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Můj pradědeček Antonín

Na osudu mé babičky z tatínkovy strany bylo málo zajímavého, asi proto, že její život se
podobal údělu všech tehdejších prostých žen. Z vybledlé fotografie se na mne dívá oválná
tvář, světlý pohled modrých očí, vlasy sčesané do uzlu, štíhlá postava. Život jí uběhl mezi
plotnou, kde se připravovalo jídlo pro sedm hladových krků, a mezi neckami, v nichž se
pralo všechno rodinné prádlo. Opakovaná těhotenství, porody, dětské nemoci a úmrtí,
věčný úděl tehdejších žen. Kromě muže a čtyř dětí tu bydlel i její otec, můj pradědeček, vy-
sloužilý hajný. 

Babiččin tatínek na mé staré rodinné fotografii chybí. Ale tenhle můj pradědeček Anto-
nín Veverka nebyl tak nezajímavý člověk. Narodil se ještě za časů roboty, někdy v roce
1843. Na radu učitele ze strašické školy ho dali rodiče na „študie“. Bydlil pak v podnájmu
v našem městečku a domů se vracíval jen na neděli přes osm kilometrů pěšky. Naše město
mělo tehdy čtyři nižší třídy reálky, tři vyšší ročníky byly v Plzni. Můj předek s úspěchem
dokončil nižší reálku, pak sloužil jako praktikant a nakonec dostal i svou fořtovnu 
a mohl se oženit. Později jsme kolem tohoto stavení jezdili na koupání do Habru, ještě
tehdy se v něm bydlilo. 

O fořtovnu i o místo v lesích Coloreda-Mansfelda taky přišel. 
V těch dobách na panství Coloreda-Mansfelda řádili pytláci. Úkol dopadnout škodnou

připadl mému dědečkovi. 
Tu noc nesvítil měsíc a les byl temný jako pytel. Jen když člověk obrátil hlavu k světlejší

obloze mezi korunami stromů, mohl mezi neviditelnými nástrahami kmenů a větví po-
stupovat bez nebezpečí. Mého pradědečka tenkrát doprovázel jeden starý hajný. Stopovali
pytláky už dlouho, a tak šli skoro najisto. Nakonec stačilo sledovat směr jen podle rány
z pušky, která skolila vysokou. 

Můj dědeček nebyl dost opatrný, když si vzal s sebou jen jediného člověka. Těch pytláků
bylo víc a byli v převaze. Místo aby je dědeček přepadl, odzbrojil a usvědčil, dopadlo to
načisto obráceně. Pytláci odzbrojili pradědečka. Byl z toho tenkrát soud. Dobřívští pytláci
byli odsouzeni a nějaký čásek si odseděli. Ale trestu neušel ani Antonín Veverka. Coloredo-
Mansfeld ho degradoval z fořta na hajného a poslal na myslivnu, kterou musel uprázdnit
propuštěný hajný, který pradědečka doprovázel. 

V panské přízni už pradědeček potom asi nikdy nebyl. Soudím podle toho, že se s rodi-
nou stěhoval z jedné hájenky do druhé: byli nějaký čas Na smolárně, pak v holoubkovské
myslivně, nakonec Na Americe v padrťských lesích, kam se za mého života již nesmělo,
protože tu bylo vojenské pásmo. 

Pradědeček se dobře znával s hercem Mošnou. Sedávali spolu ve Staré hospodě u piva -
můj prapředek musel pro to posezení urazit pěkných pár kilometrů. Ale v létě bylo pro něj
takových čtrnáct kilometrů jen pěkná procházka po známé cestě. Mošna býval v Dobřívě
na letním bytě. V zimě bydlel v Praze. 

„Antoníne,“ povídá mu jednou Mošna, „stěhuju se do Prahy, pomůžeš mi s kufry.“ 
Tenkrát se chodilo z Dobříva na vlak do stanice Mýto, dnes je tu zastávka Kařízek.

Dobřívský sedlák musel dovézt kufry, Mošnu i Antonína na stanici a vlak tam stál připraven
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k odjezdu. Kalupem naložili objemná zavazadla, a než stačil můj prapředek vyskočit z va-
gonu, vlak už uháněl plnou rychlostí k Praze. Smrákalo se a z nejbližší zastávky nevedla na
Padrť kloudná cesta. 

„Copak by ses nemohl podívat za mou ženou,“ přemlouval ho herec, „však ona to ta tvá
bez tebe jednu noc vydrží. Pomůžeš mi s kufry, přespíš u nás a ráno pojedeš zpátky.“ 

Jenomže můj pradědeček byl jen tak podomácku a k velikému údivu Pražanů absolvoval
celou dlouhou cestu z nádraží Františka Josefa až na Vyšehrad ve starých sešlapaných
dřevácích. 

„Doma tě žena obuje,“ utěšoval ho Mošna. „Máš stejnou nohu jako já.“
A tak ho manželé Mošnovi nakrmili a obuli, mladá paní se s ním srdečně rozloučila

a Mošna s Antonínem Veverkou se vydali ráno na vlak. Dřeváky nechali ženě na podpal. 
Bohužel můj pradědeček neměl tak malou nohu jako velký herec. Dost statečně se

přemáhal, nakonec půjčené boty vyzul a pražskými ulicemi šel bosky. A pochopitelně taky
celou cestu z Mýta na Padrť. 

Taky hrával s Mošnou kuželky. Hrávalo se o ledacos. Jednou byl hlavní cenou statný
černý kozel. Antonín Veverka hlavní cenu vyhrál. Kozla si odvedl. Dodnes si představuji tu
podivnou cestu s tvrdošíjným rohatým zvířetem, které nechtělo klopýtat po nerovné dře-
vařské cestě mezi přízraky temných stromů a vzpouzelo se jako čert. Celý život trávilo
v chlívku a teď ho jakýsi cizí člověk násilím táhl do černých pekel. Ubohý kozel a ubohý
dědeček. Teprve pozdě po půlnoci dorazila vzácná trofej do padrťské hájenky. Jenom
omylem se musilo stát, že tento výkon nebyl zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Jestli
ovšem už tenkrát něco takového měli.

Příběh ze staré rodinné fotografie
Historie mého rodu z otcovy strany sahá až kamsi do začátku osmnáctého století, když

se nějaký vysloužilý voják, můj praprapředek, vrátil z vojny a oženil se s dcerou uhlíře ze
Strašic. Později po něm převzal živnost a trvale se usadil. V mém rodě byli tesaři, kováři, ale
především hajní. Po několik generací se dědilo toto řemeslo, nebo spíš úřad, který patřil
mezi panskou službu. 

