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Když lidé zaèali žít organizovanì, vymysleli si èas. Možná si mysleli, že jim 
to pùjde líp. Pak už to zastavit nešlo. Když už je nìjaká velièina, musí se také 
mìøit, a tak vznikly hodiny a kalendáøe. Hodiny jsou k nám neúprosné, tikají 
samy. Kalendáøe jsou pøece jen trochu benevolentnìjší, nemusíte otoèit list 
zrovna hned toho prvního. Plzeòské kalendáøe už vycházejí dlouho, ten nej-
novìjší, v poøadí ètyøiadvacátý, pøipravila Vlasta Špinková, pùvodnì nenápad-
ná ekonomka, postupnì èím dál nápadnìjší autorka zatím sedmi básnických 
sbírek. Obèas píše i prózu, a tak se sešlo dvanáct povídek pro rok 2021. 
Dvanáct textù na dvanáct mìsícù. Vlídná povídání o obyèejných vìcech. 
Nemusíte nad nimi pøemýšlet, ale mùžete. O vztahu hmoty a energie, o rekon-
strukci chalupy, o poètu okvìtních lístkù kopretiny. A jste pøi tom v klidu, 
protože hmotu na energii mìnit nemusíte, chalupu rekonstruuje autorka a její 
manžel a ty kopretinové lístky, nakonec proè je nespoèítat… A èas pøitom 
utíká… Nebo se zastaví? Tøeba má taky nìkdo hodiny, kde si mùže posu-
novat ruèièky sám, jak chce. Vy máte kalendáø, kterým mùžete listovat        
bez ohledu na èas. Jedno povídání každý mìsíc nebo to pøeèíst všechno 
najednou. Anebo opakovanì. V každém pøípadì vás èeká klid a pohoda.

Pøíjemné ètení.                                                                        Václav Gruber

Vlídná vzpoura proti èasu
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LEDENLEDEN

Malá noèní hudba
Napadlo vás nìkdy, proè vlastnì W. A. Mozart zkomponoval Malou noèní 

hudbu? Hloupá otázka! Protože byl hudební génius. Tedy podle mého soudu.
Namítnete, že to možná bylo na zakázku. Mùže být. Já si myslím, že 

obèas trpìl jako každý z nás nespavostí, a tak komponoval a vkládal noty     
do osnovy, až se zrodila tahle jeho serenáda. Dostaveníèko, skladba pøíjem-
ná k poslechu. Nenároèná i pro hudební ignoranty jako jsem já. Bez muèení 
se pøiznávám ke svému nedostateènému hudebnímu vzdìlání. Je fakt, že se    
s tímhle hendikepem peru celý život.

Už jako malá holka jsem toužila hrát na nìjaký hudební nástroj. Nevím 
proè, pøišlo mi to takové vznešené. Nepoèítám do toho valchu nebo vozem-
bouch, který jsem tenkrát ani neznala. Na tahací harmoniku dali naši uèit 
bráchu. Harmonika byla na pùdì po dìdovi. Já byla pedagožkou shledána 
dítìtem s absolutním hudebním hluchem. Bylo vymalováno.

Brácha v hudebce po pùlroce skonèil, protože místo not si do osnovy 
kreslil tanky, vojáèky a jiné vìci pro osmiletého kluka zajímavìjší, než jsou 
noty, etudy, Mozart a Malá noèní hudba. Naši seznali, že je zbyteèné platit 
hodiny, když je výsledek výuky nulový.

Tak jsme rostli nedotèeni hudebním vzdìláním. Jakpak by ne, když 
tatínkova oblíbená byla „U Mravenèí skály tøi trempíci stáli, a že nemìli co na 
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práci, na kytary hráli“. Abych mu nekøivdila, pamatuju se, že se také rozezpí-
val, když z naší ochraptìlé ètyølampovky zaznìlo „Granádo, ty mìsto pra-
starých krás“. Nechci být ošklivá ke svému rodièi, ale mám pochybnosti, že by 
ho oslovila právì Mozartova hudba. Maminka si broukala jen tak neslyšnì, 
byla si vìdoma, že po ní jsem hudební hluch podìdila já jediná ze ètyø dìtí.

Tohle dìdictví mì cejchovalo celou základní školní docházku. Sadistický 
uèitel hudební výchovy mì pro pobavení tøídy vyvolával na stupínek a po-
žadoval zapìt Rožnovské hodiny. Když moje rudá tváø ani po pùlhodinì 
provázené pedagogovými vtipnými poznámkami na mùj úèet nevypustila 
žádnou notu, poslal mì s vítìzným úsmìvem a pìknì kula�ouèkou koulí 
zpátky do lavice.

Touto nedostateèností jsem trpìla i v dospìlosti. Na rozdíl ode mì má 
moje polovièka sluch absolutní a trpí každým falešným tónem. Sice laskavì, 
ale dùraznì jsem byla požádána, abych našim dìtem nezpívala, prý by jejich 
hudební sluch mohl zdegenerovat. Pouze když se u nás sešli pøátelé, vyzýval 
mì manžel, abych pro pobavení spoleènosti zazpívala svùj oblíbený šlágr 
„Byla panna, mìla pána, byla do nìj udìlána…“ Z výbìru žánru je vidìt,       
že jablko nepadlo daleko od otcovského stromu. Vždy jsem pøítomné úèast-
níky soirée svou interpretací potìšila. Snažili se pomoci mi s melodií písnì, 
sveøepì jsem však trvala na svém pojetí.

V èase, kdy jsem byla hlídací babièkou, vyžadovala vnuèka Zuzanka pøed 
spaním zpívání. Vymlouvala jsem se, že neznám slova písnièek a nabízela jí 
pohádky, øíkanky a hádanky. To hudebnì nadané dítì však trvalo na zpìvu, 
protože maminka jí pøed spaním taky zpívá. Nedalo se nic dìlat. Stateènì 
jsem spustila Koèka leze dírou, pøidala jsem Halí belí. Zuzanka mì nechala 
pøezpívat ještì psa, který bùhvíproè skákal pøes oves. Potom ètyøletá rozum-
brada prohlásila, že je to jako když povídám øíkanky, tak abych radìji ne-
zpívala. Od té doby jsem byla definitivnì od zpìvu osvobozena. Zpívám si jen 
v koupelnì a ve sklepì, nebo když je spoleènost už znaènì spoleèensky 
unavená, pøidám se svým brumendem. Zuzanka dnes s pøehledem zvládá 
Mozartovy skladby pro klavír i pro cembalo.

Já se stále snažím s hudbou spøátelit. Poznám podle melodie nejen Let 
èmeláka Rimského-Korsakova nebo Chaèaturjanùv Šavlový tanec, ale také 
mnoho dalších skladeb. Melodie a tóny vstupují do mého života neustále        
a doufám, že i nadále vstupovat budou.

Kdekoliv jsme bydleli a já nemohla v noci spát, slýchala jsem protékat 
bytem nebo domem tichou melodii. Zaznìla a pomalu mizela, než jsem docela 
usnula. Nebyla to Mozartova skladba, ale já si ty tóny sama pro sebe podle 
jeho serenády nazvala malou noèní hudbou. Tajemný muzikus jistì èas od 
èasu hraje noèní dostaveníèko v každém lidském obydlí, aby se obyvatelùm 
lépe usínalo.
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Zpropadená relativita

ÚNORÚNOR

Èas utíká, ale ne všem stejnì. Co si budeme povídat. Za to mùže mistr 
Einstein se svou teorií relativity.

Když jsem ještì nemìla za sebou pøíliš mnoho køížkù, snad jen tøi ètyøi, 
silnì mì iritovalo, pokud mì prodavaèka oslovila „mladá pani“. Cítila jsem se 
relativnì mladá a nepovažovala jsem za nutné na to upozoròovat. No, a po 
padesátce mì tohle oznaèení štvalo ještì víc. Od sleèny sotva po vyuèení 
jsem ho považovala za výsmìch.

Nevím, zda se ještì dnes používá „mladá pani“. Už delší dobu jsem to 
diskutabilní oslovení nezaslechla. Pøibyly mi køížky a v tomhle zralém vìku   
by mì to oslovení nejspíš vydìsilo. Kdo ví?

