněte nám, jaká Vaše přítelkyně je?" 

"Známe se více než 40 let. Je neuvěřitelně proměnlivá v tom nejlepším slova smyslu. 
Je milá, šokující, smutná, veselá, tajemná i bojovná. Především je velmi moudrá." 

"Milí diváci, pojďme se zeptat, zda ji pošťák Ondra našel." 

"Ano, nebudu nalhávat, že jsem se s touto výjimečnou dámou měl tu čest se setkat 
a musím říct, že i mě uhranula. Prosím, pozvěme ji dále." 

Následuje rozhovor s pozvaným hostem… 

"Velmi mě těší, že Vás poznávám. Napadlo Vás, kdo si Vás mohl pozvat?" 

"Víte," odpověděla spisovně "těch možností je obrovská spousta. Mám velmi mnoho 
přátel a věřte, že všechny je mám ráda. Ať si mě pozval kdokoliv z nich, udělá mi to 
setkání neskutečnou radost." 

"Jste opravdu moc milá, jak jsme již slyšeli. Takže chápu to dobře, že mohu odstranit 
zeď?" 

"Ano, odstraňme ji prosím." 

Dívaly se jedna na druhou a usmívaly se na sebe… 

"Pozvala jsem si Tě, drahá přítelkyně, abych Ti poděkovala za vše, co pro mě celý 
život děláš. Jak nádherně mě umíš rozesmát, dojmout, kolik dobrodružství jsme spolu 
zažily. Vždy jsi mi dobře poradila a nikdy nezklamala. Mám se pořád od Tebe tolik co 
učit. Děkuji Ti." 

"Není vůbec zač. Taky jsem moc ráda, že jsme se našly" řekla Kniha a šla mi 
v ústrety … 

Moje knihy / Helena Červenková 

Proč nosit dříví do lesa? Musím neskromně přiznat, že nejvíce miluji své knihy. Ale ke 
psaní své prvotiny jsem se dostala oklikou. V roce 2003 jsem přišla pracovat do 
Bohumína a v e-mailech jsem psávala kamarádce své postřehy a příhody. Když jsem 
pak e-maily chtěla smazat, bylo mi líto tolika napsaného, které navíc brzy zapomenu. 
Tak jsem texty zkopírovala do jednoho souboru a upravila. Jsem členkou kulturního 
spolu Maryška a nabídla jsem asi dvacet stránek k přečtení. Autorský večer se líbil. 
Příběhy přibývaly a za čas jsem je mohla opět číst v Maryšce. Po třetím pokračování 
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mě všichni poplácávali na zádech, že je to pěkné a proč to nevydám knižně. Namítla 
jsem, že na to nemám. A začaly se dít věci. Maryška nabídla pomocnou ruku, a ještě 
poradila požádat o dotaci z městského úřadu... Děti ze soukromé mateřské školky 
Bambino namalovaly obrázky. Dotace z MěÚ a několik finančních darů pokrylo náklady 
tisku a dvě stě brožovaných knížek „Kdo má židli, bydlí“ bylo v roce 2007 na světě 
a slavnostně se pokřtilo v Maryšce. Něco jsem prodala, ale nejvíc rozdala a dnes mám 
doma už jen jednu jedinou. Psala jsem dál, ale vše mám jen v PC a vydávat knižně 
nebudu. Kdo si myslí, že vydání knihy je výdělečné, tak ho zchladím. Pokud nejsi 
osobnost, tak vydání a distribuce pěkné vázané knihy stojí pěkných pár desítek tisíc, 
které se nikdy nevrátí. A do toho opravdu nehodlám investovat, to si raději zaletím na 
pěknou dovolenou.  

Možnost šířit svá díla přišla s technickým během světa v podobě elektronického vydání 
na Google books. Maryška tuto možnost má, tak už jsem elektronicky vydala „Kdo má 
židli, bydlí“ a pohádkové příběhy „Léto s permoníkem“ a „O Mýdlence“. 

