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Markovi øíkám v legraci pane magistøe, protože magistrem je, a jinak Marku 
nebo kamaráde. Zatímco já se uèím psát po desetiletí a stále nejsem spo-
kojen, takže mi hrozí, že nespokojen sám se sebou zemøu, on má do grafo-
mana daleko. Nepíše jako ïas, a pøece to vždycky „dá“. Pùsobivì. Zkouším si 
proto pøedstavit, kde by byl, kdyby se psaní zaèal intenzivnì vìnovat, a vím, 
že by se divili všichni. Divily by se Zdice i Plzeò a Praha i Bøeznice (Marko-
vých rodièù), ba Koloèava. Ale bohužel zùstává zbùjníkem ve smyslu mnoha 
aktivit, a tak fotografuje sexuálnì pøitažlivé modelky anebo aspoò krajinky, 
leze nahý do ledových øek (vèetnì Radbuzy a Vltavy), leze tak i do rybníkù      
a prohání své autíèko po kraji. Je spoleèenský a potkáte ho na spoustì akcí. 
Marek hraje ve filmech, jakým byla Národní tøída, a považují si ho; dostane     
se dokonce do upoutávek na televizní uvedení. Je známý divadelní bard, èlen 
Støediska západoèeských spisovatelù i zamìstnanec bezpeènostní agentury, 
nájemce nejménì jednoho bytu, ètenáø, ale pøedevším chlap, který svùj ná- 
zor obvykle vysloví bez okolkù, upøímnì. Více lidem podal pomocnou ruku, 
má smysl pro udržování vztahù i pøátelství. Pøedevším nespí a nesní, ale    
žije. Kdo žije, ten taky trpí, a to je Markùv pøípad. Ne každý trpící se ovšem 
umí nad bolest povznést, ba udìlat si bžundu sám ze sebe. Marek ano.  

Jak jsem potkal Marka Velebného
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Marek na to má – „èlovìka vždycky potìší, když slyší o cizím neštìstí“, jak to 
už formulovali Šimek a Grossmann.

Ale chtìl jsem psát o tom, jak jsem Marka potkal a jak on tvoøil první texty. 
Inu, potkal jsem ho jsa tenkrát bez zamìstnání (2009), i vyprávìl mi, že zrov-
na krátce pracoval v Západoèeském muzeu, jehož øeditelem prý je syn 
spisovatele Františka Frýdy, jednoho z èlenù Støediska spisovatelù. Františka 
Frýdu jsem pamatoval ze schùze, kde žertoval, a tak jsem do onoho muzea 
taky šel pracovat. Podobných postrèení se mi dostalo od Marka ještì asi osm. 
Jen ženskou mi nikdy nepøihrál. Ale možná se stalo i to a jenom tu pøedstírám, 
že jsem už zapomnìl, jak mì nechtìla.

Marek Velebný tento soubor textù tvoøil zhruba od jara 2017. Nìkteré ka-
pitoly, i když ne všechny, zveøejnil v èasopise Plž. Když jsem èetl asi ètvrtou, 
tak mu v jeho upøímném stylu povídám: „Není to laciné? Jako do ledový vody 
se pošetile tlaèíš do kùže velikýho �ululum a pøedvádíš se exhibicionisticky 
jako to �ululum. Ještì ti to zùstane. Ale uznávám, lidé tohle ocení, lidé nìco 
takového rádi ètou.“ Marek zrovna øídil; asi nás vezl na Svatou Horu, kam 
spolu tak rádi jezdíme; a teprve po chvíli suše øekl: „Hele, pojï se mnou zítra   
v Plzni do sauny a já to obratem popíšu. Uvidíme, kdo bude vypadat jako  
vìtší �ululum.“ Pípl jsem: „Snad tam budu vypadat jako �ululum, ale jen mròa-
vé. Zatímco ty budeš zase to velké. Ha ha ha! Nedá už se ale nic dìlat, sám 
sis tu boudu na sebe ušil.“

Ušil neušil, Marek psal dál, rozšafnì si v tom psaní udìloval pauzy a stihl 
proto spousty dalších vìcí, pøi kterých naprosto nepsal, ale skuteènì žil. A stihl 
vìci, o kterých se mi ani nesnilo. Jemu pøedtím taky ne. Nepoèítal, že je vylíèí, 
ale pak se vždy pøistihl, že vypráví. Tak máme soubor jeho pøíhod, fakticky 
autobiografický. A jestliže se Marek stylizuje, tak pokaždé jenom k horšímu.    
To mi vìøte, znám ho jako své boty.

                 Ivo Fencl
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Jak jsem byl na jevišti 

Velkého divadla
Na jevišti Divadla Dialog jsem docela jako doma. Velké divadlo je naproti 

Dialogu nebo je Dialog naproti Velkému divadlu? Na jevišti Velkého divadla 
jsem se poprvé ocitl pøi letních turistických prohlídkách divadelního zázemí. 
Nevím už, kolik to je let. Ale teï to bylo trochu jinak, tedy úplnì jinak. Mìlo      
to souvislost i s mým „angažmá“ v Divadle Dialog. Informaci o tom, že se bude 
v Plzni natáèet ve Velkém divadle film ve francouzské produkci, jsem zaslechl 
èi èetl. Od vedení Divadla Dialog jsme dostali koncem roku nabídku k úèasti 
na castingu pro epizodní role do pøipravovaného filmu Edmond. Casting 
pøipravovali kolegové, se kterými mám tu èest hrát v pøedstavení souboru 
Spodina, tj. v Gogolových Hráèích. 

Pøišel jsem relativnì na zaèátku a byl jsem asi dvanáctý. Vyfotili si mì, 
zmìøili, zapsali a bylo to. Tak uvidíme, øíkal jsem si. Jakub Zindulka povídal,  
že chtìjí asi padesát lidí a že to budou takové štìky na jeden dva natáèe-       
cí dny. Tak pøed lety jsem pøi studiích byl v komparsu Bídníkù s Gerardem 
Depardieu, co se toèili v Plasích, a ve filmu Bez rodiny s mým oblíbencem 
Pierrem Richardem v Chotìšovì. Pøed pár lety se k tomu pøidalo komparsní 
„angažmá“ v nìmeckém snímku Der Turm, kde jsem si zahrál demonstranta.

O to více mne pøekvapila v polovinì prosince zpráva z castingové agentury, 
že jsem byl vybrán do epizodní role divadelního technika s tøinácti natáèecími 
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dny. Snad to není jako ta hláška „Byl jste vybrán...“ z filmu Srdeèný pozdrav  
ze zemìkoule. Pøi castingu ve zkušebnì Divadla Dialog mi sdìlili, že se 
nemám od zaèátku nového roku holit. Vzal jsem ten úkol poctivì a zaèal   
jsem s experimentem „vousy“ pár dní pøed koncem roku. Sice se mi zdálo,    
že by i vlasy potøebovaly trochu zkrátit, ale holt to musím vydržet skoro do 
konce ledna, než skonèí natáèení. No tedy spíš jestli to vydrží okolí. Radìji 
hned øíkám vìtu z Prodané nevìsty: „Lidièky, nebojte se, já nejsem medvìd, 
já jsem Vašek.“ Možná bych mohl suplovat zemøelého strejdu, který mìl 
takovou „Kristovo“ image. V práci se mì kolegynì ptala, co to mám na puse. 
Nejdøíve jsem si sáhl na tváø, zda na ní nìco nemám, ale pak mi došlo, že to 
je moje doèasná zmìna.

Zaèátkem ledna jsme byli pozváni na kostýmovou zkoušku. Setkal jsem se 
tam s mnoha kolegy z rùzných souborù Divadla Dialog, nebo� se ke mnì 
donesla informace, že skoro všechny herce z Dialogu vzali. Vlastnì pøedtím, 
ještì než jsem dostal esemesku, jsme mìli v polovinì prosince schùzku s re-
žisérem filmu, který chtìl všechny uchazeèe poznat a vybrat si. Mìli jsme se 
anglicky pøedstavit a øíct krátký výstižný pøíbìh v minutì. Jelikož jsem pak šel 
ještì na schùzi spisovatelù, šel jsem k panu režisérovi jako jeden z prv-    
ních. V rychlosti jsem si pøipravil nìkolik vìt z pøíbìhu z práce a zaujal ho.           
Ten mikropøíbìh nebo já? Od organizátorù jsem mìl dovoleno, když jsem 
potøeboval odejít  na schùzi, po rozhovoru s režisérem jít pryè. Režisér prý      
s vybranými bude chtít ještì mluvit, ale v tom pøípadì všem zašlou zprávu. 
Veèer mi pak na akci bývalého Antidivadla Honza Sojka prozradil, že prý    
jsem byl vybrán, ale chtìl jsem si to ovìøit oficiálnì. Za tøi dny pøišla zmínìná 
esemeska. Co teï? Taková vìc se neodmítá. Tak už jen si domluvit volno      
èi dovolenou. „Ty bláho,“ tøináct natáèecích dnù. To se nedá s tìmi komparsy 
na jeden dva dny srovnat. 

Nìjak jsem nemohl pøed prvním natáèecím dnem dospat, že by nervozita? 
Jistì. První den jsme s mnoha komparsisty sedìli v hledišti. Venku jsme pøed 
natáèením a pøi pauze na obìd byli ve vyhøívaném stanu na dolní terase 
Velkého divadla. Kolem mne spousta lidí v oblecích „buržoustù“, ve vojen-
ských uniformách, dámy v šatech s bohatými suknìmi, úèesy nebo parukami 
apod. To ta naše speciální jednotka, tedy skupina pìti divadelních technikù, 
spíš pøipomínala ruské revolucionáøe.

První den byl docela zápøah. Skupina hercù sedìla na patrových lavicích, 
které jsme pak mìli odnášet. Byl jsem rád, že mi kolega Ivošek pomohl.  
Vždy� jsme již sehraná dvojka. Pøed nìkolika lety jsme byli angažováni do 
pøedstavení hry Honzy Sojky Hodina historie, do rolí zmatených slabo-
myslných školníkù. Takové úlohy by nám šly. Také spolu hrajeme i v Go-
golových Hráèích. Jak to u filmu bývá zvykem, obraz se zkouší, pak natáèí         
z nìkolika úhlù. Tak mi to stìhování a pøenášení tìžké lavice dalo zabrat.       
Je to zajímavá zkušenost: catering, maskérky, maskéøi, vlásenkáøky, kostý-  
my, asistenti ze štábu, bez nichž si nemùžete skoro ani odskoèit, režisér, 
asistenti, kameramani, zvukaøi apod. Slyšíte to známé: „Ticho, natáèíme.“ 
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Zvuk, kamera, klapka, akce. Ale tady to slyšíte ve smìsi nìkolika jazykù, 
èeštiny, angliètiny, francouzštiny a italštiny. Stand by, quite please, roll sound, 
camera, klap, speed, an Action. 