Rozpor mezi pohledem na mládí a zralost ve zmínìném oslovení potvrzuje 
správnost Einsteinovy teorie relativity. Dokládá to rozdílné vnímání èasu. 
Tìžko by vám prodavaèka øekla: Co si pøejete, zralá pani? Nìkomu se zdá 
mladá i padesátnice, leckomu i šedesátnice. Záleží na úhlu pohledu. O mu-
žích nemluvím, tvrdí se, že nestárnou, takže se jich relativita zøejmì nedotýká, 
nebo s nimi nakládá úplnì jinak než se ženami.

Obecná teorie relativity umožnila pochopení vztahu mezi prostorem, 
èasem a hmotou. To je pøece jasné jako facka. Snad o tom nepochybujete?

Zastavme se ještì u pojmu mladosti. Zajímalo by mì, jak stará se vlastnì 
cítí Mladá Boleslav nebo Mladá Vožice. A co takové Mladotice! Mladost je 
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hlavnì souèástí jejich názvu. Kdysi zøejmì mladé byly, ale dnes už i zralost 
mají dávno za sebou. Znova jsme u té zpropadené relativity.

Neménì nás potrápí, zachce-li se nám posuzovat krásu. Existují jistá 
pravidla – definice urèující v dané dobì ideál. Jenže se ukáže, že neplatí 
všeobecnì na celém svìtì, ani když je ten svìt zasažen globalizací. Sou-
èasná evropská hlediska preferují u žen vyzáblé postavy bez ladných 
tìlesných tvarù. Naopak na jiném místì zemìkoule jsou obliny a faldíky 
mimoøádnì cenìny. Zpropadená relativita, tam bych chtìla alespoò na èas 
pobýt.

Co teprve zkusí-li èlovìk posuzovat míru oprávnìného velebení slavných 
osobností! To se hned vloudí do náhledu teorie pana Einsteina. Naštìstí 
oprávnìnost hodnocení v této oblasti bude provìøena èasem. Nekvalitní 
odpad zmizí nenávratnì v propadlišti dìjin. O této záležitosti nelze ovšem 
debatovat s teenagery, kteøí se zhlédli ve VIP osobnostech slavných TADY     
a TEÏ. Vykládejte jim nìco o Einsteinovi

Obèas mì napadá, jak by svìt vypadal, kdyby se lidstvo mohlo vrátit pøed 
Albertovu fyziku. Relativita by tu samozøejmì byla s námi stále, ale ta slad-    
ká nevìdomost by nás ponechala v klidu. Netrápilo by nás, tedy mì a pro-
davaèku, že ve stejném okamžiku nemùžeme shodnì vnímat dosažený vìk 
nìjaké osoby. Èlovìèí povaha bohužel vždy smìøuje ke š�ourání do nezpo-
chybnitelných pravd. Tím pádem nám tyto valem ubývají.

Nedávno jsem si nechala udìlat nový barevný pøeliv. Taky jsem si zašla  
na kosmetiku. Usoudila jsem, že taková akce musí být korunována nìjakým 
novým hadøíkem. Vzhledem k pøedchozím výdajùm jsem zamíøila do obchodu, 
kde si mùžete obléknout cokoliv a zaslechnete „Šuši, pani, šuši“ – bez ohledu 
na vìk a tìlesné proporce.

Èeská prodavaèka ve vietnamském marketu, odhadla jsem ji na moji 
vrstevnici, mì pøekvapila dotazem Co to bude, mladá pani? Srdce mi radostí 
poskoèilo. Tak jsem ty prachy neutratila zbyteènì, pomohlo to. Vzápìtí jsem 
svou myšlenku zpochybnila tím, že dotyèná pouze relativnì správnì apliko-
vala, co jí vtlouklo do hlavy školství urèené pro socialistický obchod.

Jak vidno, plete se mi Einsteinova teorie do všech oblastí života, pøestože 
ji nedokážu stoprocentnì pochopit a akceptovat. To je ovšem oøíšek nejen pro 
fyziky, jsem pøesvìdèena, že i pro filozofy. 



Miluju jaro. S pøibývajícím vìkem èím dál víc. Tìším se na nì už od listo-
padu, ale v bøeznu obzvláš�. To už leckde kvetou snìženky a èemeøice.

Vyhladovìlá po zimních mìsících povytahuju ty stateèné rostliny oèima ze 
zemì nebo ze snìhu. Když zaène mizet šedivì bílá pokrývka milosrdnì halící 
zbytky loòské trávy, pocítím silné svìdìní v dlaních. Prsty zneklidní a mysl 
zaène šmejdit po urousané zahradì.

Každý rok si pøísahám, že zaènu vèas nièit všechny plevelné trávy na 
skalce. Vymýtím veškerou bršlici kozí nohu bez ohledu na její léèivé úèinky. 
Stejnì se potvora roztahuje, jako by jí záhony patøily. Navíc se mi po celý 
zahradnický rok pošklebuje, že na ni nemám.

V bøeznu se musím krotit, abych nezaèala prohánìt hrábì. Mùžou pøece 
ještì pøijít mrazy a vyhrabaná slunéèka by to nemusela pøežít. Po ránu už 
ovšem vyzpìvují kosi a vysmívají se, že nic nedìlám. Nedoèkavì tedy odstra-
òuju chvojí chránící ménì otužilé zástupce kvìteny pøed umrznutím a doufám, 
že moji netrpìlivost pøežijí.

Každý rok si pøísahám, že zaènu vèas. Matka Pøíroda si však se mnou 
pohrává jako koèka s myší. Ona má dost èasu i v dubnu. Poøád pospává. 
Pomalu se rozkoukává a pøesvìdèuje mì, že je ještì brzy nechat rùst novou 
trávu. Jen mech se neptá, jestli už je správný èas, a provozuje svou rozpí-
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navou politiku. Pøedvádí se stejnì jako Avaøi, Tataøi, Hunové a všechna ta 
nájezdnická èeládka pod Attilovým vedením. Spas se, kdo mùžeš, jak umíš! 
Ta pøesila vítìzí také nad dùmyslnými pomocníky zahradníka, nad verti-
kutátorem i všemi antimechy. Jen poèkej, jednou se na mém pozemku 
pøestaneš roztahovat. Vìøím, že v sobì mám aspoò drobet DNA Jana Žižky,    
a troufám si halasnì zastrašovat vetøelce pokøikem: Nepøátel se nelekejme,   
na množství nehleïme!

Mezitím už se zaèíná mátoøit travièka a všeliké rostlinstvo, které podle 
mého názoru rozhodnì nepatøí do záhonù kvìtinových ani zeleninových.

Myslím, že nejsem pøíliš soutìživý tvor, ale každé jaro se neprozøetelnì 
dopouštím souboje s Matkou Pøírodou. Stává se ze mì fanatický bojovník za 
právo na život všech šlechtìných a ušlechtilých rostlin, kterým by taková 
mochna, lebeda nebo drchnièka mohly ubírat živiny, vláhu a co teprve slu-
neèní paprsky.

Odstraòuju všechny nežádoucí výhonky ze skalky i ze záhonù a tìším se, 
že letos se to u mì bude podobat zahradám versailleským. Vše bude upra-
vené a ukáznìné jako u mé kamarádky Jenky. Nevím, jak to ta holka dìlá.  
Prý výrobní tajemství. Chovám podezøení, že má ve stodole ubytovanou  
partu trpaslíkù zahradníèkù, kterým všemožnì podstrojuje. Tu upeèe koláèe, 
tu vánoèku, kremrole èi rolády. Nám kamarádkám tvrdí, že peèe hlavnì kvùli 
manželovi Jendovi. Moc jí to nevìøím. Kloním se spíš k té partì trpaslíkù,  
kteøí mají zálibu nejen ve sladkém, ale i v odstraòování plevele. Každý rok 
pøedpokládám, že jsem s plecí motyèkou zaklekla k záhonùm zavèasu a vítìz-
ství mám na dosah. Jenže pøíroda mì vždy znovu pøesvìdèí, že je nejménì 
kilometr pøede mnou. A možná i více.

Stateènì pokraèuju v boji, dokud nevykvetou v trávì první pampelišky.     
To je signál pøiznat porážku. Vlastnì s notnou dávkou úlevy odhazuju svá 
pøedsevzetí, konèím marný boj s pøírodou. Pøenechávám zahradu všem 
rostlinám a pilným vèelám. Za rok snad budu úspìšnìjší.
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Zeptáte-li se, proè miluju Francii a její zpìvný jazyk, s odpovìdí zaváhám. 
Jak to nejlépe øíct? Èlovìk pokaždé nezná pohnutky, které ho vedou k tomu  
èi onomu. Po zvážení všech okolností dospívám k nejpravdìpodobnìjšímu 
vysvìtlení. Jako vášnivou ètenáøku mì už v pubertì okouzlili D´Artagnan         
a jeho druhové v románech pana Dumase. Tam to všechno zaèalo. Tam jsem 
se zamilovala na celý život a rozhodla se, že zvládnu jazyk, kterým se královi 
mušketýøi dvoøili dámám svého srdce a neznámí básníci psali svou galantní 
poezii.