Fotografie, jedna z nejstarších: je na ní můj dědeček a babička - oba jsem vůbec nepo-
znala, protože zemřeli dřív, než jsem se stačila narodit - se třemi dětmi. Nejmenšího drží
babička na klíně, to je můj strýček Josef, mladší je strýc Toník, nejstarší, jenž má v ruce
síťku na motýly a tornu u pasu, je můj tatínek. Má stejný kukuč, jaký míval v dospělém
věku: otevřený, zvídavý a jakoby trochu překvapený. Chybí nejmladší strýček Rudolf, který
dostal jméno po korunním princi, tenkrát byl ještě na houbách. Pozadí tvoří podle dobové
módy namalovaná kulisa překrásného parku a schodiště z bílého mramoru. 

Ale k příběhu mého dědečka: Byl synem sedláka z Lučiště a také on vstoupil jako hajný
do panské služby. Bylo mu už padesát, když ovdověl, a zůstal sám s dospělým synem. Tehdy
měl chlapec své děvče, a protože v hájovně chyběla ženská ruka, uvažovalo se o svatbě.
Děvče bylo k světu, bylo také z hájenky, zvyklé na samotu i na všechny práce kolem malého
hospodářství. Můj dědeček šel tedy vyjednávat. Třebaže nevěstini rodiče nebyli proti,
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jednání se protahovalo. Týden se vlekl za týdnem, neděle za nedělí. A dědeček pořád
vyjednával. Anna, které bylo málo přes dvacet, začínala najednou váhat. Mladý ženich
chodil zamyšlený a málomluvný. 

Utekl měsíc, dva. A byly ohlášky. Ale neženil se mladý, ale můj dědeček. Anička se během
nekonečných námluv do vdovce zamilovala a pustila mladého k vodě. Měla pak s dědeč-
kem ještě pět dětí. Dcerka zemřela v útlém věku na tuberkulózu, zůstali čtyři kluci. 

Zhrzený milenec utekl z domova, dorazil až někam do Hamburku a nalodil se na parník
do Ameriky. Nikdo z rodiny už o něm nikdy neslyšel. 

Když si tak prohlížím starou fotografii, musel být dědeček ještě v padesáti fešák. Pěkně
modelovaná tvář, vzpřímená postava. To po něm měl můj tatínek černé oči a tmavé, vlnité
vlasy, babička byla modrooká. 
Čtyři kluci museli dát mé pramáti zabrat. To nebyli sourozenci, to byl klan. Ačkoliv mezi

nejmladším a nejstarším byl věkový rozdíl téměř čtrnácti let, drželi spolu nerozlučně až do
smrti. Pamatuji si, jak k nám chodívali už jako důchodci hrát šachy, domek ožíval jejich
smíchem a hlasitým hovorem, do konce života si navzájem prováděli drobné zlomyslnosti
a žertíky jako zamlada. Mezi nimi se můj tatínek zase stával klukem, až jsem ho někdy
nepoznávala. 

Ten chlapecký klan měl mezi tehdejší omladinou jisté a pevné postavení. Bylo nutno
s ním udržovat loajální, ne-li přátelské styky: byli chytří, inteligentní, ale také rošťáci. 

Můj tatínek mi nikdy nevyprávěl o lumpárnách z dětství, snad aby neutrpěla moje vý-
chova a možná taky jeho otcovská autorita. Vím to od strýce Josefa, co k nám denně po
otcově smrti chodíval. Vyprávěl mé dceři příhody ze svého mládí, učil ji poznávat ptáky i di-
voká zvířata a trpělivě ji uváděl do strategie šachové hry. Atrakcí našeho městečka býval
dvakrát v roce kolotoč, střelnice a houpačky. Občas se dostavili i provazolezci nebo cirkus.
Když se město jednoho rána probudilo, našli jeho obyvatelé před nízkým řeznickým
krámem umělecky vyvedeného sádrového koně, na kterém se ještě den předtím vozily děti
na kolotoči. Na cestě, která vedla ke stráni, jedna stará žena potkala lva a pak se dušovala,
že byl živý, a před hřbitovem parkoval panský kočár. U děkanského rybníčka objevily děti
velkou bílou labuť.

Jestli městští policajti nějak vyšetřovali tento přečin, nevím. Ale majitel kolotoče večer se
svým koníkem už zase vozil malé děti na těch překrásných sedačkách, jež přičiněním mého
tatínka a jeho bratrů mohla aspoň na jedinou noc opustit své věčné stanoviště a svůj
nekonečný běh v kruhu. 

Policajti určitě nebyli klukovskému gangu nijak nakloněni. Jsem přesvědčena, že se mezi
nimi vedla permanentní studená válka. Kluci věděli své a policajti také. I když pachatel
zůstával neznámý, indicie nejasné a zavádivé a nikdy se nic nevyšetřilo, klíčilo tu jakési
skryté nepřátelství. 

Strážníci měli ohlídat bezpečnost obce i během noci. Měli na to svou místnost v prů-
chodu radnice. Tady za večerů mastili karty a v noci sladce chrápali. Jenom boty vystrkovali
na chodbu, aby nezašpinili podlahu, která bývala z přírodních, ohoblovaných prken a mu-
sela se dřít každý týden pískem a vodou. 

K ránu si rozespalý strážník chtěl dojít na záchod, ale po erárních botách ani vidu.
Hledalo se a hledalo: boty jako by se do země propadly. Houf policajtů v rakouské uniformě
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s vlajícími chocholy, blýskavými šavlemi a v domácky pletených ponožkách vyběhl
rozčileně na ulici. Kleli a nadávali a vzbudili jak pohoršení svých spoluobčanů, tak pokry-
tecký soucit. A našli se i tací, kteří ochotně pomáhali hledat. Všechno marné. 

Teprve k polednímu byly boty objeveny. Plavaly vzorně srovnané na malém rybářském
voru uprostřed děkanského rybníčku. Porybný je vylovil a osobně dodal na radnici. 

Ach, kdeže loňské sněhy jsou! A na mně se pak žádalo, abych byla vzorné dítě bez sebe-
menších kázeňských přestupků a abych svým rodičům dělala jen a jen radost. Copak se už
tenkrát nevědělo o Mendelovi? 

Nad fotografií strýčka Rudolfa
Byl to benjamínek o celých čtrnáct let mladší než můj tatínek. Pamatuji si ho jako frajera

s bohémskou patkou do čela, jistě dobýval dívčí srdce. Čekávala jsem nedočkavě na jeho
návštěvu, uměl krásně zpívat Cikánko ty krásná či Když do diskrétních cukrárny stěn a ku-
poval mi velikánské porce zmrzliny, horu dobrot, po kterých mě v noci vždycky příšerně
bolelo bříško. 

Zdědila jsem po něm housle, které strýc dostal po Schwarzenberkových dětech na Hlu-
boké, kde byl v mládí zaměstnán. Jsou už notně rozklížené a staly se pouhou dekorací v dce-
řině výtvarném ateliéru. 