Film Edmond je z divadelního prostøedí o Edmondu Rostandovi, autoru 
slavného Cyrana. Takže francouzští i naši herci hrají Cyrana. Vybavuji si 
Cyrana v podání mého oblíbence Gerarda Depardieu, který pak podobnou 
scénu hrál i v komedii Táta nebo milenec. Ve ètvrtek jsme byli s kolegou, kte-
rého bych pøirovnal k ruskému revolucionáøi nejen díky jeho tøi roky pìstì-
nému vousu, vybráni, abychom po scénì odtáhli schùdky (v originále balkón) 
pro Roxanu. Veèer jsme tam museli zùstat nejménì o hodinu déle, jelikož se 
toèila ještì slavná balkonová scéna zblízka, respektive zepøedu, kdy na jevišti 
bylo nutno postavit kolejnici, po které se posunovala na rameni kamera. 

I když jsme se museli docela snažit, byla to pro mne opravdu pocta držet 
Roxanì schùdky pøi slavné scénì s Cyranem. Pozoroval jsem vyšívanou 
Roxaninu sukni, vyšívaný vzorek. Také jsem pøedstavitelce Roxany podal 
šátek, který si odložila na schùdkách. Pak jsem pozoroval ten cvrkot kolem, 
maskérka docházela pøepudrovat oblièej, posunout šátek, podržet sukni, 
pøinést láhev s vodou apod. Mìl jsem Roxanu, tedy její pøedstavitelku vedle 
sebe. Aèkoli o ní asistent pøi zábìrech, když nás úkoloval, co máme dìlat      
na scénì, mluvil jako o té „vypelichané babì“ (to myslel asi kvùli její paruce), 
byla to pocta. Také po posledním zábìru nám rakouský asistent režie po-
dìkoval a podal ruku. Na konci zábìru, když už si mohla Roxana odpoèinout, 
ji mladý režisér Alexis Michalik objal a políbil jako podìkování za úspìšný 
zábìr. 

Potom se ještì muselo zajít do baletního sálu pro vìci a odejít do budovy 
bývalé právnické fakulty se pøevléknout. V pátek to nìkteøí vzali v kostýmu 
rovnou i do volební místnosti, ale já se radìji pøevlékl. Prý v nìm vypadám 
jako havíø. Je to nìkdy legrace poslouchat nebo pozorovat herecké kolegy    
pøi obìdì nebo èekání. Èlovìk vyslechne mnohé zajímavosti. Tøeba kolega 
Ivošek hrál i v První republice, Námìstíèku nebo Èetnických humoreskách.    
To pak mùže srovnávat i kvalitu cateringu apod. Rejža nás také po poslední 
páteèní klapce prvního týdne pozval na bowling a drink. Tak jsme mìli 
možnost se blíže seznámit s hercem, který hrál v Amélii z Montmartru nebo 
Vetøelci, tj. Dominiquem Pinonem.

Aèkoli jsem hrál bowling párkrát pøed mnoha lety, šlo mi to jako na hou-
paèce, kolikrát skoro nic, párkrát zase skoro shozené všechny kuželky. Takže 
jsem se pøitom spíš ujal oblíbené funkce fotografa a dokumentoval akci.        
Od kolegù jsem se dozvìdìl, že prý jsou s námi Francouzi velmi spokojeni,   
že spolu tvoøíme dobrý tým. Na internetu si èlovìk pak také „vygùglil“ infor-
mace o režisérovi a francouzských hercích, abychom byli trochu v obraze,      
s kým máme tu èest spolupracovat. Tak jsem zvìdav, kdy bude film hotov,   
zda pùjde i do èeských kin nebo jen do artových, klubových kin. To klidnì 
pøijedu na premiéru do Prahy. 



11

Jak jsem se stal otužilcem
V mládí jsem byl zvyklý spíš než otoèit kohoutkem ústøedního topení si   

vzít nìco na sebe. Také jsem byl v té dobì odkojen povídkami dvojice Šimek 
a Grossmann, mj. o Pupákovi, kde byl plavèík s bidlem a na konci povídky 
zmizel èubièkou v Labi a objevil se až u Hamburku. Mojí oblíbenou prùpo-
vídkou pøi dešti  bylo „Pozor, padá síra“, èemuž okolí moc nerozumìlo. Moje 
první plavecké kurzy na Základní škole v Bøeznici, kdy jsme jezdili autobusem 
do plaveckého bazénu v Pøíbrami, mìly podobný výsledek. Ramlice s bidlem 
v nás ubohých dìtských stvoøeních chtìla podobnì probudit lásku k vodì          
a plavání, ale asi se jí to u mne minulo úèinkem. Pøi dalších roènících plavání 
v rámci tìlocviku jsem své plavecké ostruhy získával jen vlažnì. Poprvé jsem 
to vzdal po deseti metrech a získal jen diplom želvy, další rok jsem se již 
odvážil pøeplavat bazén s dvaceti pìti metry a teprve další rok jsem nakonec 
získal delfína za 200 metrù.

Z návštìv bazénu jsem si odnášel nejvíce vzpomínky na automat na oblo-
žené housky za dvì koruny. Ale možná proto mi zùstal mùj plavecký „pastyl“, 
což bylo nìco mezi stylem prsa a èubièkou a bratr inženýr to charakterizoval 
tak, že v koordinaci pohybu mám nìjakou velkou chybu, nebo� se znaènì 
vyèerpávám a zpomaluji, a tudíž jsem nìjaké pøevrácené perpetuum mobile, 
plácající se skoro na místì. Obèas jsem sice zval kamarádky, ale ty mne 
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nechaly rychle za sebou. Pokud jsem se pøi svém vysilujícím pastylu pokoušel 
o konverzaci, jejich náskok se o to víc zvyšoval a já se postupnì dusil a topil.

Jak jsem bojoval s vodním živlem dále, si moc nepamatuji. S bratrem jsme 
jednou pøi výletì na kole pøestáli bouøku a déš� v rybníku pøi koupání. Nebo 
mne koupání s jeho kamarádem nauèilo dodnes používat pøi mytí vlasù kon-
dicionér. Nikdy jsem i pøes otužileckou osvìtu netoužil ze své vlastní vùle po 
tom, abych ve sprše otoèil páku na studenou. Jedinì pokud jsem chodil do 
sauny, ale ani tam jsem se pøíliš nezdržoval v ochlazovacím bazénku na dobu 
delší než nutnou. Jinak se ale plavání a koupání v dalších letech stalo mojí 
oblíbenou èinností, jelikož jsem to považoval za sport, který vùèi mnì kladl 
nejmenší odpor. Za moji první rádoby otužileckou eskapádu je možné ozna- 
èit pobyt u Baltu v první tøídì, ale jako dìcku stavícímu hrady z písku mi to    
tak nepøipadalo. Od Baltu si vybavuji jen netypické balení žluté limonády          
v sáèku s brèkem nebo vùni ryb a nápisy v polštinì: Kerbulona smažona.      
Na gymplu jsem byl u Baltu podruhé, ale i zde si vybavuji spíše první nesmìlé 
pohledy na spolužaèky v plavkách, zahrabávání v písku èi nìmeckou kávovou 
bøeèku a polévku, ve které plaval celý párek.

Ale pøece jen jsem jako vìtšina lidí pozdìji získal k vodnímu živlu kladný 
vztah. Bazén na Slovanech, rybníky Kameòák, Seneèák a Bolevák se staly 
mojí oblíbenou letní destinací. Také bio nádrž Kotynka v Dobøanech, kde   
jsem mìl jednou celý areál pro sebe, nebo� všichni byli na slavnostech ve 
mìstì. V Tunisku jsem i pøes nepøízeò poèasí lezl do moøe a podcenil nebez-
peèí vln. Ty mne stále odhánìly od bøehu, ke kterému jsem zoufale plaval 
„èubièkou“. Nakonec jsem se vedle vlnami ponièeného bungalovu nìjakým 
zázrakem dostal ke bøehu. Možná jsem se tam mìl utopit, ale to bych se 
nastal otužilcem.

Jelikož nejsem bujarým slavièem konce roku, nìkolikrát jsem se úèastnil 
sám èi s dìvèaty Silvestrovského èi Novoroèního pochodu z Bolevce do 
Bolevce. U Boleveckého rybníka jsme šli vedle party otužilcù. Nebyla až 
taková zima a já mìl v hlavì zoufalý nápad, když už mne kamarádka Dana 
stále odmítá, co kdybych pøišel s ultimátem a prosbou, zda se mnou bude 
chodit, pokud hupsnu s otužilci do lednových vod Boleveckého rybníka. 
Nakonec jsem udìlal jen fotoreportáž. Dana si koketnì telefonovala se     
svým expøítelem. Na mne se sice po nástupu do autobusu usmála, ale nadìje 
umøela ještì døíve, než se narodila.

Až loni na jaøe mne pøekvapil telefonát od správce budovy na Borských 
polích, kde jsem obèas sloužil. Vìdìl jsem, že je vášnivý plavec, jezdí plavat 
do Podolí do Prahy a nìkolikrát mne zval zaplavat si s jejich partou o nedì-
lích odpoledne. To jsem ale míval divadelní zkoušky nebo práci. Zavolal jsem 
mu zpìt a tušil, že mne asi volal kvùli nìjaké mimoøádné smìnì, kterou        
mi bude nabízet, a já mu nebudu umìt øíci ne. Ale mýlil jsem se. „Víte o tom, 
že poøádáme v Hradišti otužilecký candrbál? Dìláme pøedtanèení akvabel.    
Vy máte ty zkušenosti s divadlem. Nechtìl byste nám s tím pomoci?“ zeptal 
se. „Ale rád, jsem pro každou špatnost,“ odpovìdìl jsem.
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Pøivezl mne k sokolovnì do Hradištì, kde jsem se trochu bojácnì vmísil do 
party, která zaèala nacvièovat pøedtanèení akvabel. Postavil mne na èáru, 
pøedvedl, jak to dìlají, a pak mne pøedstavil milé osùbce jménem Andìlka        
a øekl, že budu s nimi nacvièovat pøedtanèení. Øekl jsem, že to tedy zkusím, 
prý jim chybí chlapi, tak jsem se nezmohl na odpor a další dvì nedìle s nimi 
cvièil. Pøíští nedìli se po zkoušce všichni pøevlékali do plavek, a tak jsem 
zkusil se s nimi koncem února ponoøit do vody na plovárnì v Hradišti. 
Vzpomnìl jsem si pøi tom na scénu z filmu Jak dostat tatínka do polepšov-   
ny, jak dìda strká Tomáše Holého nahého pod studenou vodu. Byl to do-    
cela oèistec, svaly tuhly, udìlal jsem nìkolik temp tam a zpìt a radìji vylezl. 
Napoprvé to staèilo.