Potýkám se se slovíèky a gramatikou od støedoškolských studií. Tenkrát 
nám øeè Francoise Villona vkládala do úst èerstvá paní profesorka. Ta mladá 
dáma, jen o málo starší než my studenti, pøedstavovala pro nás i pøes svùj 
moravský pùvod francouzskou grácii a eleganci. Milovali jsme ji všichni bez 
výjimek. Souboj s Prévertovým jazykem vedu dodnes. Skóre je poøád vysoké, 
bohužel ve prospìch francouzštiny. Ale nevzdávám se.

V tìch nekoneèných letech života za železnou oponou rostl a sílil ve mnì 
sen o Paøíži, Provence i dalších destinacích v zemi galského kohouta.

Po „sametu“ jsem koneènì mìla pøíležitost poznávat milovanou Paøíž. 
Provence mi po nìjaký èas zvláštním zpùsobem unikala a zùstávala krásným 
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snem. Žila v mých pøedstavách jedineèným životem. Pøíèinou bylo nìkolik 
vzácných mužù, jejichž dílo se dotklo mého bytí, aniž to mohli tušit.

První provensálský šíp, který zasáhl mé srdce, byly Listy z Provence pana 
Horníèka. Dodnes má tahle útlá knížka privilegované místo v mé knihovnì. 
Její první vydání z roku 1971 je o to vzácnìjší, že jsem si na výtisk vystála 
frontu a š�astným øízením osudu se na mì opravdu dostalo. Tahle zkušenost 
ètvrteèních front pøed knihkupectvím na kvalitní literaturu je tìžko sdìlitelná     
a pro dnešní generaci nepochopitelná. Díky bohu za to. Moji vrstevníci vìdí,    
o èem mluvím.

Bylo by proti logice, kdybych po pøeètení Listù Horníèkových nezatoužila 

seznámit se s panem Daudetem. Spíše tedy s jeho Listy z mého mlýna. 

Pøíbìhy a postavy z jeho díla mì okouzlily a tahle Provence se stala i mou. 
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Obojí Listy se k sobì v mé knihovnì tulí se vzájemným porozumìním, bez 

jakékoliv nevraživosti. Jsou rozumnìjší než lidé.

Pøisvojila jsem si i Provence Marcela Pagnola. Díky nìmu vím, jak š�astné 

mùže být dìtství v krajinì s vùní tymiánu, zalité prázdninovým sluncem.

Myslím i na neš�astného Vincenta van Gogha. V jeho provensálských 

obrazech se èlovìk mùže utopit jako v moøi. Oèi jsou okouzleny a malíø klade 

barvy na plátno. Originálním zpùsobem si pøisvojuje žhavé slunce a krajinu 

zlacenou jeho paprsky. Ve mnì Goghova Provence vyvolává touhu psát 

verše.

Pro zlatý úžeh

v lánech obilí

chtìla bych potkat

Vincentovo slunce

V krajinì cypøišù

s bláznivou modøí nebe

utrhnout cestou domù

kytku žlutou

a podat

džbánek èerstvé vody

døív než zešílí

Proèítám si na mapì francouzské místopisné názvy a cítím, že nejen 

Provence, ale celá zemì je úžasnou básní. Moje touha, kterou si už mohu 

postupnì plnit, mì tou zemí provází bez ohledu na to, že skuteènost nìkdy 

bývá jiná než sny. Pøesto dovoluji svým myšlenkám prohánìt se spolu             

s èernými býky, bílými koòmi a rùžovými plameòáky krajinou Camargue.
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Ještì pøed deseti lety, tedy teprve nedávno, mne velice iritovalo pojme-
nování starobní dùchodce. V úøedních kolonkách jsme takto ocejchováni      
my døíve narození. Horší je, že nás tak mùže beztrestnì titulovat kdejaký 
utøinos a nelze ho zažalovat. Úøednì se totiž skuteènì od jistého vìku 
stáváme pøíjemci starobního dùchodu, od èehož se odvíjí to nesympatické 
oznaèení. Zatím se pøece ještì necítíme být starobní. Když se ponìkud 
srovnáme s tímto titulem a objevíme výhody života seniora, zjistíme, že tam 
uvnitø žijeme v èase, který je pasé. Rádi bychom byli in, ale jsme totálnì out. 
Zabolí to u srdce, když si uvìdomíme, že v dobì 3D virtuální reality se ta naše 
realita posunula ke 4D /ètyøi dé/. Potom se vydìsíme, když si uvìdomíme,     
že už nás èeká jen 5D.

Vidím, jak vám šrotují mozkové závity ve snaze rozluštit tajemství pìti Dé. 
Je pøece samozøejmé, že životní realita se pohybuje v rozmezí pìti Dé. Nemá 
to ovšem nic spoleèného s realitou virtuální. Alespoò si to myslím, ale mýlit se 
mùže každý.

Zaèíná to Dìtstvím, všimnìte si, první Dé. Zpoèátku je to samé �u�u     
òuòu a rychle se to pøes nepatrné pé-puberta pøehoupne do druhého           
Dé-Dospìlosti. To je sem tam nìjaké potìšení, vìtšinou fuška s dìtmi,             
s partnerem, úøady atd. Potom pøijde fáze 3Dé-Dobøe vypadáte. Musím po-
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dotknout, že je èasovì hodnì neomezená, až se neslušnì prolíná s násle-
dující etapou 4Dé-Dùchodce, samozøejmì starobní. Zde se projevuje výše 
zmínìný problém s èasovým prolínáním. Dotyèný staroch to pozná pøi setkání 
s lidmi, kteøí ho dlouho nevidìli. Poznají-li ho koneènì, vypálí od boku vìtu: 
Dobøe vypadáš/vypadáte, aby proluka mlèení nebyla pøíliš trapná. Pochválená 
osoba si však v jejich oèích pøeète úlek nad svou sešlostí. Vzápìtí se známý 
odporouèí s vysvìtlením, že je hroznì „byzy“, tedy zaneprázdnìn svým 
zamìstnáním nebo èímkoliv jiným.

Nakonec èlovìk dotanèí, dobìhne nebo se doškobrtá, to podle nátury,      
až k pátému Dé, což je Drahý zesnulý. Tohle Déèko je ovšem možné získat 
jen tehdy, když pozùstalí po úhradì papírového ohozu a rakve shrábnou 
slušnou sumièku, aby s její pomocí ještì dlouho vypadali dobøe a možná si 
obèas vzpomnìli, kdo jim to umožnil.

Chce-li èlovìk zùstat v pamìti natrvalo, mìl by po sobì zanechat jen 
boudu na spadnutí a fùru dluhù. Nebude sice vzpomínán s láskou, spíše se 
zaklením a odplivnutím, zato od srdce a dlouho.

Musím zmínit, že existují jedinci, kteøí myslí na všechno, tedy i na život   
po životì. Mám to „štìstí" sdílet s jedním takovým spoleèný doživotní prostor. 
Oni napodobují praktiky egyptských faraonù. Pro život vìèný a vìènou slávu 
budují si drahný èas pøed dosažením pátého Dé sídlo posledního odpoèinku. 
Chtìjí být pøipraveni na život posmrtný stejnì jako vládce Tutanchamon.  
Jejich stavby jsou skromnìjší než pyramidy, ale zanechávají stopu, dùkaz,     
že tady byli.

Já i vìtšina mých pøátel se již pohybujeme ve fázi 4D. Jsme na zaslou-
ženém odpoèinku a bolesti kloubù èi jiných orgánù tìlesných si obèas 
spoleènì osladíme nìjakým dortíkem, sklenkou vína nebo nìèím silnìjším. 
Koukáme na svìt z té lepší stránky a radujeme se, že kromì té naší životní 
reality mùžeme sdílet i tu virtuální, a když nám nìco ochoøí nebo odpadne, 
zachrání nás 3D tiskárny. No øeknìte, není ten svìt krásný?
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Francouzská díra (Bongovi)
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Co je to vlastnì díra? Takové nic ohranièené nepravidelným okrajem.     