A pak jsem ho znávala ještě jinak. 
Za války byl můj strýc nasazen do letecké továrny Avia, která hitlerovské vojenské

mašinérii dodávala letadla. Tady se můj strýček zapletl do sabotáže: stroje, které opouštěly
Avii, byly záměrně poruchové. Skončilo to deportací do koncentračního tábora. Vězni tam
museli spát na holém, studeném betonu, a když se pak strýc po válce vrátil domů, byl už
mrzák. Těžký revmatismus se postupně zhoršoval, nakonec musel zůstávat na lůžku.
Nepohyblivý.

Ležel tak dlouhých osm let. Až do své smrti ve čtyřiasedmdesáti letech. 

Má neznámá tetička 
Znám ji z jediného obrázku. Stojí vedle svých bratrů ve světlých letních šatičkách,

blonďaté vlásky samý prstýnek, v ruce drží dřevěného koníčka. Malé děvčátko ještě ne-
dorostlé pro školu. Jakpak se asi jmenovala? Možná po mamince Anička, nebo snad ji
volali jinak? Vím jenom to, že zemřela v dětském věku na tuberkulózu. 

Odešla jako odcházejí bílá oblaka a jako tají sněhové vločky. 
Jediné děvčátko mezi čtyřmi kluky. Byla? Nebyla? 
Už se na ni ani nevzpomínalo. 
Když jsem já sama byla ještě v dětském věku, na starém hřbitově u kostela Sv. Trojice by-

lo tolik pomníčků s porcelánovými medailonky děvčátek a dívek možná už v svatebním
věku - během války a po válce je všechny zabila ta hrozná nemoc. Ukradené životy... 

Pane doktore Kochu, jak vám dost neděkovat! 
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Můj strýček Josef 
Než jsem se narodila, bydlíval s námi strýček Josef, o sedm let mladší než můj tatínek.

Býval nerozlučným druhem mých dětských let. S ním jsem se toulala po lesních cestách na
Čilině a poslouchala milostné houkání divokých holubů, rozeznávala křik uličnické straky,
vrzání rehka či flétnový zpěv konopky. S ním jsem určovala stopy lesních zvířat i způsob,
jak utíkala, s ním jsem hledala ve skalách liščí a kuní nory. Za deštivých dnů jsem s ním
hrávala šachy a prohrávala ostošest. Mizíval mi pak o prázdninách na týden nebo na
čtrnáct dní a vracíval se pak pohublý, opálený a s vůní lesa a táboráku v šatech. Můj strýček
Josef byl skaut. 

Jak jsem žárlívala na jeho nevěstu, tetu Annu, a jak mi bylo neskonale smutno, když si ji
potom bral. Jak mi to vůbec mohl udělat, že mě opustil pro nějakou cizí holku? 

Tatínkovo kouzelné dobrodružství I
Za nějakými devaterými řekami a devaterými časovými horizonty leží příběh, který mi

vyprávěl můj otec na lavičce ve stínu naší zahrady. Tohle vyprávění už má dnes trochu nos-
talgickou atmosféru starých fotografií. 

Tatínkovi bylo devatenáct let, když musel narukovat do armády císaře pána. Chlapce
z plzeňského pětatřicátého pluku, kteří prošli ohnivou lázní bojů na Piavě a zůstali pak
ležet v bezvědomí na bojišti, našli teprve po pěti dnech saniťáci italského Červeného kříže.
Otcův osud byl stejný jako osudy vojáků, kteří upadli za první světové války do italského za-
jetí. Ale možná i trochu jiný. 

Zajatecký tábor nestřežily dráty nabité elektrickým proudem a kulometnými věžemi. Jak
se válka prodlužovala a zmenšovaly se porce vařených ryb, dostávali chlapci volno, aby si
obstarávali živobytí sami. Jen večer se museli včas hlásit v táboře. Chlapských rukou bylo
ve válečné Itálii zapotřebí všude: v hospodářstvích, kde zůstaly jen ženy, na zahradách,
u dobytka i na poli. Ještě k stáru vzpomínal otec na rozlehlé smokvoňové sady, kde hlídal
prasata, jež se blahobytně pásla na spadaných fících, které neměl kdo sklízet. Přezrálé
citrony prý chutnaly sladce jako pomeranč a za jednu liru byl celý demižon červeného vína.
Pro mého tatínka to byla země zázraků. Jeden čas byl dokonce ošetřovatelem slonů, když si
ho vyreklamoval cirkus, který vandroval během války po celé Itálii. Ale to už je jiný příběh.
Zajatci dostávali za svou práci od hospodyň nejen jídlo, ale i peníze. 

Měl tam restauraci jakýsi Číňan a můj táta k němu chodíval na jeho speciality. Nejchut-
nější byly špagety s masem. Chuť byla nepopsatelně dokonalá: jemná i kořeněná, lahodná
a rozplývavá; spláchnutá douškem červeného vína byla úchvatná jako koncert smyčcového
kvarteta. 

O svůj objev se chtěl tatínek nesobecky rozdělit a pozval na hody společnost kamarádů.
Číňan se hluboce ukláněl, projevoval překvapení a prosil, aby se pohodlně usadili, že tolik
porcí nemá, ale že je hned připraví. Kamarádi tedy čekali. Ráno v táboře nesnídali a byl už
pomalu čas oběda. V žaludku jim kručelo. 
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Ze dveří vyběhla asi desetiletá holčička, nesla velkou plechovku a rýč a zmizela za sta-
vením. A protože se pořád nic nedělo, šli si chlapci z dlouhé chvíle prohlédnout Číňanovu
zahrádku s bylinkami a pak i poškádlit tu hezkou holčičku, která ve stínu staré zdi kutila ně-
co v zemi. Děvčátko tu opatrně vytahovalo z vlhké půdy kompostu macaté rousnice a háze-
lo je do plechovky. Byla už skoro plná. 

„Che cosa fai?“
„Tatínek potřebuje moc žížal, když vás přišlo tolik,“ přiznalo děvčátko s dětskou bezelst-

ností. 
Dál příběh ani nemohl pokračovat jinak: v tu ránu byla hospůdka prázdná. 
Než odešel do československých legií, musel můj otec nějaký čas pracovat na Asinaře

v sírových dolech. Mnohem později jsem tyto sírové doly a těžkou robotu v nich viděla
v jednom historickém filmu o biblickém Barabášovi. V době první světové války patřily
doly Vatikánu a Svatý otec byl lidumilný vykořisťovatel. Pracovalo se jen šest hodin denně,
jídla i vína bylo tolik, že to chlapci ani nedokázali spořádat. Byli tu i turečtí zajatci z minulé
války. Každý Turek si pro sebe vykopal hrob, když se chystal odejít do nebeských harémů.
Po šestihodinové směně zbývalo ještě hodně volného času a ten ubíhal jako pohádková
rekreace. Suchozemský tvor si zkoušel své plavecké umění ve vodě tak průzračné, že dese-
timetrová hloubka pobřežního dna se nezdála hlubší než řeka Klabavka pod Hiršovou
továrnou. Na skalnatých pahorcích v podrostech makie běhali divocí strakatí osli, želv by-
lo tolik, že se jim člověk musel vyhýbat, a vesničané pekli svůj chléb v horkém popelu v zem-
ních dírách. 