Parta mne pøijala, jako by mne znali léta. Když jsem fotografoval Veli-
konoèní koupání, nadšená otužilkynì zpìvaèka Vlaïka o mnì mluvila jako      
o fajn otužilci a reportérovi. Už mi ani nepøišlo divné, že jsem s partou ve 
smìšných kostýmech svleèený na konci zimy u vody. Nìkteøí pøedstavovali 
velikonoèní zajíèky a já dostal pùjèené dámské plážové šaty. Na otužilec-  
kém candrbálu naše pøedtanèení bylo plánované až o pùlnoci jako pùlnoèní 
pøekvapení. Ale nakonec vše dobøe dopadlo a užili jsme si pár minut slávy 
pøed tleskající sokolovnou v Hradišti. Ani mi nevadilo, že se spoleènì svlé-
káme a pøevlékáme s holkama. Já mìl pùjèen pruhovaný koupací kostým        
a pomyslnì jsem se mohl cítit jako na plovárnì pana Dùry v mém oblíbeném 
filmu Rozmarné léto. Tak jsem se stal otužilcem.

Ještì nìkolikrát jsem si s ostatními, Andìlkou nebo zpìvaèkou Vlaïkou  
byl zaplavat na Kameòáku a byl jsem dokonce pozván na valnou hromadu 
otužileckého spolku. Pak ale postupnì, èi spíš jak je tomu v posledních letech 
zvykem, se z jara stalo léto a otužilecká sezóna skonèila. Uvidím, co pøinese 
podzim a zima. Jak to tak vypadá, asi pùjdu s dalšími odsekávat led. Døíve 
jsem to s obdivem sledoval jen v televizi, ale tentokrát... Jen poèkejte v zimì.
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Poslední dobou byl mùj køeèek relativnì v klidu. Již rozdejchal, že jsem   
mu nedávno pøi vyklízení jeho plastové ubikace vyhodil pracnì nastøádané    
èili nasyslované nebo lépe øeèeno nakøeèkované zásoby nìkolika balení 
pohanky, kterou si zahrabal mezi piliny v podestýlce. Myslel jsem, že mu 
chutná a že o tu pohanku má eminentní zájem, ponìvadž velmi rychle mizela 
z jeho žluté plastové mistièky na krmení. Øíkal jsem si, že takový malý špunt 
to pøece nemùže sníst. Ale byl jsem zaujat jeho apetitem, kdy okamžitì 
vystartoval k misce s pohankou, když jsem mu ji tam dosypal, a zaèal si jí plnit 
své torby. To si køeèkoval, filuta jeden. Kam se asi ta pohanka ztrácí, nasyslí  
èi nakøeèkuje si ji a plná mistièka pohanky zmizí. Ale køeèek je furt stejnej, 
respektive skoro stejnej.

Odpovìï na tuto otázku popírající zákon zachování energie èi akce a re-
akce nebo èertví jaký jiný fyzikální zákon jsem dostal právì tehdy, kdy jsem     
si øekl, že køeèkova ubikace je zralá k úklidu. Zvedl jsem horní èást s møíž-   
kou a vidìl. Když jsem spodní èást jeho ubikace, tj. modrou lodnu potìžkal,       
bylo jasné, že nìkolik balení pohanky je peèlivì zahrabáno v podestýlce.      
No jo, co s tebou, køeèku? Tak mám ti to tam nechat nebo to mám vysy-    
pat? Vysypal jsem to. Navlékl jsem si lyžaøské rukavice, aby mne køeèek ne-
kousl, a vrátil ho z malé pøepravní plastové škatule zpìt do vyklizené ubikace 

Jak jsem se stydìl za svého køeèka

   

7

14

21

28

BØEZENBØEZEN

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

6

13

20

27



15

s novou èistou podestýlkou. Zaèal opìt zmatenì a hlavnì zbyteènì hrabat      
v podestýlce, ve které nic nebylo, a vùbec žádná pohanka.

Tak tedy tak. Možná mu to tam pøíštì nechám. Když si takto køeèek spojil 
jednu a jednu, že jsou dvì, a rozdejchal skuteènost, že jsem mu vyèistil 
ubikaci, ostentativnì úprkem v gepardím stylu zmizel pod podlážkou a za-
hrabal se v podestýlce. Do pøipravené žluté misky jsem mu pak nasypal  
plnou porci pohanky. Kupodivu se nìkolik dnù nedìlo vùbec nic. Mistièka        
s pohankou byla stále plná, nedotèená. Fakt ten malej nezbeda má mozek        
a pøemýšlí. Nìjak jsem ho asi vytoèil tím, že jsem jeho peèlivì nakøeèkova-
nou dávku pohanky vyhodil, tak na oplátku se on choval vùèi mnì pøezíravì, 
ještì více než obvykle, a ostentativnì misku s pohankou ignoroval. Ale po 
týdnu èi po nìjaké dobì již pøešlo vše do normálu a miska s pohankou se 
zaèala opìt po doplnìní vyprazdòovat.

„Køeèku, køeèku, vystrè rùžky, dám ti tvaroh na parùžky,“ ne, takhle to 
nebylo. To nebyl køeèek, ani ježek, ale šneèek. Ale køeèci jsou fakt filutové. 
Èlovìk jim koupí rùzné druhy tìch tyèinek, nìkteré pøíchutì bych asi neroz-
dejchal sám, ale mùj mròousek poctivì pøehlížel vìtšinu nabízených po-
chutin. Až když jsem obèas zašel do fitka do Dvoøáka na Slovany a stavìl     
se v tamìjším obchùdku pro zvíøecí mazlíèky, tak jejich sortiment vyrobený          
v Polsku mròouskovi zachutnal.

Pøed lety, když jsem ještì pracoval v Zoologické zahradì, spøátelil jsem se 
tam s kolegou, který pøijel do Plznì kvùli pracovnímu projektu zoologické 
knihy z Prahy. Mìl jsem pozdìji od nìho køeèka Roborowského. Chtìl jsem 
sice další, ale chov již bohužel ukonèil a tento druh pøece jenom není úplnì 
bìžný. Po letech mi kolegynì z divadla doporuèila poøídit si køeèka z chov-  
né stanice, prý jsou to vìtší mazlíci. Jednoho jsem si obstaral z Èeských 
Budìjovic a dokonce mi ho pøivezla odtamtud za malý poplatek jedna 
studentka vlakem. Je fakt, že byl asi milejší a nezdrhal pøi jakémkoli mém 
pohybu do podestýlky. Nicménì když poslední køeèek umøel, chtìl jsem zase 
sehnat dalšího z chovné stanice, ale nìjak mi to èasovì nevycházelo a pøi- 
šlo mi zbyteènì drahé platit za nìho dopravné pøes pùl republiky. Tak jsem 
koupil jiného v nejbližším Zverimexu. Možná jsem mìl zainvestovat a poøí-   
dit si nìjakého mazlíèka z chovné stanice, protože tohle tøeštiprdlo, co jsem 
koupil, stejnì žádný mazlíèek není. Rychlostí migu vždy zmizí dole v pode-
stýlce, když se pohnu, mazlit se s ním nedá – a kouše.

Pøed pár dny jsem byl s kamarádkou na maškarním a nabídl jí nocleh,   
aby nemusela budit rodièe na Skvròanech. Druhý den jsme mìli pøedstavení, 
tak jsem to nechtìl pøehánìt a dlouho ponocovat. V domì nám opravují èi 
rekonstruují pøízemí na nìjakou provozovnu po bufetu, který tam byl pøed pár 
lety. Také bývají problémy se vstupními dveømi. Tentokrát, co èert nechtìl 
nebo chtìl, zase. Opravdu mì dost štvalo, když se dveøe zamykaly, protože 
nìkteøí bez klíèù do nich bušili a lomcovali s nimi.

Teï jsem po maškarním plese nìco pøed jednou hodinou v noci pøišel ke 
vchodovým dveøím, otoèil klíèem a nic. Vyndám ho, vložím, otoèím, pokouším 
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se otáèet sem tam, ale dveøe nepovolí. Zaèínám nervóznìt, zkouším i zvonit 
na zvonky, marnì. Zaèínám zmatenì blábolit. Kamarádka klíè vezme a zkouší 
to také. Za chvíli se jí to podaøí a dveøe jsou otevøené. Mocnì oddechuji, jak 
mi spadl tìžký kámen ze srdce. Já jsem fakt moula. Nevím, co bych dìlal, 
kdyby se jí to nepodaøilo.

Nevím proè, poslední dobou byl køeèek nìjak tichý, ale tentokrát zase dìlal 
v koleèku kravál. Proto ho také mám již hodnì dlouho v koupelnì na oknì. 
Tentokrát mne køeèek štval, pøi tom se fakt nedá usnout. Mnì vadí i tikání 
hodin a ještì tyhle køeèèí sprinty v koleèku! Tak jsem se zvednul a šel za-    
vøít dveøe do pøedsínì, abych køeèka neslyšel. Ráno mi pak kamarádka øíká: 
„To jsi si mohl odpustit, takhle pøed návštìvou onanovat. Øíkala jsem si, jakou 
máš výdrž. Vždycky na malou chvilku to pøestalo a pak zase ty rychlé po- 
hyby. Ale když jsi pak vstal a šel zavøít dveøe, tak jsem pochopila, že ty jsi to 
nebyl. Co to tedy bylo za zvuky?“ zeptala se pøi ranní kávì. „No to byl køe-
èek,“ odpovìdìl jsem. Chtìlo se mi øíct, že kdyby mne pustila k sobì, tak by   
to pochopila hned a snad bych si neudìlal ostudu. Takhle mi ji udìlal køeèek, 
tu ostudu.