A přece jsem letos vydala knížku o mýdlové víle knižně. A zase to byla jen náhoda, že 
jsem ji četla dětem v mateřské školce, ony k ní malovaly obrázky, a školka se rozhodla 
dát ji dětem jako vzpomínku na školku. Tak jsem se dočkala už druhé brožované 
knížky, ale opravdu už asi poslední. Digitální podoba je dostupná komukoliv na Netu 
a kupodivu si ji za letošní rok stáhly čtyři stovky čtenářů, což samozřejmě mě, jako 
autorku, moc těší. 

Moja najobľúbenejšia kniha / Ján Bazger 

Musím sa priznať, že ako chlapec som čítal veľmi málo, hoci v školskej knižnici bolo 
z čoho vyberať. Čo si spomínam, tak to boli poväčšine rozprávky a knižku „Jano“ od 
Fraňa Kráľa som prečítal asi dvakrát. Ono ani na čítanie veľa času neostávalo 
a dobrodružstva, o ktorých čítali mestskí chlapci vo 
Foglárovkách, tie a podobné iné sme my chlapci z vidieka 
zažívali na vlastnej koži. A keď som už chodil na druhý 
stupeň ZŠ, okrem povinného čítania, prišli na radu 
Verneovky. Nuž a neskôr, keď som prichádzal do 
puberty, to som vzal občas otcov rodokaps, ale tak čo 
nevedel, a tajne som ho čítal keď boli s mamou v kostole. 
To už boli iné dobrodružstva. Okrem šikovnosti kovbojov, 
odvahy zálesákov a bojovnosti indiánov, boli tieto romány 
okorenené i milostnými zápletkami. No a potom pribudli 
ešte Mayovky. K tomuto žánru ma priviedli hlavne filmy. 
To sa vtedy u nás v kultúrnom dome premietali filmy aj 
v nedeľu o piatej poobede a keď dávali film: „Poklad na striebornom jazere,“ ten ma 
inšpiroval natoľko, že som si takéto podobné dobrodružné romány začal tiež aj 
požičiavať v našej knižnici.  

Ale najviac kníh som prečítal cestou, keď som už ako dospelý, denne dochádzal 
vlakom do práce, z Kysúc až do Karvinej a späť. Avšak, to som  prešiel zas na iný 
žáner, lebo ako roky pribúdali, menil sa náhľad na život a taktiež i na literatúru. Boli to 
romány od Nižňanského, Haška, alebo Alexandra Dumasa, či Hanryka Sienkiewicza. 

A ktorá knižka bola moja najobľúbenejšia?... Ťažko povedať. Postupom veku sa môj 
čitateľský žáner niekoľkokrát zmenil. Na nejaký čas som  sa zameral i na detektívky 
a tak som vyberal a čítal iba tie knihy, ktoré boli pre mňa zaujímavé.  
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Teraz však už čítam veľmi málo. Doba sa zmenila a ja som vo veku, že dnešná 
literatúra ako: Harry Potter, alebo Pán Prsteňov, či fantazmagórie o hviezdnych 
vojnách má ničím neokúzlili. A taktiež, i keď nie som puritán, nenadchli ma ani knihy 
plné vulgarizmov a najmä tie, v ktorých sa dej odohráva v prostredí tzv. inak 
orientovaných, čo v dnešnom svete takpovediac frčí. 

Moje oblíbená literatura / Irena Otýpková 

Mou oblíbenou literaturou jsou historické romány, životopisy slavných monarchů 
i politiků, cestopisy. 

Detektivky jako „Deset malých černoušků“ od Agathy Christie“ mne po zhlédnutí 
divadelního zpracování v Ostravě nikdy nezajímaly. 

Po dobu studií byla nám uložena povinná četba. Oblíbila jsem si historické romány od 
Aloise Jiráska jako „Temno“ a podobně, od Karla Hynka Máchy jeho „Máj“, od Boženy 
Němcové její „Babičku“. 

Největším anglickým dramatikem a básníkem byl William Shakespeare. Četba jeho 
historických děl a básní mne velice zaujala, jako: „Richard III, Sen noci svatojánské, 
Mnoho povyku pro nic, Jak se vám líbí, Zkrocené zlé ženy, Romeo a Julie“ apod. 

Také Henryk Sienkiewicz, polský spisovatel, nositel Nobelovy ceny se zejména 
proslavil trilogií „Ohněm a mečem“. 