„Nevracej se domů,“ radil tatínkovi starý Turek, jenž už začínal pracovat na svém solid-
ním loži pro věčnost. „Říkáš, že tam nemáte moře, to musí být moc chudá země.“

Ale mysl mého otce se pořád vracela k jedinému místu, které bylo protkáno jeho dětský-
mi stopami a jehož nezaměnitelné linie lesnatých pahorků se hluboko vryly do paměti jeho
rodu, kde ještě žili rodiče i tři bratři. 

A když pak sám Vavro Šrobár přišel osobně přesvědčovat české chlapce, aby zase vzali na
záda vojenská telata a přes ramena kvéry, vystoupil i můj tatínek z řady, aby si pod le-
gionářským praporem vybojoval cestu domů. 

Z jeho návratu domů mám malou amatérskou fotografii. Otec na ní má zavázané pravé
oko, ve kterém uvízla střepina granátu. Jen o centimetr dál, a nezasáhla by jenom horní víčko. 

Doma ho čekala už jen nemocná matka a tři mladší bratři. Dědeček na samém konci
války zemřel ve věku osmdesáti dvou let. 

Tatínkovo kouzelné dobrodružství II
Ještě musím zaznamenat příběh, který býval zlatým hřebem tatínkových vyprávění.

Nemá už žádného pamětníka a zachoval se jen ve vzpomínkách, jak jsem ho slýchávala ve
svém dětství. 

V srdci devítiletého děvčátka byl otec hrdina. Nejen proto, že byl legionářem, ale i proto,
že dovedl chodit po rukou - dokonce po hradbě z cihel. Uměl spravit kdeco - od dřeva po
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železo a v zimě mi hrával loutkové divadlo. Když už jeho invence povážlivě selhávala, poslal
na scénu vlka - ohavné, ze dřeva vyřezané zvíře potažené černou králičí kožešinou - a ten
pak všechny sežral a představení naráz skončilo. Řvala jsem hned, jakmile se objevil na je-
višti. A jaké příběhy uměl vyprávět z oné dávné doby, kdy mu naložili rakouské tele na záda
a popruh od kvéru přes rameno!

Už v prvé bitvě ztratil kamaráda - a ztrácel jich pak víc a víc, jak Italové kosili prořídlé
řady rakouské armády. Ale ze smutných zážitků zůstalo kupodivu do pozdější doby, kam už
sahají mé vlastní vzpomínky, jen pramálo. Milosrdná paměť selhávala, když šlo o smrt ka-
maráda, kterého zabil šrapnel, o epidemii úplavice, o zavšivené zákopy, o plesnivý
komisárek. Zato vykrystalizovala do snové podoby krajina slunné Itálie, smokvoňové, ci-
trusové a olivovníkové háje, kamenité svahy s plazící se vinnou révou a závratná dálka
moře. 

Tenhle příběh jsem milovala. Protože byl o tatínkovi, o cirkusu a o slonu. 
Tenkrát, když byl můj otec ještě v italském zajeti, mohli si tamější obyvatelé vypůjčit z tá-

bora pracovní síly, kterých bylo v době války všude zapotřebí. Správě tábora ubylo hlado-
vých krků a mladí muži pomáhali překonávat obtíže válečného hospodářství. 

Nemohlo se to udát jinak: tatínka si vybral majitel cirkusu na pomocnou práci s divoký-
mi zvířaty. Můj otec byl velmi hezký člověk, měl dobře stavěné tělo a jiskru v očích - nebo 
snad cirkusák usoudil, že mu bude dobře padnout uniforma po jednom muži, který musel
narukovat na frontu? Zkrátka se táta stal ošetřovatelem velikého sloního samce Jumba. 

Muselo to být dobrotisko, protože se hned s tatínkem skamarádil. Asi to nebyla přízeň
dočista nezištná, protože ho otec opatrně korumpoval. Nosil mu v kapsách různé pamlsky,
kus kukuřičného chleba, šťavnatý pomeranč, zbytky z kuchyně. Neoblíbil si ho jen slon
Jumbo. Začala po něm pokukovat i černovlasá dcera majitele cirkusu. Tatínek měl doma
svou lásku od dětských let, o tři roky mladší Betynku. Černá krasavice nadto ráda chrousta-
la česnek, celé paličky, jako by si pochutnávala na ovoci, a slon Jumbo denně spořádal
několik věder tuřínu. Musel se ovšem pěkně nakrájet, Jumbo totiž neměl přes svou velikost
tak obrovský jícen. 

Byl to chudý cirkus a vandroval i ve válečných letech po celé Itálii od městečka k městeč-
ku. Byly dny, kdy se představení vůbec nekonalo, protože diváci nepřišli, dny, kdy ani šelmy
nedostaly maso. Peníze se vyplácely jak kdy, bylo-li z čeho. A nebývalo. 

Krasavice s česnekovým aromatem se chovala stále dotěrněji, slon Jumbo býval stále
hladovější. Cirkusové prostředí ztratilo své kouzlo a italské cesty byly s přibývajícím létem
stále prašnější a úmornější. 

Intimní soužití mezi mým otcem a slonem skončilo jednoho dne špatně. 
Jumbo míval ve zvyku prošacovávat chobotem kapsy svého ošetřovatele. Bývaly teď čas-

to prázdné. Toho rána si elegantním gestem zkušeného kapsáře vytáhl tatínkovy stříbrné
hodinky, jež se v rodině dědívaly z otce na syna. Prý na nich byl obrázek lokomotivy a byl to
dárek k osmnáctým narozeninám. Než se dalo neštěstí zabránit, zmizely „remontérky“
v jícnu zlomyslného zvířete. 

Aby dostal z Jumbových útrob vzácnou rodinnou památku zpátky, předhodil mu otec
celý velký nekrájený tuřín v naivní důvěře, že to ohromné stvoření s tuřínem vyklopí i ho-
dinky. 
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Nevyklopil. Naopak, začal se dusit. A zpanikařil. Můj rodič nečekal, utekl, jak nejrychle-
ji dovedl, a zastavil se až daleko za městem, kde si v křoví svlékl cirkusácký stejnokroj a ve
spodním prádle dorazil do nejbližší vesnice. 

Tatínek, ač hrdina, se ve významné roli opravdového ošetřovatele divokých zvířat
neosvědčil. Hanebně selhal. Ale to mu neubralo na úctě a obdivu v mých dětských očích. 

Příběh, ve kterém má můj tatínek taky svou roli
Na jednom snímku z alba, které konečně po desítkách let dala dohromady dcera (zatím-

co já se k tomu marně chystala celý život), stojí otec uprostřed tří studentů. Tváře dvou si
dobře pamatuji. Ten nejmladší, Jirka, pro mě kreslíval roztomilé veverky, lišky, divoké ho-
luby a všechnu lesní i polní zvěř, na kterou jsem si právě vzpomněla. 