Vybavuji si báseò jednoho našeho populárního skorobásníka o zajíèkovi 
po honu, jak si péro honí, když nemá partnerku tak jako loni. To by mì ne-
napadlo, že budu kvùli hyperaktivnímu køeèkovi popotahován za domnìlou 
onanii. Alespoò mne potìšilo, když øíkala, že nechrápu jako její pøítel. To bylo 
milé, protože mi døív nìkolik holek øeklo, že chrápu, ale tøeba se to zlep-      
šilo. Pøed lety, to možná bylo Mrtvé moøe ještì živé, jsem chodil s jednou 
studentkou, kterou to se mnou bavilo. Její kamarádka potøebovala na pár dnù 
azyl, aby nemusela platit pronájem, tak jsem se první noc s mou studentkou 
krotil, ale druhou jsem si už nemohl pomoct a neubránil se smìšným po-
hybùm. Její kamarádka se mi líbila a chtìl jsem ukázat, že to také v posteli 
umím.

Køeèku, køeèku, ty jsi mi dal! No dal, kdyby mi dala aspoò ta kamarádka, 
ale takhle jsi mne postavil do „pìkného“ svìtla. Že se teï za tebe stydím.        
A to jsi ještì k tomu samièka, køeèku.
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Jak jsem sedìl v tramvaji
Ne že bych jel tramvají prvnì, to snad by ani nešlo, když v Plzni žiji víc jak 

pùlku života. Ale díky výlukám u vlakového nádraží, kdy se o víkendech 
odstavené tramvaje musely hlídat, jsem se stal na jednu sobotu hlídaèem 
tramvaje.  

Na zaèátku byl telefonát vedoucího bezpeènostní agentury, jestli bych mìl 
tu dubnovou sobotu èas. Tak jsem si nachystal svaèinu, knihu, vodu a oblékl   
si služební bundu. Na hlavu jsem si narazil služební kšiltovku a v sobotu rá-  
no jsem pøed sedmou dorazil k odstavené tramvaji v místì bývalého domu           
U Zvonu. Jsem š�asten, že zde nestojí zamýšlená budova galerie. Tu bych 
radìji vidìl tøeba v bývalých lázních, kam bratr po vejšce chodil plavat. 

Vedle tramvaje postával starší kolega v agenturním stejnokroji a kouøil. 
Zeptal se: „Už jsi v tramvaji sloužil? Víš, jak se to ovládá?“ Zamítavì jsem 
zakroutil hlavou. „Tak tady tím ovládáš dveøe, tady je zavíráš, tímhle si vypneš 
nebo zapneš topení, budeš se koukat do zrcátek, zda nepøijde nìjaký sprejer. 
A na ty pedály vùbec nešlapej. Mnì se to povedlo. Tìma se sype na koleje 
písek. A tady je klíèek od mobilního WC, tak pøíjemnou službu.“ 

Byla sice pùlka dubna, Velikonoce, ale bylo pøíjemné zavøít se v kabinì 
øidièe a pustit si topení. Mám tu strávit celý den, dvanáct hodin. Cílem bylo 
dívat se kolem, obèas tramvaj obejít. 
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Jako fotografa mne hned zaujal pohled do zrcátek. Prohlížel jsem si hej-
blata, rùzné vypínaèe a ovladaèe tramvaje, a díval se ven, zda v sobotním 
ránu nìkdo neprojde ulicí, aby mne vytrhl z nudy. Na zaèátku jsem byl ve 
støehu. Bavil jsem se tím, že jsem vypnul topení, moc huèelo. Ale pak se 
zaèala do mne pouštìt zima, tak jsem to zase zapínal. 

Chvíli èlovìk mùže koukat po holkách venku, mùže tramvaj obejít, na-
dýchat se èerstvého vzduchu, ale co dál. Koukat do zrcátek celý den a sle-
dovat, jestli kolem nejde sprejer, to nebaví stále. Teï ráno stejnì moc lidí 
kolem nechodí, vždy� je Bílá sobota. Chvíli zkouším bombardovat zprávami 
pøátele, zda mì nechtìjí pøijít navštívit do tramvaje nebo modelky, zda se 
nepøijdou vyfotit. Pak pøichází klasická varianta, vzít si knihu. Koupil jsem si 
zrovna novou knížku mého oblíbeného Miloše Urbana Závìrka a docela se 
zaèetl, až jsem z kabiny øidièe málem pøehlédl èlena zásahovky bezpeènostní 
agentury, který mne pøišel zkontrolovat, zda jsem bdìlý a heslo agentury Oko, 
které bdí se u mne zakládá na pravdì. Odpovìdìl jsem, že se bìhem mé 
služby nic zvláštního nestalo. Sice jsem nebyl na vojnì, ale uvedenou hlášku 
si pamatuji z rùzných filmù. Vcelku uklidnìn mi pøipomnìl, že mám pilnì 
hlídkovat, aby tramvaj nepoškodili sprejeøi. Tak jsem byl zase chvíli bdìlý.

Vzpomnìl jsem si také na povídku Š+G Moje jízda tramvají, jak øidiè mínil, 
že má málo zabrzdìno, a posypal cestující pískem. Až teï jsem tuto hlášku 
koneènì pochopil, když jsem vidìl, že tramvaj má speciální pedál, kterým 
sype písek do kolejištì. Inu stále se èlovìk uèí. Jelikož bylo v kabinì øidièe již 
teplo, jak do ní pražilo slunce, sedl jsem si do prostoru pro cestující, tam jsem 
mìl také lepší výhled do parèíku U Zvonu a mohl si natáhnout nohy. 

Když se blížilo odpoledne, dìlalo se docela hezky a litoval jsem, že jsem 
nemohl jít na velikonoèní koupání. Nikdo z pøátel mne nenavštívil. Èetl jsem 
si. Knížka byla pìkná, jako fotograf jsem ocenil styl Miloše Urbana a jeho zna-
losti problematiky focení holek. Další knihu jsem si již nevzal, èasopis jsem 
pøeèetl, ještìže to mám jen na dnešek. Mìl jsem pùvodnì hlídkovat v tramvaji 
ještì další den, ale provozní mi volal, že mám jít na jinou službu na pùl dne   
na Borská pole, což se mi hodilo víc. Ale i tato zkušenost má nìco do sebe. 
Zkusil jsem si, jak to vypadá sedìt v tramvaji ne jako cestující, a kdybych se 
náhodou nìkdy rozhodl se nechat zamìstnat v MHD jako øidiè, tak si dovedu 
pøedstavit, jaké by to bylo. Ale to asi nehrozí, s mým zrakem a øidièskými 
schopnostmi jsem rád, že uøídím malé auto. To by bylo mrtvých, možná bych 
neprošel ani testy na tramvajáka nebo trolejbusáka. 

Už se pomalu odpoledne pøeklápí k veèeru a mohu odpoèítávat pár hodin, 
které mi zbývají do ukonèení této absolutnì zbyteèné dvanáctihodinové 
smìny. Nevím, zda by to bylo lepší v dešti. Blíží se šestá veèerní a v okolí 
tramvaje na toènì U Zvonu se nebezpeènì shlukují skupinky lidí. No jo,         
je sobota veèer, to se bude hrát na Viktorce zápas. Davy s trièky, šálami          
a èepicemi v klubových barvách se jako prameny stékají do Mlýnské strouhy 
smìrem ke stadionu. 
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Z tramvaje zahlédnu partièku klukù, které znám z dob, kdy jsem dìlal 
recepèního na Borských polích. Dùležitì   si nasadím firemní èepici a bundu    
s logem bezpeènostní agentury a vylezu ven, natoèím se tak, aby mne kluci 
nepoznali, ale mohu být v klidu. Jsou pìknì „nacamraní“, a možná by mì 
nepoznali v uniformì ani za støízliva. Jak projdou mezi mnou a tramvají, øíkají 
si, zda tramvaj nerozhoupat a nepøevrátit. Ale jsou tak nametení, že to ani 
nezkusí. Nevím, co bych dìlal. Jestli je v tomhle stavu pustí na Viktorku, 
potom „potìš pánbùh“. Èlovìk pamatuje zpravodajství o takových fanouš-
cích, rowdies, nebo dokumenty o demonstracích proti ruské okupaci, kdy se 
pøevracely tramvaje do barikád apod. Ale partièka klukù bezpeènì prošla 
kolem a já už mohu opravdu pomyslnì støíhat metr do konce šichty. Ještì se 
na chvíli natáhnu na sedaèkách, opøu se o okno tramvaje nebo si ètu plakáty 
pod stropem. 

Ještì se na chvíli zasním a ve vzpomínkách na dìtství se v této zmoderni-
zované tramvaji pøenesu do kouzelného svìta povídek Š+G a jsem rád, že si 
nemusím „uskøípnout ruèièku a nožièku, stát na jedné noze a ještì ne na své, 
èi že mne nikdo nebude mlátit deštníkem.“ Nebo: „Jóna se chce projet tram-
vají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba 
sádlem, nìjak mi vyhládlo.“ Ne, nebudu již citovat z povídky Š+G, seberu si 
batoh, láhev od pití, knížku a vydám se s úlevou pøes námìstí domù s reálnou 
pøedstavou, že tohle asi byla moje první a zároveò poslední služba v tramvaji, 
pokud se na stará kolena nestanu adeptem na jejich øidièe. Ze žluté tramvaje, 
po jejíž levé stranì se v kolejišti objevila hromádka písku, ze které by mohl 
krteèek volat „Haló, haló, tady, tady“, se louèí bývalý strážný, hlídaè tramvaje.
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Nejsem moc pøíznivcem domácích mazlíèkù. Psù se bojím. Jeden na mne 
vybafl, když jsem byl malej. Toleroval jsem a byl jsem tolerován snad jen 
malým buldoèkem Babetkou u rodiny skalnièkáøù ve Hvožïanech. V dìtství 
jsem s tátou nìkdy jezdil na lékaøské návštìvy a nìkteré vesnické obyvatele 
psích bud jsem se snažil obmìkèit zbytky kostí apod. Pozdìji jsem se u pøátel 
setkal s jejich drobnými „yorkšíráky“, ale nebyli moc pøátelští. Nejradìji bych si 
narval ucpávky do uší, když zaèali vyšilovat. Tedy ti psi. No já bych vyšiloval 
asi také. To bych snad i vyskoèil z okna.

Až si brácha poøídil pøed nedávnem vìtšího mazlíka, trochu jsem se s ním 
spøátelil. Tedy s tím psem. Když už si ode mne bral po nìkolikáté vycház-      
ce granule, strach u mne opadl. To bych se od nìho i nechal málem olízat.  
Ale byl bych radìji, kdyby to udìlala nìjaká sleèna. Zase tak velký milovník 
nìmé tváøe nejsem. Ale jen jméno bráchovo nového miláèka Rex naznaèilo, 
že bych ho jako fanoušek filmového psího komisaøe Rexe mohl mít rád.