Má vùbec její existence nìjaké opodstatnìní? A nepøijde vám výraz díra 

oznaèující jakýkoliv otvor, nehledì na rozmìry a umístìní, jako pojem znaènì 

hanlivý? Zvláštì když netušíte, co vám mùže pøinést. Øekla bych, že díra        

je objekt, od kterého málokdy oèekáváme nìco svìtoborného. Synonymum 

otvor je veskrze korektní a vìtšina z nás, vyjma nemístné vtipálky, nepøedpo-

kládá, že bychom byli schopni se skrze nìj pøiplést k nìjakému dobrodružství, 

pokud k tomu nemáme mimoøádné nadání.

Pravdou je, že potká-li se èlovìk s dírou v místì, kde ji neèeká, mùže to 

avizovat problém netušených rozmìrù. Obzvláš� nepøíjemné je potkat nìco 

takového, když už padá tma a žádná lampa na obzoru. Nechci ani domýšlet ty 

konce. Jednomu vytane na mysli, jestli to Matka pøíroda s tìmi èernými dìrami 

nepøehání. Proè je vlastnì tahá mezi nás a nenechá je s pokojem ve vesmíru.

Pøedstavíme-li si díru v ohradì, fantazie se roztoèí na plné obrátky. Èlovìk 

se ocitne zpátky v dìtství. Probudí se v nìm prùzkumník. Nìkdy mùžete 

prostor za ohradou prohlížet jen skulinou po suku. I pøes ten omezený výhled 

se v hlavì rozpohybuje kolotoè myšlenek. Což teprve, když je možné dírou 
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prolézt do zakázaného prostoru. Proè by tam jinak byla ohrada, kdyby to 

nebylo území nepøístupné veøejnosti. Porušit zákaz, už to je velké dobro-

družství. Je to výzva. Je to volání. Tak pojï, vlez sem. Teprve tady nìco 

zažiješ, to budeš èuèet na drát. Ruku na srdce, najde se mezi vámi nìkdo, 

kdo v životì takové výzvì odolal?

Myslím, že málokoho napadne, zda se díry v rùzných zemích od sebe liší. 

Nebo snad mají i rozdílný význam, podle toho, na jakém stupni zemìpisné 

šíøky a délky se vyskytují.

Cestovali jsme s pøáteli po èervnové Provence laèni francouzských 

památek a hlavnì toho „savoir vivre“ – umìní žít. To my Èeši v krvi nemáme. 

Byla v tom touha alespoò se o to otøít. V Aix en Provence nebo v nìkterém 

jiném provensálském mìstì, to už si nevzpomínám, jsme mìli naplánovanou 

návštìvu støedovìké památky. Bohužel jsme dorazili k døevìné ohradì. 

Dotyèná stavba procházela restaurováním a stavebními úpravami. Veliké 

zklamání. Èlovìk se v tom horku tìšil nejen na historii, ale i na chládek    

uvnitø stavby. Provensálské slunce žhnulo, jako by nás chtìlo úplnì vysu-     

šit. Kamarád Jirka, skautským jménem Bongo, vìèný kluk, obešel pøekážku     

a nadšenì z dálky mával, aby nás pøivolal. Napadlo mì, zda nenarazil na 

nìjakého hlídaèe a mezinárodní posunkovou øeèí ho pøemluvil, aby nás 

alespoò na chvilku pustil dovnitø. U Jirky by to nebylo úplnì nemožné, vedení 

smeèky mìl v krvi.

Dorazili jsme na místo a nechápavì jsme sledovali jeho ukazovák míøící 

na díru v ohradì. Byla tak velká, že bychom se jí mohli jeden po druhém 

protáhnout dovnitø. Jirkovi svítily oèi v pøedtuše dobrodružného zážitku. Fran-

couzskou dírou prý ještì neprolézal. My ostatní také ne. Byla tu možnost 

zjistit, jak se to vlastnì má s dírami za hranicemi naší zemì. Protože památka 

byla mimo provoz, mohly se tam odehrávat neuvìøitelné vìci. Pravdìpodobnì 

tam plynul jiný èas než v místì, kde jsme stáli my. Nejspíš se tam procházely 

urozené Francouzky s napudrovanými tváøemi a vysokými parukami a za 

svými vìjíøi mnohoslibnì pomrkávaly na své stejnì napudrované spoleèníky. 

Samozøejmì ještì netušily, že jednoho dne v Paøíži padne Bastila a všichni 

obyvatelé Francie se stanou obèankami a obèany a jejich frivolní životní       

styl se zmìní od základù. Bylo tøeba nechat jejich èas plynout vstøíc 

nezadržitelným historickým událostem, nebo� i naše minuty ubíhaly rychleji, 

než bychom chtìli. Na prùzkum svìta za ohradou s francouzskou dírou by 

bylo tøeba mít alespoò pùlden. Vzali bychom zavdìk i pár hodinami. Bohužel 

itineráø zájezdu byl neúprosný. Nutil nás pokraèovat na cestì za dalšími 

krásami Provence, které nás oèekávaly zalité palèivým jižním sluncem.

V našich hlavách vznikaly divoké hypotézy, jak by to asi dopadlo, 

kdybychom na to zakázané území pronikli. Na nepatrný zlomek èasu jsme se 
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stali odvážnými dobrodruhy a dobyvateli. Slíbili jsme si, že pøíštì si takovou 

pøíležitost nenecháme utéct a vydáme se vstøíc tajemství. Dohodu jsme  

stvrdili kalíškem tulamorky s vìdomím, že nám tu chvíli bude pøipomínat     

foto, na nìmž pózujeme pøed francouzskou dírou. Jirka mezi øeèí proho-            

dil, že bych o tom mohla napsat, a já lehkomyslnì pøikývla. Jenže nìkterá 

témata se dlouho vzpírají a jen se bezcílnì pøevalují mezi myšlenkami.   

Bloudí tak dlouho, až se zdá, že nejsou k nièemu.

Ubíhající èas za sebou zanechává èerné díry, ve kterých mizí nejen horké 

provensálské slunce a vzpomínky na nì, ale i lidé, kteøí nám byli blízcí. 

Naštìstí zùstávají v našich srdcích.
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Má mì rád, nemá mì rád? Otázka vìèná snad jako lidstvo samo. Která     
z nás si ji pøi odtrhávání okvìtních lístkù kopretiny nikdy nepoložila.

Kdysi mì vyhmátla moje milovaná bábinka, když mi oèi plavaly v slzách      
a kapesník byl mokrý do poslední nitky. Ztratila jsi vèerejší den, nebo tì píchla 
vzteklá vosa? kladla ta pøedobrá osoba nenápadné otázky, aè, zøejmì 
vzhledem k mému vìku, tušila pravou pøíèinu rozpoložení uslzené vnuèky.

Když já nevím, jestli mì má nebo nemá rád! Vèera vùbec nepøišel k vrbiè-
kám, sdìlila jsem bábince mezi vzlyky. Zjevená pravda mé štkaní neutišila. 
Naopak, zvýšila prùtoènost slzných kanálkù.

Nebul, holka hloupá, budeš vypadat jak opuchlá brambora a žádnej kluk 
se za tebou neotoèí. Jdi si utrhnout kopretinu, ta ti øekne, jak se vìci mají, pra-
vila bábinka rozšafnì a strèila mi do ruky suchý kapesník.

Poslechla jsem její radu a z obavy, abych nevyfásla nìjaké uklidòující 
zamìstnání, vyrazila jsem plenit nejbližší louku. Protože podle naší bábinky 
byla práce nejlepší lék na bolesti srdeèní a prevence proti všem vylomeninám.

Napadlo vás nìkdy, jestli náhodou nemají všechny kopretiny stejný poèet 
okvìtních lístkù? Mì ne! Až dnes. Pokud by, nedej bože, tomu tak bylo, nemá 
pøece smysl klást kvìtinì tak životnì dùležité otázky a na odpovìdi té nevinné 
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flory stavìt celou svou budoucnost. Jestliže tak nìkterá nerozumná dívka 
uèinila, není divu, že svazek manželský se vbrzku rozpadl.

V hlavì se líhnou pochybnosti, zda se vùbec zodpovìdná místa zabývají 
tímto fenoménem. Vìdci zkoumají kdeco a mladé dívky by uvítaly jistotu, 
kterou by výzkum kopretinového okvìtí pøinesl. Výsledky bádání by je zají-
maly mnohem více než zjištìní pravdìpodobného poètu kvasarù a èerných 
dìr ve vesmíru.