Kolem tatínka bylo vždycky plno lidí. Sám, kromě občasné návštěvy U Dvora, kde hrával
šachy, vlastně nikam nechodil. Lidé prostě chodili k nám. 

Ale tihle kluci Liškovi! 
To věkově nerovné přátelství mělo svou zištnou stránku, o které jsem já, dítko nevinné

a k tomu ještě holka, neměla vědět. Neměla, ale věděla. 
Liškovi kluci byli kvítka k pohledání. Jejich otec byl učitelem tělocviku a to mu zůstalo

i ve styku s lidmi. Kluky vychovával po sparťansku: podle zásad doktora Kneippa spali
v létě i v zimě v nevytopené mansardě v podkroví, ráno jim chrastil v umývadle led. Studiím
moc nedali. Ale vždycky, když došlo na napomenutí k větší pilnosti, nebo když v pololetí
hrozila dokonce kule, zašel pan Liška do gymnázia a postavil všechny vyučující do latě,
stejně jako to dělal se svými žáky. A tak kluci Liškovi prolézali střední školou s odřenýma
ušima a se sníženými známkami z mravů. 

Jak už jsem vám prozradila, byl můj otec všeuměl. Vždycky mě poučoval, že práce se musí
krást očima. Dokázal podrážet boty, letovat nádoby, pěstovat skvělou zeleninu, stavět chlí-
vek, vyrábět elektrické masážní přístroje i pasti na tchoře, instalovat elektriku a taky uměl
dělat pušky s krátkou hlavní. A tady se osudy mého tatínka a kluků Liškových scházejí. 

Liškovi kluci totiž pytlačili. Kromě jiného ovšem. Byli to i karbaníci. V kartách prohrál
ten starší své děvče, hezounkou Lidunku Soukupovou. Ačkoli to byla láska převeliká, svou
prohru uznal a mužné slovo dodržel. Liduška si pak u nás dost poplakala.

Škola byla to poslední, oč měli kluci Liškovi zájem. Proto zase hrozila kule z matematiky
a byl konec roku. Šlo tedy do tuhého. A tak se vymyslil nádherný plán. 

Profesor matematiky byl sice už v letech, ale měl mladičkou ženu. Chodívala se koupat
k řece: štíhlounká, světlovlasá, spíš filmová hvězda než manželka usedlého profesora. 

Dnes je mi jasné, že by žádná žena nedokázala odolat kouzlu namlouvání, jak ho dokáza-
li vyvinout a zdokonalit Liškovic kluci. Toho dvoření a těch sladkých slov, těch obdivných
pohledů a lichotek. Nebylo jediného přání, aby ho mladé paní nesplnili. 

Romantická paní profesorová, kterou si stárnoucí manžel přivezl odkudsi z Polabí, si
vzpomněla na své dívčí projížďky lodičkou po řece a s povzdechem vyslovila své přání. 

Příštího dne byl Litohlavský most obležen dětmi i dospělými. Po řece pádlovali Liškovi
kluci v neckách a mladá paní v nich výskala jako uličnice. 
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A bylo zle. Nepomohla ani autorita pana učitele Lišky. Paní profesorová se totiž doma
manželovi kajícně přiznala, že mu ukradla z psacího stolu příklady pro čtvrtletní kompozici
a že je za onu malou pozornost s neckami předala svým ctitelům. Milující muž, dojat její oprav-
dovou lítostí a skutečnými slzami, jí odpustil. Jak jinak. 

Ale delikventům to neprošlo. Čekalo je kárné řízení a karcer ve sklepě gymnázia. Trvával
obvykle celý den. A ten byl dlouhý a provinilci se začali nudit. Vždycky u sebe měli aspoň
prak - a tak si začali krátit dlouhou chvíli střelbou do terče. 

Mám-li věřit zkazkám, jež po našem městečku kolovaly, došlo nakonec i na podvlékačky,
které sušila paní školníková na dvoře proti sklepnímu okénku. Našla prý je několikrát
prostřílené v nejintimnějších místech. 

Nakonec oba Liškovi kluci přece jenom odmaturovali a škola si oddychla. Pak odešli stu-
dovat do Prahy. Jenom já jsem dlouho jejich návštěvy postrádala a po Jirkově vzoru jsem
kreslívala i během školního vyučování veverky, laně a zajíce. 

Na březích řeky Klabavky
Kousek od Litohlavského mostu směrem proti proudu řeky, kde Liškovi kluci vozili paní

profesorovou v neckách a odkud jsme se za velkých povodní dívali na postele, peřiny,
poličky, skříňky a psí boudy, které plavaly po vodě od zatopené čtvrti Pátku, bylo divoké
koupaliště. Na zrcadlovou hladinu tůně tu staré vrby vrhaly chvějivé krajky stínů, pod
ohavně kluzkými kameny se schovávali černí raci a kus odtud, kde se Stráň svažovala pří-
mo k řece, chytali rybáři s paní Saxovou okouny. 

Paní Saxová, žena snad kolem čtyřiceti, ale pro nás děti stará bába, byl opožděný exemp-
lář sufražetky v staropanenském vydání. I v létě nosívala pánské sako, černou pláštěnku do
deště a vysoké šněrovací boty - a v době moderních mikád a trvalých ondulací pevně
utažený drdól z tmavých vlasů. Patřila neodlučitelně k houfu rybářů, s nimi sedávala
u vody, i když pršelo, a s nimi vstávala v létě ve tři hodiny ráno, kdy ryby nejlíp berou. 
Řeka Klabavka, která protékala naším městem, byla tenkrát romantická a krásná.

Dodnes si přesně vzpomínám na hořkou příchuť vrbového a olšového listí, na chladnou
svěžest vody, jež byla cítit rybinou, na dny plné zlatavé barvy léta. O prázdninách jsem tam
trávila s maminkou nekonečně dlouhá odpoledne.

V neděli s námi býval i tatínek. Musím se přiznat, že ho má matka hluboce zklamala,
když mu darovala dceru. Ale jeho zklamání nebylo trvalé. Už ve dvou letech mě naučil špl-
hat po násadě koštěte, které nahoře přidržoval ve svislé poloze, později jsem s ním chytala
ryby v Boreckém potoce na mušku i na splávek, uměla jsem k maminčině zděšení střílet ze
vzduchovky a ve třetí třídě jsem oslnila učitele, když jsem opakovaně dokázala „knít“ na
jedné noze. S tatínkem jsme chodívali pěšky po všech kopcích, které obklopovaly naše
městečko, kilometry a kilometry daleko, jako dítě jsem znala všechny lesní studánky
s žábami a pomněnkami i potůčky s larvami chroustíků, kteří si stavěly tak roztomilé
domečky z písku. Když mi bylo pět, začal mě tatínek učit plavat. Napřed mi vysvětlil, že se
vůbec nedá utopit, že voda člověka nese a že stačí hrabat jako pes. A pak mě v náruči odnesl
do nejhlubšího místa tůně a hanebně mě tam opustil. Řvala jsem jako tur, dokud mi voda
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nezalila pusu. Když jsem zmizela pod hladinou a opravdu se asi začínala topit, otec mě
velkoryse zachránil před hroznou smrtí. 