Obèas si sice u nìkoho pohladím koèièku, ale doma bych ji nechtìl, 
pøesnìji tu ètyønohou. Ale že by mi nìkde nabídli pohladit tu dvounohou, s tím 
jsem se ještì nesetkal. Možná to nabízí jako fakultativní službu v Pamele,    

Jak to mám s domácími mazlíèky
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ale to jsem také nezkusil. To si radìji pohladím kozièky, ovšem zatím pouze     
v Zoologické a botanické zahradì. Pøi procházkách zoologickou, kde jsem   
døív pracoval, ale ani jako chovatel, ani jako exponát v kleci, si obèas na 
horním statku Lüftnerka poklábosím s oveèkami a kozièkami, zabékám si èi 
zameèím. Utrhnu trávu, vìtvièku nebo seberu spadané žaludy a dívám se,    
jak chlupatá stvoøení spokojenì chroupají a pøežvykují.

Když náhodou potkám oblíbeného krmièe a chovatele, pozoruji, jak jeho 
svìøenci peláší k nádobám s pamlsky. Když je pøístupná hladící zoo, vmí-    
sím se mezi dìtskou drobotinu, pøelezu po schùdkách do oplocené ohrady      
a snažím se pohladit malá kùzlátka a vzít je do náruèí. Když nejsou kùzlátka, 
musí staèit pohladit bøezí samice nebo rohatého kozla, který opravdu smrdí 
jako kozel. Stádo kamerunských koz bylo mojí oblíbenou zastávkovou desti-
nací, ale nìjak se stále pøekotnì množili, tak už je v plzeòské zoologické 
nemají, asi by je nemìli kam dávat.

Jako malej jsem míval doma morèata. V døevìné ubikaci pod schody. 
Nìkdy byl mezi nimi i králíèek. Jako doktorský synek jsem morèátka poctivì 
vážil a vedl si evidenci nebo jim prohlížel zoubky. Když se jednou drobeèci 
narodili na jaøe docela v chladu a byli mokøí, vzal jsem je domù vyfénovat, aby 
se morèátka zahøála. Jednou když jsem morèátko lechtal na bøíšku, vysmeklo 
se mi a spadlo na beton pøed garáží. Zlomilo si nožièku. Tak jsme využili 
domácích lékaøských pomùcek a dali mu pacièku do sádry a pak èichnout 
trochu anestézie. Chudáèek morèátko se dostalo na chvíli na druhý bøeh do 
klinické smrti, ale po masáži srdíèka se zase vrátilo na svìt. Úplnì by asi 
dýchání z úst do úst u nìho nebylo to pravé. Vyléèilo se, akorát si brzo sádru 
strhlo a pacièka mu špatnì srostla, tak to byl malej „pajda“. Obèas když jsme 
jich doma mìli moc, zavezli jsme krabici s pøebyteènými morèaty jako pozdrav 
z venkova známému na oddìlení patologické anatomie plzeòské Lékaøské 
fakulty. Abych tam nejezdil moc èasto, ubikaci jsem rozdìlil a sameèek mìl 
svùj „šámbr separé“. Pro zábavu jsem ho pøidržel pøed møížemi „samièího kot-
ce“ a to byl tanec, jak vrtìl zadeèkem a bruèel. A samièky jak pištìly.

Také si ze mne doma, když jsem byl malej, jednou na Vánoce, jak se øíká, 
pìknì vystøelili, když mi darovali konzervu Morèacieho mäsa. Nìjak jsem to 
jako milovník a chovatel morèat nerozdejchal. I když vím, že indiáni v Peru 
mìli morèata na maso, tj. živé konzervy. Pozdìji jsem si poøídil od kolegy         
z pražské zoologické zahrady nìkolik køeèkù. Ty lze obèas ignorovat, jako    
oni ignorují nás. Po krátké dobì, kdy se èlovìk nevyspal, putovala krabi-       
ce s køeèkem na okno do koupelny, kde jeho noèní rejdìní v koleèku tolik 
nevadilo. Nìkolikrát mi ale Bobík utekl a pracnì jsem ho lovil zpoza skøíní       
a kuchyòské linky. To bylo zrovna jednou pøed lety, když u mne pøespávalo  
pár kamarádù a spolužaèka vystrašenì vyjekla, když jí najednou kolem 
válendy pøebìhl køeèek. Nìkdy jsem, aby jim nebylo smutno, mìl páreèek.        
To jsem chtìl být trochu empatický a smilovat se nad køeèkem, kterému    
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jsem chtìl dopøát také trochu sexuálního života. Vždy� køeèek je vlastnì    
také trochu èlovìk. Ale empatie nebyla bezedná. „To víš, tobì, Bobíku, to do-
pøeju a tvùj páníèek si o partnerce nechá jenom zdát. Tak to tedy ne. Když 
nemám já, tak ty taky ne,“ øíkal jsem si.

Když jednou byla plastová ubikace plná køeèkù a zrovna jsem asi empa-
ticky køeèkovi povolil sexuální život, hledal jsem rychle kontakt na známého      
z rokycanského Zverimexu s typickým chovatelským jménem Hlad, abych 
køeèky udal. Když èlovìk pozoroval ten chumel slepých rùžových èervíèkù,    
co z nich pak vyrostli vìtší drobeèci, bylo to milé. Ale plastový box není 
nafukovací. Tak jsem radìji mìl jen jednoho tvoreèka.

Jednou jsme v divadle našli myšku, tak jsem se nabídl, že ji dám jako 
spoleènici ke køeèkovi, ale nepøežila do rána. Asi nemìl rád myšky.

Ani nevím, kdy to pøed nedávnem zaèalo. Jestli nìkdo sdílel fotky na 
facebooku nebo to bylo jinak. Vlastnì to byl kamarád, co mi poslal fotky 
krmení divé zvìøe u øeky kousek od Nepomuku. Objevil jsem tím nové 
chlupaté kamarády, nutrie. Jako malej si pamatuji na chovnou farmu nutrií      
v Bøeznici. Prý mají i moc dobré maso. Dva poslední roky, kdy chodím èasto 
na høbitov u sv. Jiøí nebo jezdím na kole pøes lávku z Bílé Hory na Doubravku, 
jsem si všiml, že dole lidé chodí krmit kachny, labutì, ale byli tam i nutrie. 
Jedna nebo dvì dokonce ty zlaté. Tak jsem si èas od èasu oblíbil je krmit, 
pozorovat a fotit.

Nìkdy když bylo hezky a mìl jsem èas navíc, jsem si od høbitova pro-
dloužil procházku a vzal jsem si nìjaký ten jejich pamlsek s sebou. Když se    
k nim pøiblížím s mrkvièkou nebo suchým chlebem, pøiplazí se ke mnì, nìkdy    
i panáèkují a prosí. Èapnou úlovek a odnesou si jej do vody nebo úkrytu.       
Je fakt, že si je nemohu pohladit. Ale je to milé. Vidìt, že aspoò nìkdo o mne 
jeví zájem, i když jsou to jen chlupaté potvùrky s oranžovými zoubky, které 
pøihopkají až k botám, škrábou se mi po nohavici, anebo legraènì pøede  
mnou panáèkují a èekají na mrkvièku nebo suchý rohlík. Jindy jsem je na-
vštívil u mostu Generála Pattona, u papírny, na biotopu v Plasích, u mostu        
v Koterovì nebo za Nepomukem.

Když zrovna nemám nic dùležitìjšího, jdu se podívat za tìmito legraèními 
chlupatými kamarády. Nìkdy nejsou doma, asi se skryjí v trávì, v noøe na 
bøehu. To pak mrkvièku chroupám sám. Když jsou nedostupní jiní mazlíèci, 
dvounohé koèky, nezbývá mi než navštívit panáèkující mršky nutrie. Od tìchto 
mazlíèkù ode mne doma bohužel nemohou èekat vnouèata, ani si s nutrií 
nemohu zatanèit na plese, zajít na sklenièku, projet se na kole, dovádìt pod 
peøinou. Snad jedinì to plavání. Ale ani to ne.

Tak, mazlíèci, už si pro vás suším zbytky chleba a tìším se, jak budete      
u vody na kameni panáèkovat.
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Jak jsem vezl auto 
z Lochotína na Skvròany

Z Lochotína na Skvròany se dá jet rùznì. Autem, na kole, na kolobìžce, 
mìstskou hromadnou dopravou, lidovì zvanou „socka“ nebo jít normálnì 
pìšky. Každý zpùsob má své plusy a mínusy. Podle toho, za jak dlouho tam 
chcete být èi co tam máte za úkol dìlat.

Mohli byste jet autem. Pøed pár lety ještì šlo projet pod rozhlednou Syl-
ván nad sídlištìm Vinice. Tuto zkratku využívali øidièi v dobì, kdy bylo velké 
omezení provozu v sadech Pìtatøicátníkù. Pak zaèala nìkomu vadit, a tak  
pod malou chatovou kolonií na Sylvánu byly nainstalovány pøekážky, které 
umožòují projet jen cyklistùm, snad motorkáøùm a dovolují prùchod pìším.

Dlouhou dobu jsem nepatøil do rodiny automobilistù a i v souèasnosti, kdy 
je doprava ve mìstì pøetížená a opepøená mnoha uzavírkami, nejradìji cestuji 
již zmínìnou „sockou“, pøípadnì pìšky èi na kole.

Kdysi jsem fungoval jako náhradní øidiè z plesu v Èernicích. Ale nakonec     
v zimì a na namrzlém povrchu mých zkušeností, respektive nezkušeností 
nebylo využito, nebo� kamarád prohlásil, že radìji pojede on s jedním vypitým 
pivem, než já, co sedìl za volantem málem poprvé, i když støízlivý. Jednou 
jsem také chtìl zajet o víkendu na návštìvu kamsi na sever od Plznì. Chtìl 
jsem si od kamaráda pùjèit na cestu auto, ale když vidìl, jak se k nìmu   
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blížím pøískoky vojáka v první linii a sedám si do auta jak na zdivoèelého 
mustanga, usoudil, že bude lepší, když mne tam odveze sám.

Od tìch let jsem se snad již trochu v jízdních schopnostech zdokonalil. 
Auto obèas využívám na výlety, cestu na høbitov, odvoz kolegù z divadla apod.