Je známo, že páni vìdci mají pro svá bádání více i ménì dùležitá témata. 
Bohužel zatím nikdo neprozkoumal, jaký dopad má poèet okvìtních lístkù      
na zamilované páry. Uèení páni jsou schopni nám vysvìtlit, že kopretina – 
Leucanthemum vulgare – patøí do èeledi hvìzdnicovitých. Rostlina je to dvou-
dìložná, krytosemenná. Jméno kopretina je novotvar vytvoøený v 19. století 
Janem Svatoplukem Preslem, který pilnì tvoøil èeské názvosloví nejen pro 
floru. Bylo by nejspíš zajímavé zjistit, jak se k názvu dopracoval, ale to je úkol 
pro lingvisty nebo jazykové hnidopichy a ne pro neš�astnì zamilované sleèny. 
Koneckoncù ani my, ženy odrostlé dívèím støevíèkùm, nemáme èasu nazbyt, 
abychom zkoumaly nìjakou kvìtenu, by� by mìla mít osudový vliv na 
mezilidské vztahy. Vždy� nás èekají životnì dùležitìjší úkoly, které zajiš�ují 
teplo rodinného krbu.

Jste zvìdaví, jak to tenkrát dopadlo? Co se týèe kopretin, splnily úkol na 
jednièku. Vyšlo mi, že mì má rád. Z radosti jsem bábince pøinesla velký pugét 
Leucanthem do vázy. K vrbièkám ale stejnì nepøišel. Nejspíš mìl už jinou        
a netušil, co mu kytky naprogramovaly. Pøesto jsem na nì nezanevøela. Poøád 
jsou pro mì nejhezèí luèní kvìtinou s nádavkem urèitého tajemství. Jenom 
nevím, jestli bych s radou mé bábinky uspìla u svých zamilovaných vnuèek. 
Urèitì by mi stav vìcí vysvìtlily po svém. Mají hned na všechno rychlou 
odpovìï. Co prý s takovou prolhanou kytkou, vždy� ti, babi, stejnì øekla jen 
to, co jsi chtìla slyšet. 
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Plejete, pani, plejete? ozvalo se mi nad hlavou. Narovnala jsem se u záho-
nu pøedzahrádky a hledìla z oèí do oèí ženštinì, která si bezostyšnì rozložila 
poprsí na náš plot. – To víte, je to tøeba, aby to úplnì nezarostlo, snažila jsem 
se odpovìdìt ve stejném duchu.

Do vsi jsme se pøistìhovali teprve nedávno. Domek pøímo u silnice lákal 
místní vydat se na výzvìdy. Ostatnì všude byste našli výøeènou hospodyni, 
rozhodnutou získat informace o tìch „nových“ stùj co stùj. Starousedlíkùm     
by stejnì ta náplava nedala spát.

Ubìhlo už hodnì pátkù od doby, kdy se udála historka pøedzahrádeèná. 
Nicménì v tomhle textu nesmí chybìt.

Jsem osoba silnì introvertní a celý život se uèím pøekonávat komunikaèní 
zábrany vùèi cizím lidem. Jedinec takto postižený nejradìji hovoøí pokud 
možno jen s osobami blízkými a nanejvýš dobøe známými. V takovém pøípadì 
mu nedìlá problém ani plkání o okluzních frontách.

Nenacházím inteligentní vysvìtlení, proè mám u cizího èlovìka pocit,       
že je tøeba hovoøit o závažných tématech. Jsem pøesvìdèená, že plkání o 
poèasí není na místì a protistrana by si mì v takovém pøípadì zaøadila mezi 
osoby silnì mentálnì postižené. Na druhou stranu nedokážu øíci, proè bych 
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ausgerechnet s nìkým, koho vidím poprvé nebo podruhé, mìla rozebírat 
situaci Mezinárodního mìnového fondu, globální oteplování nebo problémy 
spojené s pøímou volbou hlavy státu. Je mi ovšem jasné, že když se na mì 
madam z naší ulice vstøícnì culí, je neslušné jen zabruèet brýden a tupì  
èuèet do zámkové dlažby chodníku. Jenže moje hlasivky jsou v té chvíli 
zabetonované a nelze pronést ani to brýden. Potom se ovšem nemùžu     
divit, že jsem pokládána za nafoukanou nánu, která pohrdá obyèejným 
èlovìèenstvem.

Moje drahá polovièka – po mých komunikaèních nesnázích na úøadech      
i jinde – nade mnou vrtìla hlavou, lomila rukama a èasto vykøikovala:            
Do èehos to, pane bože, duši dal, to snad není normální ženská. Každá jiná 
má dobrou vyøídilku, co mám ale dìlat s tímhle exempláøem neschopným 
domluvit se tøeba jen v sámošce!

Mimochodem, paní pokladní v naší sámošce dokázala bìhem markování 
po jakémkoliv nevinném dotazu informovat zákazníka a celou frontu u kasy    
o tom, co vaøila od pondìlka do nedìle a co bude mít rodina k jídlu pøíští 
týden. Taková to byla perla v umìní komunikace. Je s podivem, že se pøi 
markování nikdy nespletla.

Mùj manžel byl a je mužem èinu a já ho podezøívám, že souèástí jeho 
plánu, jak mì donutit zvládnout právì komunikaci, byl nápad vskutku 
ïábelský. Každé tøi roky jsme se totiž z jeho popudu stìhovali, ne jen o ulici 
dál, ale pøímo do jiné obce. V tomto šíleném intervalu jsem nestihla dosta-
teènì zapustit koøeny a vytvoøit si osoby známé, natož blízké. Neustálou 
zmìnou bydlištì jsem byla donucena rozbít svou ulitu, vyjít odvážnì s kùží   
na náves a pokusit se pøimìøeným zpùsobem komunikovat s kýmkoliv.

Život prostì jednomu ukáže, zaè je toho loket. Nauèí tedy i introverta 
diskutovat. Urèitì alespoò na jednoduché úrovni, do akademie vìd nebo 
parlamentu by to zøejmì nestaèilo.

Dnes se manžel podivuje, když mì slyší, jak rozšafnì oslovím nìkoho     
ze vsi, o nìmž ani nevím, jak se jmenuje, a zaperlím napøíklad výrokem       
„To je zas dneska paøák a nezaprší a nezaprší“.

Musím øíci, že jsem za léta stìhování vyslechla u nejrùznìjších plotù 
hlášky až neuvìøitelné. Ovšem „vìta plecí“ se dostala do zlatého fondu naší 
rodiny. Kdykoliv se nìkde vybavuju se sousedkou èi osobou ménì známou, 
manžel se následnì dotazuje, o èem byla øeè, že nám to tak dlouho trvalo.     
A já s úsmìvem odpovím: Ale to víš, plejete, paní, plejete? Pochopila jsem,   
že vìty tohoto typu jsou vstøícnì hozenou rukavicí nejen k rozmluvì a tedy 
komunikaci, ale i nabídkou k navázání mezilidských vztahù. Poøád se to uèím. 
To víte, introvert!

Rada nakonec: Poøiïte si malého roztomilého pejska, ten boøí všechny 
komunikaèní bariéry. A svìte div se, dokáže rozpovídat i souseda bruèouna, 
který vás léta pøehlížel jak velké širé rodné lány.
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„Hop hej, chalupáøi jedou, hop hej, øemesníky vezou...“ Tak nìjak by mohla 

znít parafráze lidové písnièky o cibuláøích. Dnes o tento druh zemìdìlcù 

málokdy zavadíte, zato chalupáøù je u nás stále habadìj. V titulku cituji èeské 

pøísloví, které, jak se mnou budete zajisté souhlasit, je do puntíku pravdivé.   

Ze lži mì nebudou osoèovat zejména ti, kteøí mají s podobnou nemovitostí 

zkušenost. Každý uzná, že v pøípadì chalupy má èlovìk skuteènì pozadí       

v kalupu.

Vìtšinou jedinec zakoupí nebo zdìdí chaloupku v jistém stupni rozkladu. 

Pouze pragmatici si poøizují nìco, na èem už nemusí máknout, kde si budou 

jen vyvalovat šunky. Ó, jak se mýlí. Pøece u nemovitosti je všeho do èasu. 

Navíc netuší, že se pøipravují o slast romantikù, kteøí zasnìnì mhouøí oèi a se 

zápalem pronášejí: Tady to ubouráme, tady pøidáme pár cihel, plot bude 

samozøejmì plaòkový, studnu vyèistíme, štít nahodíme atd. atd.