Alexander Dumas, francouzský spisovatel a dramatik, autor mnohých románů 
s historickou tématikou jako „Tři mušketýři“, „Hrabě Monte Christo“. 

Ze života slavných mne nejvíce zaujal životopis císařovny rakouské Marie Terezie i její 
snachy „Sissi“, manželky jejího syna císaře Josefa II, která byla zavražděna ve 
Švýcarsku u Ženevského jezera maďarským revolucionářem. 

Zajímavé byly životopisy francouzských králů, zejména Ludvíka XIV. 

Oblíbenou literaturou byly životopisy známých politiků, Lenina, Stalina a Hitlera. 

Cestopisy byly také mou oblíbenou četbou. Seznámily mne s dalekými zeměmi, 
s jejich kulturou. Často ovlivňovaly výběr mých zahraničních zájezdů. 

Moje čtení / Roman Štolfa 

Je noc, a já bych měl spát, 
místo toho o svém čtení budu povídat. 
Moje oblíbená literatura. Úkol zní jasně. 
Zkusím to tu odrepovat třeba formou básně. 

Jako mládežník já miloval foglarovky. 
Teď tak trochu jinou formou 
vracím se k nim zpátky. 

Procházím komiksy Rychlých šípů 
a vybírám některé pro dlouhodobou hru. 

Nejen proto, že výročí slaví, 
přál bych si, aby tu opět s námi byli. 

Chci přiblížit je dětem moderní doby. 
Mají totiž vlastnosti, co teď mnohým chybí... 

Z knih teď nejvíce čtu učební texty. 
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O kanoistice zdravotně postižených třeba právě. 
Také o ceně adrenalinu předčítám nejen sobě. 

Předčítám sobě i mládeži, 
když se chystá své síly prověřit. 

Denně pročítám dopisy a zprávy. 
Baví mě sledovat, kdo vyčnívá z řady. 

Baví mě pohádky předčítat dětem. 
Baví mě obohatit životy prací. 
Prací přátel z našeho Literárního klubu, 
nebo klasiky – Němcovou či Andersenem. 

Baví mě číst a studovat. 
Baví mě život, mám ho rád. 

První kniha / Rozália Kokotková 

„Jen v ní listuj a dívej se. Uvidíš, co v ní všechno najdeš,“ řekla paní učitelka. První 
písmena a obrázky začaly vzbuzovat velký zájem. Co tam ještě může být? Ptal se malý 
kluk, který zrovna nastoupil do první třídy. Otáčel stránku za stránkou a zjišťoval, že 
takové obrázky ještě neviděl. Učitelka děti nechala, aby si knihu prohlédly. Měla radost 
z toho, s jakým zájmem si prohlížejí první Slabikář. Po chvilce se zastavila u Jenička 
a zeptala se ho: „Jak to, že si ještě neviděl takové obrázky?“ Jeník odpověděl: „Víte, 
paní učitelko, já neviděl žádnou knihu.“ Učitelka se zamyslela, podle oblečení Jeníčka 
usoudila, že určitě pochází z chudší rodiny. Jeník s sebou neměl ani aktovku pro novou 
knihu a pomůcky, které se skládali z jednoho sešitu a obyčejné tužky. Učitelka 
navštívila rodiče Jeníčka a zjistila, jak Jeníček žije. Byli slušní, ale chudobní 
a negramotní. Měl ještě další sourozence. Mamka uměla trochu číst i psát, ale táta 
neuměl vůbec nic. Jeník rád chodil do školy a učitelka z něho měla velkou radost. Děti 
si hrály, chodily se koupat k řece, ale Jeník bez své knihy nikde nešel. Nebyla televize 
ani počítače, a tak si někdy se svou knihou vylezl i na vysoký ořech, kde se mu sedělo 
moc dobře. Do vesnice chodil člověk, který byl tak trochu mimo. Nikomu neubližoval, 
jen byl rád, když dostal nějaké jídlo. Povídalo se o něm, že se zbláznil z učení, když 
se chtěl stát farářem. Jeníkovi se posmívali, že skončí jak on, když se bude tolik učit. 
On na jejich řeči ale nedal, a i bez pomoci negramotných rodičů se našel ve svých 
knihách. 



 

 

 

  



 

 

 

 