Tuhle mne jednou odpoledne pøekvapil telefonát kamarádky z Prahy.    
Mile jsem se usmál a zmáèkl zelené tlaèítko telefonního pøístroje. „Ahoj, jak se 
máš?“ vesele jsem zahalekal do mobilu. „Marku, kde jsi? Co dìláš, nemáš  
èas tak za hodinu?“ zaèala kamarádka. „Víš, vzpomnìla jsem si na tebe, jsi 
jediná moje záchrana jako øidiè. Zranil se mi táta a potøebuji, abys mu odvezl 
jeho oktávku od lochotnínské nemocnice domù do Skvròan. Já jsem, jak víš,     
v Praze a nikdo jiný mì z blízkých v Plzni, kdo má øidièák, nenapadl. Tátu po 
zákroku pustí, bude sedìt vedle tebe, jen budeš øídit ty, když má to zranìní  
na achilovce,“ øíkala kamarádka. „Tak dobøe, jsem zrovna v práci na Košutce, 
za hodinu konèím, sednu na tøiatøicítku a dojedu akorát k nemocnici,“ odpo-
vìdìl jsem. „Ty jsi prima, budu moc ráda, zavolám to tátovi a pošlu ti na nìho 
telefon. Nìkdy ti to vrátím, až budu mít v létì èas,“ øekla kamarádka. 

Tak snad to zvládnu, èas mám, nikdo mi doma nepláèe. Kamarádka také 
øíkala, že je její táta na svou oktávku dost vysazenej a má v ní spoustu vìcí, 
které chce mít doma, a také aby mu je u nemocnice neukradli. Tak fajn,        
po práci jsem ještì zkoušel volat jejímu tátovi, abych vìdìl, kam za ním mám    
v nemocnici zajít. Trochu jsem se jako obvykle motal, pak jsem našel výtah, 
patro i pokoj. Zaklepal jsem, pozdravil, ale kamarádèina tátu jsem nevidìl. 
Vyšel jsem ven a zaèal žhavit telefon. Byl jsem o jednu chodbu dál. Pøišla si 
pro mì sestøièka, která mne na správný pokoj odvedla. 

Zase zmìna. „Víš, Marku, jsi hodnej, že jsi pøišel, ale budeš muset jet sám. 
Mne si tady chtìjí nechat, to bych musel podepsat revers. To snad zvládneš. 
Tady je technièák, klíèky. Jo a mám tam zámek u volantu. Dej pozor, opatrnì 
ho otevøi, jinak se to vymrští a ponièí zaøízení kolem, když to neotevøeš.     
Auto stojí na silnici až u køižovatky ke Geøe, to snad najdeš,“ øekl. „Tak po-    
dle espézetky na technièáku snad ano,“ odpovìdìl jsem a nervóznì jsem si 
všechno pøehrával v hlavì. „Pokud nìco nebudeš vìdìt, zavolej.“ 

Tak jsem s hlavou plnou dìsu vyšel ven, dal si kafe v automatu a v dus-
ném odpoledni šel vstøíc pro mne nelehkému úkolu. Auto jsem po delší dobì 
našel. Stálo zaparkované pøed kamionem. Klíèek. Jak se vlastnì používá? 
Aha, tady se to zmáèkne a vysune. Mìl jsem párkrát klíèky od oktávek v ruce, 
když jsem v práci vydával služební auta na recepci. Ale jak se používají,    
jsem nevìdìl. Po nìkolika pokusech jsem auto otevøel. Sluníèko do mne 
pálilo, v ústech mi vyschlo. Hodil jsem si batoh dozadu, technièák dopøedu      
a soustøedil jsem se na zámek volantu. Pøeøíkával jsem si po nìkolikáté 
instrukce, jak na to. Nakonec povolil a já štastnì vydechl a nadechl se k dal-
ším nesnadným úkolùm. 

Jsem zvyklý jen na své malé japonské autíèko. Øídil jsem sice pøed lety      
s kamarádkou jejího Favorita, ale ten byl bez posilovaèe. Vzpomínal jsem     
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na kamaráda, co má oktávku, ale ten bude asi v práci. Také rád øídil mého 
malého „japonce“, když jsme jeli na výlet a øezal s ním zatáèky, že jsem se 
docela bál. No to jsem odboèil. Takže nyní jsem sedìl ve velkém autì jak ve 
Formuli 1. Málem jsem nedosáhl na volant. Jak se posunuje sedaèka? Jak se 
startuje? Zavolal jsem zase kamarádèinu otci, ale moc mi nepomohl. Musel 
jsem si nìjak pomoci sám. Kamarádce jsem zahlásil, že už v autì jsem a vy-
jíždím. Ale k tomu ještì bylo daleko. Kam se klíèek strká, na kterou polohu     
se otáèí? Musím ještì vypnout rádio, které prý odebírá dost energie ke star-
tování. Nastartováno. I rádio se mi podaøilo vypnout. Nervy jsem mìl napjaté  
k prasknutí. Pot se ze mì lil. Jak se pouští klimatizace? Mám otevøít okénko? 
Motor vrèí. Ale jak to, že mi nejde zaøadit rychlost? Ty bláho, ona je vlastnì 
ještì zamèená øadící páka, polilo mne další horko, hlava mi tøeštila. Pokus 
jedna, pokus dva. Jo, jde to, ale prý je zpáteèka dopøedu, jinak, než jsem 
zvyklej. Za mnou stojí kamion, teï jak vyjet, aby to neskákalo jak kùò? Bylo to 
silné auto, a tak mi ještì další dlouhé minuty trvalo, než jsem opatrnì vyjel, 
abych to silnì opeèovávané auto nezrušil hned po nastartování. Mezitím    
mne znervózòoval mobil, když kamarádka volala, jak pokraèuji ve svém úkolu. 
Sluníèko mi svítí do oèí. Jak s tímhle silným autem pøejíždìt z pruhu do pru-
hu? Tady nemám vzadu svou oblíbenou ceduli Zaèáteèník, jako u svého 
Daihatsu. Sice bych ji tam už po letech mít nemusel, ale nevím, jak ji sundat. 
Uf, uf. Jedu. Já jedu! Oktávkou se šinu po Karlovarské dolù do centra. Proti 
hlavní poštì vedle zlatnictví odboèuji na køižovatce k Novému divadlu a na 
Skvròany. Zpomalit, dát pøednost chodcùm. Trojka, jednotka, sakra, která to je 
rychlost? Chramst, chramst. Fòuk. Tak jsem tam asi mìl trojku. Chcíplo mi to. 
Nemohu nastartovat. V odpolední špièce stojím na pøechodu na nejhlavnìjší 
køižovatce v Plzni. Jednièka, startuji. Sláva. Tak jsem se za pár okamžikù 
delších než rok zase rozjel a pomalu jsem se zaøadil do správného pruhu        
a pokraèoval kolem autobusového nádraží do Skvròan. Nepojedu smìrem      
k poliklinice, tamtudy bych se mezi paneláky nedostal. Jedu po hlavní, tram-
vaj neodboèuje a já pak hned u výpadovky na Nýøany zatáèím mezi paneláky 
doprava a po nìkolika retardérech parkuji pøed domem kamarádèina otce.    
Ani nevím, jak zavøít okénko èi dveøe. Tøesoucíma rukama vyndávám mobil     
a volám do bytu kamarádèiny rodiny, kde jsou o té cestì spraveni její mamka   
i bratr. Pomáhá mi vyndávat vìci z auta. I když ještì nemá hotový øidièák, 
øeknu mu, aby si to po vyložení pøeparkoval a dal tam pak zámek na volant. 
Odmítám jít na kafe. Jsem rád že žiju. 

Než odejdu od auta, volám kamarádce, že jsem úkol splnil. Tøesu se ještì 
v tramvaji cestou domù. Tedy to byla zase akce! Sice jsem to zvládl, pøevezl 
jsem oktávku pøes mìsto, ale pro mne to byl úkol, jako bych mìl pøeplavat 
Lamanšský prùliv. Kdyby mne mìla kamarádka ráda, dostal bych za to nì- 
jaký bonus. Ale spíš budu muset být zase jen platonický milovník. Radìji si 
pøíštì užiji jízdu svým malým Daihatsu. 
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Jak jsem toèil s Hynkem Èermákem
Pøed pár lety jsem se s kolegy z divadla Dialog registroval díky natáèení 

francouzského snímku Edmond v Plzni u jedné pražské castingové agentury. 
Obèas jsem pak oslovil i další agentury, pøes které jsem se zúèastnil natá- 
èení rùzných komparsù a seriálù jako Dáma a král, Profesor T., Policie v akci    
a podobnì. Pøedloni v létì jsem mìl neèekanì hovor z té castingové agen-
tury, díky níž jsem natáèel Edmonda. Chvilku mi trvalo, než jsem pochopil,      
že se nejedná o komparsy do seriálù, ale že mi nabízejí epizodní roli v èes-
kém filmu Národní tøída s Hynkem Èermákem v hlavní roli. Bylo mi nabídnuto 
osm natáèecích dnù. Jelikož jsem v té dobì nemìl pevnou práci, nebyl to 
problém. Byl jsem docela v šoku. Paní z agentury totiž øíkala, že si mne 
vybrali, moc o mne stojí, že tam budu docela dùležitej, protože budu dìlat 
hlavním hrdinùm de facto køoví po celou dobu tìch osmi natáèecích dnù. 
Domluvili jsme se, taková nabídka a šance se neodmítá. Mít opravdickou roli, 
tøebaže epizodní, být nejen na prknech, co znamenají svìt, ale i na plátnech 
kin!

Když se blížil start natáèecích dnù, absolvoval jsem v Praze kostýmovou 
zkoušku. Po ní mne odvezli na jedno pražské sídlištì, kde jsem byl na place    
a vidìl jsem se s režisérem, hercem Hynkem Èermákem a dalšími. Byl jsem   
z toho docela vyveden z míry. Vyfasoval jsem klobouk, ale když jsem mezi 
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ètenou zkouškou byl spolu s ostatními venku, Hynek Èermák prohlásil, co jim 
to pøitáhli za týpka, že vypadá v tom klobouku jako nìmecký pedofil. Tak pak 
režisér od klobouku upustil. Nakonec po zkoušce objednali pizzu a mne pak 
odvezli na spoj domù.

Pøed reálným zaèátkem natáèení se ještì trochu zmìnil itineráø natáèecích 
dnù. První bylo odpolední. Ze štábu se mì ptali, kdy dorazím do Prahy.        
Za autobusovým terminálem na Zlièínì na mne èekalo auto, které mne do-
vezlo na plac. Tam jsem dorazil kolem páté šesté veèer. Nejdøív jsem se      
mìl obèerstvit v cateringu a pak jsem šel za kostymérkou. Po pøevléknutí mne 
odvedli na místo u jednoho paneláku. Tam již bylo natáèení v plném proudu. 
Jelikož jsem se zatím do akce nezapojoval, pøinesli mi židlièku a nabídli èaj. 
Trochu se to protahovalo, a tak mne po delším zevlování poslali do karavanu, 
kde jsem mìl poèkat, až opravdu pùjdu na scénu. Nakonec jsem šel na 
natáèení až nìkdy v deset èi v jedenáct v noci. Když jsme èekali v chodbì 
paneláku, než zaène opravdu venku filmování, díval jsem se po nástìnkách 
na chodbì. Pøekvapilo mì, že dle jména ulice a adresy jsme v domì, kam se 
pøed nedávnem pøestìhovala moje platonická láska. Skonèili jsme až nìkdy 
po pùlnoci.