Já a moje polovièka jsme majiteli vesnického rodinného domku, který 

pamatuje první republiku. Øízením osudu nám dìdictvím spadla do klína 

chaloupka v podhùøí Šumavy v poèáteèní fázi rozkladu. Leckdo by si zoufal     

a shánìl kupce. Ne tak mùj nejmilejší. Naráz se v nìm probudily budovatelské 

Kdo má chalupu...

ZÁØÍZÁØÍ
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sklony, o kterých jsem si myslela – èi spíše jsem doufala – že se s pøibý-

vajícími køížky vytratily. Kromì pudu budovatele rozhoøelo se i nadšení 

zachránce staveb pøed zánikem. Už devátým rokem pøevážíme svá chátra- 

jící tìla, stavební materiál a jiné nezbytnosti z nemovitosti nedaleko Plznì    

na chaloupku v Pošumaví. O víkendu za každého poèasí nakládáme do naší 

malé pandy všech pìt švestek a psa a vyrážíme smìr Klatovy. Pøes to prostì 

vlak nejede.

Nevìøili byste, že si èlovìk dokáže oblíbit i cestu, která se týden co týden 

opakuje.

Øeknete si – taková rutina – ale mùžete se doèkat i pøekvapení, jako my. 

Pokaždé, když sjíždíme silnicí od nebílovských sadù dolù k zámku, sázíme 

se, jestli ten den pùjdou zase pávi na pivo. Nepøehlédli jste se. Jednoho dne 

jsme uvidìli, jak se ty velké „slepice“ volnì procházejí pøed zámkem a potom 

ležérnì pøecházejí silnici k protìjší hospùdce, vtipnì umístìné v zatáèce. 

Ještìže se v obci musí zpomalit. Skupinka pávù netrpìlivì stepovala u zdejší 

nálevny a èekala na otvíraèku. Nejspíš aby si po ránu pochutnala na dobøe 

chlazené plzni. Nepoznala jsem jinou hospodu, která by mìla podobné 

štamgasty.

Je-li majitelem nemovitosti romantik, tìší se, že ruinu pøedìlá k obrazu 

svému vlastní rukou. Takhle to pragmatik nemá, ale stejnì ho jednou neminou 

starosti se shánìním øemeslníkù. Oba dobøe vìdí, že si s nìkterými sta-

vebními problémy bez odborníka neporadí. A tak se vrhnou do kalných vod 

zajiš�ování fachmana pøes elektøinu, instalatéra, pokrývaèe, vodaøe a co já 

vím ještì. Zkušenosti s lidem øemeslným by jistì vydaly na tlustou knihu. 

Každý chalupáø by mohl vyprávìt, jakým štìstím je potkat a získat pocti-  

vého, dìlného øemeslníka. Po všech uvìøitelných i neuvìøitelných pøíhodách 

je možné porovnat kvalitu pracantù. Nejlepší je ten, který si dokáže pøi práci 

prozpìvovat a jde mu dílo od ruky jedna radost. Existují i tací, kteøí neustále 

láteøí a co chvíli odjíždìjí pro chybìjící materiál nebo náøadí a vracejí se po 

nìkolika nekoneèných hodinách, kdy už jste to vzdali a rozhodli se pokrýt 

støechu igelitem, kdyby náhodou pøišel slejvák. V duchu proklínáte zdroj,   

který vám dotyèného øemeslníka doporuèil, a slibujete sladkou pomstu. 

Najdou se i øemeslní muži družní, kteøí by s vámi rádi probrali tuzemskou         

i zahranièní politiku, cenu vajec, manželku satorii a nevdìèné dìti. Jenže jak 

známo, muž nemùže dìlat dvì vìci najednou a práce stojí. V tomto pøípadì   

je lepší tváøit se jako nìmá ryba.

Pokud vás potkalo štìstí a vaši haciendu dostali do rukou skvìlí machøi, 

odborníci svého oboru, hýèkáte si je všemi možnými zpùsoby – nejen 

opulentními obìdy a domácími buchtami. Obèas vás popadne altruismus       

a nesobecky je doporuèíte svým pøátelùm chalupáøùm.
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Zvláštní kapitolou života majitele nemovitosti, a troufám si øíci tou 

nejdùležitìjší, jsou sousedé. Vìtšinou totiž pøedem nevíte, jaké lidské 

exempláøe vám osud postaví do cesty. Je to jako s losem, který slibuje 

milionovou výhru. Velkým ternem jsou vstøícní, pøátelští domorodci a sou-

chalupáøi, kteøí vás po náležitém o�ukávání a rozlièných zkouškách pøijmou 

mezi sebe. V tom pøípadì mùžete zapìt radostné halelujah a nerozhází vás, 

že i v téhle obci se vyskytuje magor, který ze všeho nejradìji prudí všechny 

místní osadníky. Vy totiž máte štìstí, že váš plot nesousedí s tím jeho.

Milí pøátelé, bylo by velkým omylem myslet si, že když je chaloupka        

dle vašeho mínìní v cajku, je možno užívat si plody vlastní práce. Jenže! 

Jenže to by vedle vás nesmìl pøebývat lidský jedinec, který v každé vsi    

objeví chaloupku, která by potøebovala zachránit a renovovat. Jednu tako-  

vou vídáváme každý týden ve vedlejší vsi. Obnažené zdi bez omítky, cáry 

záclon v osleplých oknech, komín na spadnutí, sem tam díra ve støeše, kol-

kolem džungle kopøiv. Ovšem ten nádherný, opravdu excelentní výhled do 

šumavské krajiny! Míjíme tu nemovitost už devìt let, ale až teï, když je         

ta naše chalupa skoro v poøádku, plane v oèích mého životního druha 

záchranáøská vášeò. Mám takový neblahý pocit kolem žaludku. I když se    

vám to bude zdát divné, uklidòuje mì neutìšený stav našeho bankovního 

konta.
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Velín
Moje drahá polovièka jako témìø všichni muži miluje technické novinky. 

Dokáže se stejnì dojímat automatickým krájeèem èehokoliv jako nejnovìj- 
ším typem dronu. To je pozùstatek z doby okouzlení stavebnicí Merkur     
nebo Malým chemikem. Nákupy technických novinek odùvodòuje ulehèením 
domácích prací. Smíøila jsem se s ledasèím a už si ani nepamatuju všechna  
ta udìlátka a zázraèné mašinky, které stejnì vìtšinou skonèily na pùdì pod 
nánosem prachu. Prý se urèitì ještì budou hodit.

Jednoho dne dorazil domù s objemnou krabicí, ze které vykutal pøedmìt 
nápadnì podobný záchodovému sedátku. Neplánovali jsme nákup takového 
typu, proto jsem zpozornìla, když jsem v jeho oèích zahlédla známý lesk. 
Neklamné varovné znamení.

„Miláèku, to je znamenitá vìc. V našem vìku neocenitelná. Podívej, má    
to vyhøívání, sušení, pøední a zadní ostøik. Není to nádhera?“ dotazoval         
se s nadšením v hlase. Souèasnì mi strkal pod nos pøíruèku s návodem         
v patnácti jazycích, kde jsem marnì hledala jazyk rodný. S vraždou v oèích     
a myšlenkou, že maïarský ani finský slovník nevlastníme, došlo mi, že možná 
pøišla ta správná chvíle pro výmìnu manžela. Drahá polovièka pro jistotu 
zdùraznila, že na stará kolena si èlovìk má dopøát pohodlí.
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Celé odpoledne se muž zabýval montáží toho zázraku. Nadšení ho 
neopustilo, ani když zaøízení nefungovalo, jak mìlo. Nakonec lidský intelekt 
nad hmotou zvítìzil. Zlatým høebem veèerního programu bylo pøedvádìní 
výše zmínìných funkcí.

Zvykala jsem si pomalu. Pøi posezení v oné místnosti jsem si pøipadala    
jak v kokpitu dopravního letadla a se zodpovìdností prvního dùstojníka     
jsem sledovala znaèení na øídícím panelu po pravici, abych ve správnou  
chvíli spustila autopilota. Vždycky jsem nabývala dojmu, že právì øídím     
plnì obsazenou jednotku naší domácnosti. Pocit nadvlády nad nìèím, co si      
v podstatì žije vlastním životem, mì dovedl k tomu, že jsem na stìnu vy-
vìsila nápis Domácnostní velín IV. generace, doplnìný návodem k použití      
a jménem velícího dùstojníka.