Tato produkce se pak ve stále zdokonalenější podobě opakovala k hrůze a zděšení
maminky a k obveselení dospělých i dětí. Ta drastická metoda, jak ji dědeček zažil na vojně,
se kupodivu osvědčila. Než jsem šla do školy, plavala jsem už jako štika: prsa i motýlka,
naznak i šlapání vody, ba i to hrabání po psím způsobu. Voda byla od té doby mým druhým
živlem a nejbezpečnějším místem na světě. 

Příběh, který jsem slíbila vyprávět, se udál daleko později, kdy se z naší vlasti stal
Protektorát Böhmen und Mähren a kdy se z amplionu našeho stařičkého radia značky
Philips denně ozývaly štěkavé zvuky německých politických vůdců. A přece jsme se i v tom
zšeřelém válečném čase chodili koupat nebo chytat ryby. 
Říkalo se tomu lístkové hospodářství a fasovali jsme nejen potravinové lístky, ale i ša-

tenky. Padly většinou na mé ošacení, tak rychle jsem všemu odrůstala. A tak se přešívalo
a přešívalo. Měla jsem štěstí, maminka byla vyučená dámská krejčová. 

Bylo léto a na tatínkovi se rozpadly poslední černé plavky. Problémem byla prázdná
šatenka. Ale vynalézavá duše mé matky přece jen našla řešení. 

Vlajka byla jediná textilie, která nebyla vázána na příděl. Plátno to bylo solidní, aby vy-
drželo všechny rozmary počasí, dobrá, v čase války tak vzácná bavlna. Maminka tedy zašla
k Jirsákovům, koupila vlajku, obarvila ji v prádelním hrnci na černo barvou „Duha“ a uši-
la z ní elegantní pánský koupací úbor. Dárek pak slavnostně předala o tatínkových naro-
zeninách na Vršíčkovou pouť. Tatínek vždycky slavíval své narozeniny o pouťové neděli, ať
už připadla na kterékoli datum, protože se jedné takové pouťové neděle v roce 1895 naro-
dil. 

Byl horký den a naše rodina se šla koupat. Teploměr vylezl na třicítku, slunce pálilo a vo-
da připomínala teplou polévku. Veliké svlačce, které se šplhaly do větví vrb, voněly víc než
kdy jindy. Byla jsem šťastná. 

Za to odpoledne jsme vlezli s tatínkem do vody aspoň desetkrát, desetkrát se pak vyvalo-
vali na staré dece. Maminka, která se nikdy nenaučila plavat, pletla ve stínu z párané vlny
své válečné svetry. Sladký den, vydolovaný z hluchého času. 

Najednou se lidí na pláži zmocnil neklid. Někteří zbledli hrůzou, někdo vypukl v smích. 
Asi se někdo topí nebo co, usoudil můj otec a šel obhlédnout břehy řeky. A jak se tak

vzdaloval, čas se náhle zastavil jako v Ejzenštejnově filmu. Na inkriminovaném místě
tatínkových plavek svítil černý hákový kříž ve světle šedivém poli, jak slunce vyšisovalo
říšskou vlajku. 

Další dny a měsíce úzkosti milosrdný režisér, který psal filmový scénář pro mé pozdější
vzpomínky, naštěstí vystřihl. Lidská paměť umí dokonale retušovat. 

Na fotografii z těch let stojím vedle tatínka a maminky, která se nikdy nechtěla dávat
fotografovat. Snímek dělal můj strýček Rudolf, jejž brzy potom zatklo Gestapo. Z koncen-
tračního tábora se vrátil až v pětačtyřicátém a napůl mrzák. Podruhé tak zasáhla do naší
rodiny válka. V koncentračním táboře byl už otcův bratranec Karel, novinář. Pro toho si
přišli hned po okupaci Československa v březnu 1939. 
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Z alba mé maminky I
Jiráskovu F. L. Věkovi se podobá příběh nejstaršího předka z matčiny strany, na 

kterého si rodová paměť vzpomíná. Zatímco osudy ostatních se odvíjely v hranicích
obyčejných životů, byl tento můj prapředek jak odsuzován, tak se stal i zdrojem jakési
skryté pýchy. 

Ve vyprávění mé maminky neměl jméno. Pocházel ze středního hospodářství, ale měl
odvahu odmítnout vyježděné koleje svého rodu, odejít do Prahy a stát se studentem
Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Pro takovou nehoráznost, jakou byly studie na filo-
zofii, neměli jeho rodiče dost pochopení a možná ani dost peněz. Nebyly koleje ani stipen-
dia. Můj prapředek tehdy nedostudoval. 

S jak těžkým srdcem musel odcházet ze školy a vracet se domů, do rodných Volduch.
A protože to byl už tenkrát jenom nanicovatý intelektuál, musel se něčemu vyučit, aby uži-
vil sebe a rodinu. Krejčí asi nebyl příliš dovedný. A jako někteří sedláci dokázali prohýřit
jmění v kartách a po hospodách, můj prapředek karbanil v knihách. Utratil v nich často
všechen výdělek a praprababička se ocitala s dětmi v nouzi. Nakonec živila rodinu téměř
sama. Uměla krásně vyšívat a v dobách, kdy se ještě nosily sváteční kroje, byla její doved-
nost ceněna výš než krejčovina jejího muže. 

Tolik příběh. A já si někdy myslívám, jestli jsem právě po něm nezdědila svou posedlost
knihami a jestli jsem místo něho po víc než stu letech nedokončila tu Filozofickou fakultu,
které se musel můj předek v dávných dobách z existenčních důvodů vzdát. Že je to pošetilá
myšlenka? Kdo ví.

Z alba mé maminky II 
Přetržená nit rodových vzpomínek se opět navazuje v druhé polovině minulého století,

kdy matčini prarodiče, můj pradědeček a prababička, už žili v našem městě ve čtvrti zvané
Na kamení. Byla to doba vrcholící formanské slávy. Městečko leželo na trase Praha - Plzeň
a bylo významnou zastávkou pro formany, jak o tom dosud svědčí bývalé zájezdní hostince
U lva nebo Na Železné. 