Ostatní natáèecí dny se odehrávaly v budovì bývalé sídlištní hospody 
Severka. Jedním z nich byla „noèka“ v okolí hospody. Dùvodem bylo natáèení 
s divoèákem. Zaèátek byl v pozdním odpoledni, dostávali jsme od mladé-     
ho režiséra Štìpána Altrichtera pokyny, jak bude scéna vypadat. V Severce 
ještì „okérkovaný“ Hynek Èermák dotáèel scény ze záchodu. Èekali jsme,     
až pøivezou ochoèeného divoèáka, a pak zase pozdìji, kdy pøivezou „èerstvì 
zabitého“. Bìhem veèera jsme nìkolikrát honili divoèáka mezi auty, obklíèili 
ho. Než pøivezli toho „èerstvì zabitého“, mìli jsme pauzu, kdy jsme byli v hos-
podì. Pøenášení zabitého divoèáka bylo nároènìjší, nebo� byl o mnoho tìžší 
než ten druhý, vyvržený. K ránu již bylo natáèení nároènìjší. Únava si vybí-
rala své. Pøece jen jsem nebyl delší èas na noèní bdìní zvyklej. A to jsem       
si nabìhl ještì tím, že jsem se postavil blíž k vyvrženému divoèákovi. Jelikož 
se toèilo z mnoha úhlù a stran, mìl jsem toho plné kecky nejen teoreticky,     
ale i prakticky, když jsem byl „ušpinìn“ krví na botách a džínách. Nìkdy po 
sedmé ráno padla poslední klapka a odvezli mì na Smíchov na vlak.

Pìt natáèecích dnù pro mne znamenala židle pro štamgasta v hospodì 
Severka ve Vandamovì hospodské partì. Protože bylo potøeba být na místì 
již v šest ráno, a to již v kostýmu a po snídani v cateringu, sbíral nás vùz od 
štábu již nìkdy mezi ètvrtou a pátou ráno v místì ubytování. Po pøejezdu 
noèními pražskými ulicemi na jedno ze sídliš� jsme hned dostali instrukce      
od klukù ze štábu. Na scénì byl stùl pro nás štamgasty obklopený stojany        
s kamerami a svìtly. Dále byly v místnosti stoly pro kompars a v jednom     
rohu byl bar s pípou a vedle výherní hrací automat. U toho celé dny sedìl 
vietnamský herec. Režisér si nás rozesadil, rozdal scénáøe a øekl, kterou 
scénu budeme toèit. Jedna scéna se rovnala celému dnu od rána od šesti do 
veèera, kdy se konèilo podle toho, jak moc se nìkteré èásti scén pøetáèely. 
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Když nìkdo nebyl v zábìru, mohl si sednout vedle èi spíš jít ven, aby ne-
pøekážel. Jak rád fotím, mìl jsem chu� i nìco dokumentovat, ale z natáèení 
Edmonda vím, že to bylo striktnì zakázané, tak jsem si to nedovolil. Pak pøi 
dotoèné mi to bylo líto, že štáb mohl mít víc fotek. Hynek také rád fotí, ale ten 
musel skoro stále hrát. Obèas bylo na place slyšet angliètinu, francouzštinu 
nebo nìmèinu, protože hlavní kameraman byl Rumun, pøípadnì tam byl 
nìkdo z koprodukèního nìmeckého štábu. Byl to fakt zážitek sedìt u stolu 
proti Hynkovi Èermákovi a Honzovi Cinovi, kolem kamery, svìtla, pokyny 
režiséra a štábu. Na jednu stranu to bylo jednoduché èekat na pokyn a pøí-
padnì zábìr nìkolikrát opakovat, pokud se nedaøil. Když byla pauza nebo 
jsem nebyl v kameøe, byl jsem venku. Nìkdy se èlovìk nemohl ani pohnout, 
když byl jenom na èásti zábìru nebo jen „špinil“ kameru svým ramenem, když 
byl pohled zezadu. Èlovìk sedìl, srkal pivo, obèas zvedl sklenièku „panáka“, 
kterou pøinesla servírka Katka Janeèková. Obèas museli pìnu na pivu na-
pìnit. Když se na nìkterý zábìr navazovalo nebo se musel pøetáèet, tak se 
prohlédl ten pøedchozí, skriptka ukazovala, kde sedíš, kam koukáš, kde pøed 
tebou stojí sklenice s pivem.

Jeden natáèecí den hrál i Venca Neužil, osmìlil jsem se bìhem pøestávky, 
zda se s ním a Hynkem mohu vyfotit. O pøestávkách jsem si povídal nebo 
poslouchal Honzu Cinu a další dva herce. Jeden byl z Pøíbrami, tak jsem     
mu prozradil, že jsem tam chodil na gympl. Samozøejmì jsem poslouchal         
i obèasné vtípky, bonmoty a vyprávìní Hynka Èermáka, bylo-li tøeba situaci 
trochu odlehèit, když už jsme byli všichni unaveni z neustálého opakování 
scén, nebo� režisér Štìpán Altrichter byl dost puntíèkáøský. Když jsem byl 
mezi nìkterými natáèeními doma a v práci, vyhledával jsem si informace, 
videa a rozhovory o ostatních hercích, abych zjistil, mezi jaké hvìzdy jsem se 
dostal. Nìkdy když potøeboval hlavní pøedstavitel odjet døív na pøedstavení 
nebo nìco zaøídit, pokud to šlo a byl v zábìru jen èásteènì, vzal si nìkdo ze 
štábu jeho bundu a zastoupil ho. Když jsem byl v pøímém zábìru, ukazoval 
režisér, kam míøit s oèima apod. Obèas jsem se zakoktal, a tak se to pøetoèilo.

Když konèil mùj poslední natáèecí den (a také kolegy z pøíbramského 
divadla), moc hezky se s námi režisér a štáb rozlouèili. Øíkali nám obìma,    
jak jsme byli dobøí a talentovaní. Po svleèení z kostýmu nás odvezli na vlak. 

Jeden natáèecí den byl ještì v jednání, a tak jsem se ptal, zda se mohu jít 
ostøíhat nebo ne, ale už žádné dotáèky nepotøebovali. Úžasná byla i sleèna 
produkèní Eva. Pak mne pozvali i na tzv. dotoènou (oslavu poslední klapky 
filmu) a úèastnil jsem se také slavnostní premiéry a párty v Praze. Ale cítil 
jsem se tam trochu jako benjamínek, tak jsem tam dlouho nepobyl. Oblíbil 
jsem si Honzu Cinu, který byl na mne vždy milý a vždy jsme si trochu 
popovídali, když jsem s ním mluvil na dalších premiérách v plzeòském Depu 
nebo ještì na festivalu Finále v Mìš�anské Besedì. Byla to fakt parádní 
zkušenost a uvidím, zda nìkdy bude ještì podobná. Podle Katky Janeèkové 
jsem typ neherce formanovského typu, který vlastnì hraje sám sebe, ale musí 
si na svou minutu slávy poèkat. 
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Pìšky jsem chodil docela rád. V mládí jsem s tátou vyrážel kolikrát na 
turistické pochody na Slivici a kolem Bøeznice. Na základce jsem byl v turis-
tickém oddílu a i na gymplu jsem s tím oddílem obèas jezdil na tzv. putovní 
tábory (pu�áky). Tam nìkde u Mikulova, když byla kolem ještì železná opona, 
jsem dostal k patnáctým narozeninám pusu od pøítomných holek a nauèil jsem 
se také jíst melouny. Ale nìjaké problémy s kotníkem a kolenem zpùsobovaly, 
že na výletech jsem postupnì zùstával na chvostu vzadu, a aèkoliv jsem se 
snažil zpoždìní dohánìt, pajdal jsem jako pajda. Po cestì na Buben jsem byl 
rád, že „dopajdám“ na vlak zpìt. Ani jiné výlety s holkami do Chrástu apod. 
nebyly lepší.

Loni jsem zaznamenal velkolepou akci spisovatelù ve spolupráci s Bavor-
skem, kdy se mìla uskuteènit pìší výprava z Øezna do Plznì. Spíš jsem se 
nabízel, již motorizován, že bych mohl být nìjakým doprovodným vozidlem 
nebo to nìjak nakombinovat, ale pøece jen jsem pak radìji odjel na Slovensko 
na tradièní literární akci v okolí Martina. Po návratu jsem, aby se neøeklo, 
potvrdil svou úèast na etapì z Domažlic do Chudenic. Jelikož jsem si nebyl 
jistý, v kolik se dopajdám do Chudenic, pojal jsem nápad, že si den pøedem 
odvezu auto do Chudenic, tam si ho nechám pod Bolfánkem u zámku Lázeò, 
kde mìl být konec etapy, a zpìt pojedu autobusem.

7

14

21

28

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

Jak jsem se stal podezøelým

4

11

18

25

3

10

17

24

31

SRPENSRPEN

2

9

16

23

30

  1

  8

15

22

29



31

Když jsem zaparkoval u toho „nového“ zámku v Chudenicích a prošel          
parkem, zamíøil jsem na druhou stranu k Americké zahradì. Z kopce od 
Bolfánku ke mnì pøišla postava a pozdravila mne. Byl jsem oslepen sluníèkem 
nebo vynervovaný z øízení auta, že jsem málem nepoznal Vaška Grubera, 
který tu zaøizoval ubytování pro èleny nìmecké èásti pochodu na pøespøíští 
den etapy do Chotìšova. Vašek povídal, že hledá správce. Že prý už byl 
nahoøe na Bolfánku, ale nemohl ho najít ani se mu dovolat. Øekl jsem mu,     
že jsem byl v Chudenicích pøed lety s partou pøátel a že si pamatuji cestu        
z vesnice. Ještì jsme zkusili jeho autem projet lesoparkem, ale bohužel    
jsme se daleko nedostali. Žádným offroadem jsme nejeli, tak jsme se po 
chvilce na kamenné lesní cestì museli vrátit. Vašek mi vtipnì vyprávìl, jak 
pøed lety jel takto ve Støedomoøí po silnici, na jejímž konci potkal stavební 
stroje. Tak jsme radìji podle mých instrukcí jeli do vesnice. Ne že by to bylo 
jako v Cimrmanovi, kde jeli dle instrukcí doktora Vozába, který tamtudy jako 
ètyøletý projíždìl. Na rodinných dovolených jsem se po bratrovi postupnì 
stával navigátorem výprav, míval jsem orientaèní smysl, ale neumìl jsem       
se jako navigátor potøebnì prosadit. Než jsem „vykuòkal“, že máme odboèit, 
tak jsme jeli dál. 