Ta malá úlevná místnost se stala støedobodem zájmu všech, kdo nás 
navštívili. Podezøívala jsem pøátele, že si tu informaci pøedávali nejen tichou 
poštou. Frekvence pøátelských posezení stoupla o sto procent. Spoleèenský 
život rodiny procházel nebývalým boomem. Kamarád historik umìní, poté,      
co u nás strávil pøíjemné odpoledne, na jehož konci využil služby „Velínu“, 
prohlásil, že sofistikovanìjší hajzl široko daleko nepotkal. Než nás opustil, 
špitali si nìjakou dobu s mým mužem a moc se pøi tom bavili. Zvìdavost      
mi nedala, abych nevyzvídala, co je tak zaujalo. Ten mùj s potutelným 
úsmìvem prozradil, že Honzu zajímal hlavnì pøední ostøik. Vysvìtlil mu prý, 
že když se posadí dostateènì dozadu, je možné si pøi pøedním ostøiku vyèistit 
zuby. Doufám, že mu Honza tuhle kravinu nezbaštil. Ale kdo ví, co se honí 
hlavou historika umìní.

Nìjakou dobu jsem prožívala v obavách, aby se zvìst o „Velínu“ neroz-
køikla natolik, že by pøed náš dùm zajíždìly autobusy senzacechtivých turistù. 
Ta hrùza. V duchu jsem probírala kalkulaci vodného a stoèného spolu se 
zvýšenou spotøebou elektøiny. Samozøejmì bychom museli zavést vstupné, 
abychom byli schopni vícenáklady uhradit. To pro pøípad, že by každý 
návštìvník mìl zájem ten zázrak vyzkoušet. Nìco jako kdyby turisté zatoužili 
posadit se na hradní prevét.

Bohudík každá novota zevšední. Pro nás a naše známé se také „Velín“ 
stal vìcí zcela bìžnou. Jeho slavná chvíle však ještì mìla pøijít. Protože    
èert nikdy nespí a neštìstí nechodí po horách, pøihodila se nepøíjemná vìc. 
Zlomenina opravdu není to, co by si èlovìk pøál ze všeho nejvíc. Ruka 
zlomená v zápìstí – nic závidìníhodného. Ženská s pravou i levou rukou         
v sádøe, to už zavání malérem. Takové polovièní torzo. K èemu ruce, že? 
Sebevìtší milovník tìchto antických skvostù by musel tváøí v tváø realitì 
pøehodnotit vztah k umìleckým pokladùm, by� by byly køivky jejich pozadí         
i popøedí sebedokonalejší. Moje drahá polovièka se za takového odborníka 
považuje. Nikdy by ho nenapadlo, že bude mít nìco podobného doma.           
K èemu takové torzo v domácnosti? Životní družka s rukama v sádøe se 
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neoblékne, nenají, neumyje, ani nezvládne nic jiného, natož aby obstarala 
domácnost.

Týden jsem pohodlnì odpoèívala na lùžku v nemocnièním pokoji na 
chirurgii s dalšími zlomeninami, které naštìstí nepatøily mnì. Protože svìt je 
vlastnì velmi nebezpeèné místo k životu, pøibývalo i dalších zlomenin, bylo 
tedy nutné lenošivý pobyt ukonèit v zájmu uvolnìní obsazeného lùžka pro 
další fraktury. Manžel se zachoval jako stateèný muž a k situaci se postavil 
èelem. S odvahou sobì vlastní odvezl si mì, invalidu, do domácího ošetøo-
vání, než budu opìt schopná starat se o sebe i o nìj.

Ve chvíli, kdy jsme pøekroèili práh našeho domu, vítìzoslavnì prohlásil: 
„Neøíkal jsem už tenkrát, že náš ‚Velín‘ bude jednou hodnì užiteèný?“ 
Pomyslela jsem si, že facka rukou v sádøe by znaènì poškodila nejen 
manželùv povrch. Jistì by mì každý soud za takové ublížení na zdraví 
osvobodil. Vìdoma si však své doèasné totální závislosti na jeho péèi 
odpovìdìla jsem, že tentokrát mu tedy pøedpovìï vyšla na sto procent.
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Klobouk
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Nìco tak buržoaznì dekadentního uvidíte dnes v našich ulicích velice 
vzácnì.

A dámský klobouk zvláštì, protože ten se musí umìt nosit! Myslím ten 
elegantní, nadèasový s krempou, ne nìjaké huèky á la teta Bìta.

Jeden krásný exempláø jsem jako dítì vídala na svatební fotografii mé 
maminky z roku 1939. Klobouk prostì k nevìstì patøil. No, byl to spíše 
klobouèek, ale moc se mi líbil a moc jí slušel. Nikdy potom už klobouk na 
hlavì nemìla. Pøišla druhá svìtová se svými starostmi a potom vzápìtí 
Vítìzný únor, který všechny ženy zglajchšaltoval na traktoristky, jeøábnice, 
krmièky a hlavnì údernice.

Nìkde ve mnì zùstala hluboko uložená touha být majitelkou elegantního 
klobouku. Tak jsem si na poèátku sedmdesátých let minulého století jeden 
poøídila. I tenkrát to naštìstí bylo možné. Úžasná pokrývka hlavy. Žena se 
hned cítí povznesenì a noblesnì. I sebevìdomí stoupne o pár centimetrù, 
když manžel uznale pokývá hlavou a pronese: Seš jednièka!

Všeho do èasu, hlavnì toho sebevìdomí. S mým kloboukem to nebylo 
vùbec jednoduché. Hlavnì cesta do práce a z práce hromadným dopravním 
prostøedkem se stala martýriem. Nástup a výstup by ještì ušel, ale zkuste se, 
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máte-li 150 cm výšky a visíte na tyèi uprostøed narvaného autobusu, tváøit 
dùstojnì, jak se sluší na okloboukovanou hlavu. Ve tváøi se vám zraèí obava, 
kdo a kdy vám, nejspíš nechtìnì, srazí klobouk z hlavy na zem, kde bude 
zdevastován k nepoznání. Sedícím i stojícím dámám se v oèích objeví 
škodolibá radost, ze které pøeètete výmluvný vzkaz: Vidíš, náno, chtìla ses 
povyšovat s kloboukem, tak teï trp!

Chodit do práce pìšky skoro hodinu se mi každý den nechtìlo. Ještì jsem 

nepotøebovala udržovat štíhlou linii. Automobil jsme nevlastnili a jezdit do 

práce taxíkem – na to by padla celá výplata. Bohužel jsem nebyla provdána 

za nìkterého potomka z rodiny Rothschildù. To bych pøece mìla au�ák           

s osobním øidièem. Nejspíš bych ani nemusela dennodennì do rachoty          

a pøedvádìla bych elegantní klobouky nìkde na Riviéøe. Vydržela jsem asi 

dva mìsíce, potom jsem pod tíhou nepøíznivých okolností kapitulovala. 

Klobouk skonèil ve skøíni.

Pozdìji jsem, nevím už pøi jaké pøíležitosti, zdìdila klobouk po švagrové. 

Elegantní, ale v barvì starorùžové. Už nìjaký èas jsme tenkrát žili na 

venkovì. Umíte si pøedstavit ten rozruch a ty øeèi, kdybych se v rùžovém 

klobouku objevila na ulici, v konzumu nebo na poštì. Tu odvahu jsem opravdu 

nenašla. Snad právì proto obdivuju svou kamarádku Jenku, dámu s osmi 

køížky, která si vždy najde pøíležitost hrdì spoluobèanùm pøedvést svou 

elegantní a pro vesnický život nezvyklou pokrývku hlavy. 

Myslím, že èlovìka ponouká k takovým pošetilostem vìtšina filmù pro 

pamìtníky. Tam žádná dáma ani pán nevyrazí do ulic bez klobouku. Umíte si 

pøedstavit Laurela a Hardyho bez jejich buøinek? A co teprve malý tulák 

Charlie? Koneckoncù svùj klobouk mají i Bob a Bobek. Sice se dva králíci 

musí dìlit o cylindr kouzelníka Pokustona, ale pro nì to oèividnì není žádný 

problém.