V těch dobách, než byla postavena osobní dráha v šedesátých letech devatenáctého sto-
letí, byli tu mí předkové usazeni jako koláři. Šlo o dovedné řemeslníky a doba jim přála.
Všichni, kteří potřebovali opravit vozy, u nich hledali pomoc, a tak se z nich časem stala
poměrně zámožná rodina. Pradědeček vychoval tři děti: moji babičku Magdalénu, syna
Václava, co se vyučil truhlářem, a ještě Josefa. Mé babičce i Václavovi postavil dvě stavení
v Barrandově ulici; v jednom z nich jsem s rodiči bydlela, dokud jsme si nepořídili vlastní do-
mov. 

Josef měl dědit živnost i dům v Madlonově ulici. 
Jsou rody, jejichž osudy jsou psány rozmarným publicistou, a jsou i rody, které nesou

svůj život jako úkol, jemuž je třeba dostát za každou cenu. Selžou-li pak někdy, může to být
tragédie. To je případ prastrýce Josefa z maminčiny strany. 



Lístky z rodinného alba

Když ve čtrnáctém roce na svatou Annu vypukla světová válka, musel okamžitě naruko-
vat. Dostal se na ruskou frontu. Byl to člověk citlivý a vnímavý a v těžkých podmínkách
zákopů a bitev nedokázal přežít. Oběsil se na pásku od vojenské uniformy. Maminka pro
něho vždycky ve výroční den jeho smrti držívala smutek, na stole hořívala svíce a den byl
zasvěcen vzpomínkám. 

Fotografii svých praprarodičů nemám. Jenom z vyprávění vím, že má prababička byla
v mládí krasavice a že ještě ve stáří měla hezké modré oči a dlouhé černé vlasy. Mamince,
která jí je každý večer kartáčovala, slibovala zlatku za každý šedivý vlas, který najde. Tu
zlatku si maminka nikdy nevysloužila, prababička totiž nikdy nezešedivěla a s černými
vlasy ji uložili i do hrobu na bývalém hřbitově U svaté Trojice. 

O babičce Magdaléně
Ze tří dětí, které prababička měla, byla nejmladší matka mé maminky Magdaléna.
Vyrůstala v dostatku a snad byla jako jediná dcera i hýčkána; můj otec o ní říkával, že by-

la rozmazlená a poněkud panovačná. Už tenkrát měla porcelánové zuby. Pamatuji si, jak
potom ve stáří, s těmi umělými korunkami navrtanými přímo do kořenů zubů, strašně trpě-
la. Celé dny chodívala zabalená do široké vlněné šály, dávala si obklady na nemocné dásně
a k smrti se bála zubaře. Byla po prababičce i hezká: modré oči a černé, vlnité vlasy. 

Jak došlo k sňatku s mým dědečkem, se už asi nikdy nedovím. Bylo to manželství do-
hozené? Nebo po nějaké známosti? Pradědeček prý chtěl na ženichovi jen jedno: aby byl na
rodinu hodný. Babička byla z domova dobře vybavená, dostala vlastní domek i věno, mladé
manželství snad mohlo být šťastné. Ale nebylo. 

Rozmíšky střídávaly hádky. Narodily se tři děti: má matka, Antonín a Václav - ale o štěstí
se nedalo mluvit. Děti často utíkaly k babičce do Madlonovy ulice, kde jim bylo dobře. 

Když vypukla světová válka, chtěl se dědeček vyhnout vojně, a proto předstíral po-
matenost. Maminka mi vyprávěla, jak jednou rozštípal dveře od chlívka. Ale děti nebil
nikdy a ženu také ne. A nakonec se mému dědečkovi přece jenom povedlo vyhnout frontě
a životu vojáka. Ale babička měla už takového manželství po krk, využila předstírané po-
matenosti a zažádala o rozvod. 

Hodně jí pak museli pomáhat rodiče. Už se nikdy neprovdala a žila se svými dvěma syny,
později s nejmladším Václavem až do své smrti. 

Portrét jediné babičky, kterou jsem znala
Otec se díval na matku své ženy dost kriticky. Jestli to ovšem nebyl pohled zetě na tchýni.

Ale v každém případě to byla statečná žena. Byla však i hrdá. Mamince nikdy nemohla od-
pustit, že se vdala „pod úroveň“. Nikdy nebyla zaměstnána a na parte má napsáno
„soukromnice“, jak se tehdy říkávalo lidem, kteří nebyli v závislém postavení. Nikdy se se
mnou nemazlila, nikdy mi nevyprávěla pohádky. Její život určitě nebyl lehký. Tím těžší, že
byla vychována pro lepší poměry. Ale i ona brala svůj život jako úkol, kterému je nutno
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dostát za každou cenu. Pokud mi paměť sahá, žilo se u ní skromně a šetřilo se víc než dost.
Kolikrát mě hubovala, když jsem přes noc nechala na dvoře svítit světlo, nesměla jsem do
zahrádky vodit kamarádky, protože se tu pěstovala zelenina pro domácnost a rostly na ní
ovocné stromy, a když jsem několikrát neposlechla a došlo ke škodě, zůstala už pro mě
zahrádka bez dozoru dospělých navždycky zamčena. Babička pletla celé dlouhé zimní
večery punčochy z bavlněných přízí a se sluchátky na uších poslouchala „rádio“ na krys-
talky, které pro ni vyrobil strýček Václav. V létě mě učila znát léčivé byliny: třezalka čistí
krev, lipový květ je na pocení, zeměžluč na žaludek a žebříček na záněty všeho druhu.
Pomáhala jsem jí sbírat něžňoučké kvítky bílého světlíku, kterým si babička léčila ve stáří
slzící oči. Taky jsem u ní spávala, když moji rodiče šli do biografu nebo do bálu. 

Když se rozvedla, zůstaly babičce tři ještě nezletilé děti od 8 do 15 let. Dokázala všechny
vychovat a dát všem řemeslo nebo vzdělání, dokonce i mé mamince, ačkoli to byla jenom
holka. Měla jít studovat, byla nejlepší v poslední třídě měšťanské školy, ale na to nebylo
pomyšlení. A přece si matka vyplakala a vybojovala, že se mohla jít učit k paní Honalové do
nejlepšího módního salónu v našem městečku. Strýc Antonín se vyučil zámečníkem, Vašek
vystudoval elektrotechnickou průmyslovku. Tenkrát se na okrese zaváděla „elektrika“, ve-
liký vynález tehdejší doby. 

Babičku jsem ošetřovala o prázdninách, už jako vysokoškolačka, když po válce ve čty-
řicátém pátém roce dostala zápal plic. Tenkrát ještě nebyla antibiotika, a tak ve svých sedm-
desáti dvou letech na tu nemoc zemřela. 

Strýc Václav, který se kvůli ní až do její smrti neoženil, jí vystrojil pěkný pohřeb, postavil
pro ni krásný náhrobek z leštěné černé švédské žuly, ale taky po ní shrábl všechen majetek,
domek, louku i pole, které později výhodně rozparceloval na stavební pozemky a postavil
z výtěžku vilu. Maminka neviděla z dědictví ani halíř. 

Babiččinu fotografii jsem jako dítě, když přišla vlna barevných snímků vykolorovala
anilinovými barvami: rudé rty, ultramarinové oči, zelené šaty - dneska připomíná fauvis-
tický obraz. Proto už sotva poznávám její tvář, jak spolu sedíme na lavičce na našem dvor-
ku. Ale mám ji v paměti, i když její podoba se lety vytrácí jako obraz ve starém zacházejícím
zrcadle. Zůstává spíš přeludem: její kulatý obličej v pavučině vrásek, její modré oči, kadeř
prošedivělých vlasů, jak se uvolnila ze starodávného drdólu... 

Než jsem přišla na svět
Snem mé maminky bylo jít na studia. Ale na to nemohlo být ani pomyšlení, byli tu ještě

dva mladší, dorůstající chlapci. Vyučila se tedy dámskou krejčovou a pak pracovala jako to-
varyška, než si po vzoru tehdejších emancipovaných žen založila vlastní krejčovskou
živnost. Vedla ji až do mého narození, ještě večer prý s učednicí šila šaty, když ji přepadly
porodní bolesti. O půlnoci jsem už byla na světě. 

Ten svůj módní salón už později nikdy neobnovila. Otec usoudil, že byl prodělečný.
Zákaznice jí často zůstávaly dlužny a maminka byla všechno možné, jenom ne obchodnice.
Jejím pozdějším zaměstnáním se stala výlučně rodina a výchova. Jí i tatínkovi tak vděčím
za šťastné dětství. 



Lístky z rodinného alba

V našem městečku panovalo mínění, že holka, která si vezme některého z Procházkovic
kluků, udělá dobrou partii. Určitě se tím nemyslelo bohatství, jestliže, tak spíš bohatství
povahové. Všichni moji strýcové byli dobří otcové a obětaví a věrní manželé. 

Někdy si představuji, jak se můj otec vrátil v legionářském stejnokroji z první světové války,
snědý a tmavovlasý s perem na klobouku a jak se za ním ve městě otáčely panny na vdávání. 

Podle jeho vyprávění je tehdy ubytovali v pětatřicátých kasárnách v Plzni (ta kasárna po-
tom srovnali se zemí). Poválečný vojenský režim byl už hodně uvolněný, a tak tatínek cho-
díval na noc domů: pěšky 16 kilometrů tam a ráno zpátky. A já ho podezírám, že nechodil
domů jen proto, aby se vyspal v civilní posteli, ale že chodíval na rande s maminkou. Těžko
to mohlo být jinak. 

Mamince se tatínek vždycky líbil. I když mi jednou v důvěrné chvilce prozradila, že za
války chodila s jedním stejně starým hochem, který ještě nemusel narukovat, a že jí nosil
a dával za okno fialky, dokonce i ty podzimní. Psávali si i dopisy, ale ty si tatínek později
vyžádal a hodil je pod Strání do Padrťského potoka. 

Maminka chodívala na lodičky a na brusle na Borecký rybník, tenkrát ještě nebylo
postaveno městské koupaliště. Jako by vypadlo ze Šrámkova Léta, tak mi připadá její
vyprávění o tom, jak pádlovala na lodičce napříč k druhému břehu a jak za ní tatínek plaval
a pak jí natrhal celou kytici bílých leknínů. Ty tam kvetly ještě za mého dětství. 

Romantická láska netrvala bohužel dlouho. Když brzy nato zemřela tatínkova matka,
musel se oženit. Domek, ve kterém dosud bydleli, se prodal, stržené peníze se rozdělily
rovným dílem mezi sourozence. Ze svého podílu i z vlastních našetřených peněz dal tatínek
udělat podle matčina přání nábytek v tehdejším módním secesním slohu. Byl z tmavého
mořeného a leštěného dřeva, na čelech postelí a na dveřích skříní měl ručně vyřezávaný 
vzor z květinových zvonků na široké pentli. Dnes ho má dcera v ateliéru. 

Svatební fotografie rodičů ukazuje maminku v secesním klobouku se stylovou krempou
a s peřím. V časech poválečné bídy se nevdávala v bílém, ale v krásném kostýmu se sklá-
danou sukní, kterou si sama ušila, a ve vysokých šněrovacích botkách, jaké se dneska
prodávají u Salamandra. Z toho kostýmu mi, když jsem začala chodit do gymnázia,  ušila
šaty a podle toho taky vím, že měly zelenou, lišejníkovou barvu. Na fotografii je vedle tatín-
ka maminčin bratr Antonín, švihák a dobyvatel dívčích srdcí, a poněkud vyjevený tatínkův
mladší bratr Tonda, oba jako svědkové. 

Matka i otec byli hezký pár. Tatínek byl opravdový muž. Dovedl se postarat o rodinu,
nikdy, ani v dobách hospodářské krize, jsme neměli nedostatek, i ve válce dokázal obstarat
živobytí a na své zahrádce vypěstoval zeleniny tolik, že jsme ji ani nestačili spotřebovat.
Postavil taky rodinný domek, abychom nemusili bydlet u babičky. Maminka v něm našla
oporu a zázemí jako málokterá. 

* * * 

Lidské životy se odvíjejí v kruzích a stejně tak se uzavírají. Jenom pokud trvají
vzpomínky v myslích živých lidí, zůstávají v jistém smyslu přítomny. To jsem měla v úmys-
lu, když jsem se rozhodla zachytit pokud možno věrně jejich příběhy dřív, než se společně
se mnou propadnou do propasti času. 

16



Věra Šmídová17

VĚRA ŠMÍDOVÁ - PROCHÁZKOVÁ

Narozena 1923 v Rokycanech. Maturovala na rokycanském
gymnáziu v roce 1942. Protože vysoké školy byly v té době za-
vřeny, přijala náhradní zaměstnání v soukromém obchodě
v Holýšově a poté pracovala jako poštovní pomocnice v roky-
canech. Po válce vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity
Karlovy v praze. po dokončení studia učila na základních
a středních školách v Sokolově a Kraslicích a od poloviny
padesátých let v Plzni. V době Pražského jara jí ministr školství
Bezdíček udělil titul Vzorná učitelka. V roce 1974 byla pro své
občanské postoje ze školství propuštěna. Po obtížném hledání
nového zaměstnání se nakonec uchytila jako osobní pokladní
na jednom z plzeňských nádraží, kde pracovala až do dů-
chodového věku. Po roce 1989 spolupracovala s Českým roz-
hlasem a dosud pravidelně publikuje v Plzeňském deníku
a v měsíčníku Kultura jako výtvarná recenzentka (spolu
s manželem Miloslavem Šmídem). Je čestnou členkou Unie
výtvarných umělců plzeňské oblasti a externí spolupracovnicí
kulturní redakce Plzeňského deníku. V roce 2004 vydala
v Torstu knižně svou korespondenci s janem Čepem pod
názvem Před námi tma a mráz (Dopisy z let 1942-1945). Žije
v Plzni.
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