Také mùj muž zatoužil po dùstojné pokrývce své šedivìjící hlavy. Jeden 

úžasný exempláø jsme zakoupili pøi návštìvì Paøíže. Od té doby leží pìknì 

uklizený ve skøíni. Èas od èasu ho vybalím a zkontroluju, zda nepodlehl 

náporu molù. Pøed žravostí larev toho pøítulného hmyzu ho chrání nejspíš jeho 

nadèasovost. Vždycky se z krabice vyloupne jako nový. Snad jeho velká 

chvíle ještì pøijde a spolu s noblesní špacírkou zaène plnit své pravé poslání, 

aniž ho jeho majitel jako Cyrano bude odhazovat v dál. Pøedstavuju si ten èas, 

kdy my, dva starouškové, bok po boku vyrazíme mezi lidi noblesnì 

okloboukovaní a budeme se cítit jako Adina Mandlová a Oldøich Nový.

Ještì není všem dnùm konec.
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Andìlé
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Andìlé jsou pøevážnì vnímáni jako bytosti éterické, vybavené køídly, aby 
se mohly vznášet nad svìtem. Jen tak totiž jsou andìlé schopni být v obraze, 
kde je komu tøeba pomoci, koho ochránit pøed nejvìtším malérem.

Andìlská existence je vìcí názoru. Ovšem i nejvìtší popíraèi tìchto  
bytostí se musí smíøit se skuteèností, že poèátkem prosince se okøídlené 
postavy zaènou promenovat po ulicích mìst a vesnic v množství vìtším,      
než by se slušelo. Pøestože podle vìtšinového názoru jsou to bytosti bez-
pohlavní, v tomhle èase se podobají princeznì se zlatou hvìzdou na èele. 
Navíc mají jen ta køídla. Pøevážnì se vyskytují v doprovodu staršího pána       
s bílým plnovousem a vzadu za nimi pokulhává stvoøení ne nepodobné 
umounìnému bezdomovci, kterému jakýmsi nedopatøením plandá vzadu         
z kožichu oháòka neboli ocas a porost na hlavì doplòují rohy. Tahle skupina 
se vydává do ulic – prý kvùli výchovnému pùsobení na malé dìtské nezve-
dence. O výsledku by se ovšem dalo silnì pochybovat. 

Také v mých dìtských vzpomínkách jsou tihle tøi nesmazatelnì zapsáni. 
Když se tenkrát v daný den blížila ona dùležitá chvíle, opakovali jsme si          
s bráchou øíkanky a modlitbièky, abychom si zasloužili sladkou odmìnu.      
Obì starší sestry se preventivnì vyskytovaly mimo domov, aby snad pøed 
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námi mròaty neprozradily, jak to všechno vlastnì je. Srdce nám spadlo až do 
kalhot, když se ozvalo bušení na okno. Vzápìtí vpadl do domu udýchaný 
andìl a volal: Hoøí, hoøí! Vyžadoval kbelík s vodou a hnal se s ním do vedlejší 
místnosti. Na pováženou dobøe znal místopis našeho bytu. Udivení rodièe 
spìchali za andìlem. Opravdu hoøelo. Vzplála totiž moje krásná mrkací 
panenka, kterou maminka pøes den posadila na háèkovanou deèku 
pokrývající kamna zvaná piliòáky. Bohužel ten kritický den ji pøi veèerním 
zatápìní opomnìla uklidit. Naštìstí zrovna tou dobou mìli Mikuláš s andì- 
lem požární hlídku, jinak by toho shoøelo mnohem víc.

Vìøím, že už tenkrát zasáhl mùj dobrý andìl strážný, který podle mého 

manžela má u mì hodnì nároènou službu. Jsem totiž ukázkový pøíklad 

dyspraktika. Døíve se øíkávalo, že je dotyèný nemehlo. Dyspraktik zní 

vznešenìji, ale nijak to neumenšuje problémy, které musí nebeský strážce 

øešit. Neustále jsem zakopávala a padala i na rovinì, pøípadnì vìci samo-

volnì opouštìly mé ruce a øítily se vlivem pøitažlivosti k zemi a neštìstí bylo 

hotové.

Když se mi pøihodilo, že jsem si zlomila obì ruce v zápìstí souèasnì          

a byla odkázána na pomoc druhých, postìžovala jsem si zdravotnímu 

bratrovi, který mì po nemocnici vozil na kontroly, že mùj andìl strážný se       

na mì tentokrát vykašlal a takhle to dopadlo. Ten dobrý muž mi øekl, abych     

se nerouhala. Prý kdyby pøi mnì nestál, mohlo to dopadnout mnohem hùø. 

Dala jsem mu za pravdu. Jistì už vidìl horší úrazy, než byl ten mùj.

Andìlé ovšem nemusí mít jen nadpøirozený pùvod. Èasto se setkáme        

s takovou bytostí i v lidské podobì. Chci mluvit o mojí mamince. Vzpomínka  

je to opìt vánoèní. Ještì pøed upálenou mrkaèkou jsem mìla hadrovou 

panenku s porcelánovou hlavou. Byla velká asi padesát centimetrù. Jednou 

na zaèátku podzimu se panenka ztratila. Bála jsem se, že maminka bude 

hubovat, ale odbyla mì, abych lépe hledala, že nìkde jistì bude. Našla jsem   

ji až v prosinci pod vánoèním stromeèkem s obrovskou krabicí plnou nové 

panenkovské garderoby. Prý už se Ježíšek na ty ušmudlané hadøíky nemohl 

dívat.

Až v dospìlosti jsem plnì ocenila a pochopila tu obrovskou obìtavou 

lásku, s níž po veèerech mamka šila pro moji panenku obleèky. Budete se 

mnou jistì souhlasit, že vìtšina normálních maminek jsou andìlské bytosti       

i bez køídel a zlaté hvìzdy na èele.

Neustále potkávám andìly, asi je pøitahuju. Zatím posledním, kterého jsem 

potkala, byla dáma obèanským jménem Dáša Caltová. Na jménì ovšem 

nezáleží, mohla to být tøeba Arabela Koníèková. Pro mì to byl živý andìl.

Z jedné ranní procházky za vsí, kde se mohla prohánìt bez vodítka, utekla 

naše malá fenka Bejby. Nikdy to neudìlala. Snad se rozbìhla za koèkou nebo 

jiným dobrodružstvím. Zabraná do hovoru s ostatními pejskaøi, zjistila jsem 
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ztrátu až po chvíli. Volala jsem, pískala, ale nikde nebyla. Zatrnulo mi, když 

soused pronesl, že už bude jistì doma. Zatrnulo mi, protože pøecházíme         

k našemu domu velmi rušnou silnici E49 plnou osobních aut, kamionù              

i náklaïákù. Obousmìrnì dopravnì velmi frekventovaný úsek. Bejby doma 

nebyla, vždy� vrátka byla zavøená. Pokusila jsem se prohledat všechna známá 

místa, kudy jsme spolu chodívaly. Marnì. Ztrácela jsem nadìji, ale pro jistotu 

jsem nechala branku otevøenou. Každou chvíli jsem vyhlížela, zda se ná-

hodou nevrací domù. Od té deváté hodiny ranní se èas neskuteènì vlekl. 

Snažila jsem se být stateèná a nemyslet na nejhorší. Kolem ètvrté odpoled-    

ne jsem znovu kontrolovala situaci, jako snad každou hodinu. Nikde nic.      

Jen u hradby zastavilo cizí auto. K vrátkùm pøistoupila žena støedního vìku      

s otázkou, zda nepostrádáme psa. Pøikývla jsem. Chtìla vìdìt, jak vypadá. 

Popsala jsem naši Bejby. Øekla, že právì takového má v kufru. Pøinesla        

mi naši uprchlici v náruèí. Vzala jsem ji od ní a v té chvíli se mi po tváøích 

valily potoky slz. Slzy štìstí a úlevy ze š�astného konce. Musela jsem jí øíci,   

že je andìl, a spontánnì ji obejmout. Jinak to nešlo. Vyprávìla, jak pøi cestì 

do práce z Nepomuku do Plznì odchytila zmatenou fenku poblíž našeho 

domu. Nebyl ovšem nikdo, komu by pejska pøedala. Vzala tedy Bejby s sebou 

do práce s tím, že když má doma tøi psy, ètvrtého taky uživí. Pøi zpáteèní  

cestì mì, majitelku pejska, objevila a ranní nález pøedala. Radost byla 

oboustranná. Nebo se snad dá øíci i trojstranná, protože i Bejby byla š�astná, 

že je zase doma. Dnes už má fenka na obojku moje telefonní èíslo. Pro jistotu.

Nikdo mi nevymluví, že tohle nebyl andìl s velkým srdcem a hlubokou 

empatií. A tyto bytosti mají u mì vždycky dveøe i náruè otevøené.
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