V Chudenicích jsme na odboèce radìji oslovili kolemjdoucí paní, která nám 
cestu potvrdila. Stoupali jsme po asfaltce k rozhlednì Bolfánek. Vašek øíkal, 
že když hledal správce v penzionu, zaslechl pípání alarmu, takže se mùže 
stát, že nás nahoøe bude èekat policie. Což se také stalo, jen jak jsme vešli  
na prostranství pøed pension, pøijelo služební auto a z nìho vystoupil uni-
formovaný policista.

Vašek Gruber se mu hned pokoušel vysvìtlit, jak hledal správce, jak za-
slechl alarm a pak šel z kopce od Bolfánku dolù po cestì k autu. A že jsme se 
vrátili jako pachatelé na místo èinu. Tedy že nejsme pachatelé, ale pokouší-
me se sehnat správce, abychom se domluvili na podrobnostech ubytování 
nìmeckých hostù na pøespøíští den. To, že jsme parta spisovatelù, pùsobilo 
trochu podezøele. Asi podobnì, jako když jsem pøed lety volal veèer jedné 
sleènì ze seznamovacího inzerátu po návratu z pøíjemného setkání Ason-
klubu. Aèkoliv jsem skoro nic nepil a veselý jsem byl jen z pøátelského poví-
dání, sleèna, které jsem øekl, že jsem byl na literárním posezení, mne odbyla 
slovy: „Zavolej, až se z té opice vyspíš,“ což mne trochu urazilo.

Tak jsme s Vaškem pøedložili služebnímu orgánu pod Bolfánkem své ob-
èanky, já jako pøípadný svìdek události. Policista volal do bydlištì správce, 
muselo to být docela „tóèo“, že ho nahánìla policie. Vlastnì mìli starost po 
nahlášení alarmu, aby se do volnì pøístupného objektu nikdo další nedostal. 
Nakonec nás propustil, asi jsme se mu zdáli opravdu nevinní, tváøili se málo 
teroristicky a nevypadali jako vrahové pana správce, jehož mrtvolu jsme mohli 
zahrabat v lese.

Jel jsem pak s Vaškem dál. Jelikož spìchal a musel se vrátit do ordinace, 
vzal mne do Holýšova na autobus. Cestou jsem si s ním ještì povídal o životì 
lékaøù a kupodivu mi potvrdil, že podobnì jako mùj otec, vesnický obvoïák, 
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má zálibu v hromadìní rùzných vìcí, zajímavostí, starožitností, že je také 
takovým amatérským muzejníkem, že je to docela typická vlastnost lékaøù.

Druhý den jsem se sešel s Ivošem u rychlíku na Domažlice a za necelou 
hodinku jsme již pokukovali po ostatních na domažlickém námìstí pøed 
hotelem. Vzpomínal jsem na Chodské literární jaro, smutnì zamilované výlety 
za milaveèskou múzou do vinárny Meluzína, výstavky mých fotek v doma-
žlické èajovnì Želva...

Cesta po silnici byla trochu tvrdá, ale jinak to nešlo. Když jsme se blížili       
k vesnici v polovinì trasy, kde mìla být pøestávka na obìd, již jsem se cítil 
jako Karel Heømánek ve filmu Kam pánové, kam jdete. Snažil jsem se držet 
krok s Ivošem, kdy jsem fungoval jako jeho asistent. Ivoš byl oficiální tlu-
moèník, garant oné trasy, ale už mne pøedbíhala spisovatelská dìvèata           
o mnoho let starší než já. Dìcka z gymplu se od našeho expedièního pelo-
tonu odtrhla a vrátila se z první vesnice za Domažlicemi. Po obìdì jsem stále 
spekuloval, jestli s ostatními pùjdu èi ne, zda to pøes kopec a zøíceninu 
zvládnu. Nakonec jsem vymìkl a využil pøítomnosti doprovodného vozidla       
a nechal se odvézt do Chudenic, aspoò jsem svým trochu zmateným smys-
lem pro orientaci navedl øidièe do cíle etapy, nebo� to tam moc neznal.

Od Ivoše jsem se pak dozvìdìl, že trasa opravdu nebyla lehká a celou ji až 
do konce došli jen tøi. Pro ostatní po pøekonání kopce se zøíceninou, kdy se 
dostali na silnici, ještì také nìkolikrát dojelo doprovodné vozidlo. Takže 
pøípadem u penzionu Bolfánek jsem se stal podezøelým pøed policejním 
orgánem, ale také mi spadl kámen ze srdce, že nejsem úplnì neschopný, 
nebo� tìch, co dokonèili pìšky celou etapu z Domažlic do Chudenic, zase     
až tak moc nebylo. Zdraví obvinìný pajda z Pajdova.



33

Pøed pár dny jsem zase mìl víkendovou službu na objektu. V podstatì 
klid. Odpoledne mìla pøijít uklízeèka, snad jediné vzrušení. Erotický kanál 
funguje jen v noci a stejnì mì ty dìvy moc nerozpálí. Venku se nic nedìje. 
Jako Velký bratr mám skrz kamerový systém možnost pozorovat lidi, co cho- 
dí kolem. Ale než pøepnu kameru na bližší záznam, stejnì už jsou pryè.         
Na monitoru televize zaèíná oblíbený detektivní seriál s tlustým policistou, 
jeho pøíjemnou kolegyní a vìènì rýpající matkou, která má „synáèka“ stále 
doma ve svém pensionu. Zaleju si v hrneèku èaj, vyndám svaèinu, pohodlnì 
se opøu a zadívám na zaèátek poøadu. Toho vtipnì glosujícího tlouštíka mohu 
vidìt i vícekrát.

Jak se uvelebím v køesle, vidím pøes sklo vrátnice ke vchodu, že si pøed 
úøadem rozložili svùj „krám“ dva houmlesáci. Chvíli je pozoruji z vrátnice,     
pak z chodby a pøemýšlím, zda mám zasáhnout, nebo ne. Když na schodišti 
pøed úøadem vyndávají z igelitek rùzné lahvièky, dostanu strach, že to jsou 
fe�áci, rozhodnu se na nì vylítnout. Bezmyšlenkovitì na dvou elektronických 
zámcích posuvných dveøí zmáèknu režim zevnitø otevøeno a jdu. Jakmile se 
otevøou venkovní dveøe, zavolám na houmlesáky, aby šli o dùm dál. V tu chvíli 
za mnou zaklapnou vnitøní dveøe.

Jak jsem se stal na chvíli vìznìm
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Nemohu zpìt dovnitø. Stojím mezi dvìma posuvnými dveømi a dochází     
mi situace. Mìl jsem si nejdøív otevøít vnitøní dveøe a nechat je v režimu úplnì 
otevøeny nebo prùchozí. Ve zbyteèném stresu jsem zámek zmáèkl jen málo 
na první pozici, kdy je zvenku zavøený. To jsem teï já. Zavøený mezi dvìma 
posuvnými dveømi. Bez mobilu, ještìže mám svetr. Co teï? Je nìco po druhé 
hodinì odpoledne. Ve dvì má chodit uklízeèka, tu bych mohl požádat, aby 
zavolala správce budovy nebo dispeèink. Ale když minulou nedìli šla uklízet, 
dorazila až nìkdy pøed ètvrtou. Pak v pùl šesté pøijde kolega na vystøídání. 
Ježíš, nadávám sám sobì jako špaèek. Kolikrát nám zdùrazòovali, že si 
máme dát na ty elektronické zámky pozor, abychom se nezavøeli. Vzít si klíèe 
od bývalého starého vchodu, když jdeme bránou, jinak nás mùže vysvobo-   
dit pouze øeditel èi výkonný vedoucí celého úøadu, který má náhradní klíè.

Já bych si nafackoval. Stojím mezi dveømi jak zvíøátko v kleci, vìzeò   
nebo úèinkující v show Big brother, Vyvolení èi jak se to jmenovalo, kteøí mìli 
trávit nìkolik dní za vitrínou a pøedvádìt své reálné životy kolemjdoucím èi se 
pøedvádìt ve vile Vyvolených pro šmíráky. A teï jsem tu já, mezi dvìma 
elektronickými posuvnými zablokovanými dveømi. To až si kolegové pøehrají 
na kamerách, budou z toho mít druhé Vánoce èili festovní bžundu. Takže 
vyhodnocuji situaci, jaké mám možnosti. Mohu tu èekat do pøíchodu uklízeèky, 
ale co když vùbec nepøijde? Pak až kolega, ale ten dorazí v pùl šesté a já     
jdu od sedmi s bráchou na drahý koncert do Besedy. Fíha. Tak tudy ne, 
nebudu tu koukat jako køeèek v kleci a èekat. Mohu venkovními dveømi vyjít 
ven a dojít na dispeèink o dvì ulice dál. Nemám ale bundu, dnes pršelo.     
Tak radìji ještì jinak.

Asi nejjednodušší nebo nejschùdnìjší je varianta, že zùstanu mezi dveømi 
a když pùjde nìkdo okolo, pohnu se, dveøe se otevøou a já se pokusím zavolat 
na nìkoho na ulici a pøesvìdèit ho, aby zavolal na dispeèink nebo pro jinou 
pomoc. Tady to je trochu Bronx. Do centra pár minut, ale pøes posprejovaný, 
pomoèený podchod. Je nedìle, možná na blízkém hokejovém stadionu bude 
veèer zápas a okolo pùjdou davy fanouškù, ale to až veèer. Kolem jde mladý 
pár s koèárkem. Za chvíli starší ženy. Na ty volat nebudu. Pak jdou nìjací 
týpci, to taky ne. Rozmýšlím se, na koho bych mìl zavolat a kdo mne nebude 
považovat za blázna nebo exhibicionistu èi otrapu. Ulicí jede policejní slu-
žební vùz. Policii ne, to by byla ostuda a asi by nebyli ti praví. Potom mladá 
holka ve sportovní èepici. Také ne. Pøemýšlím. Pøecházím v uzavøené nudli 
sem tam. 

Teï jde mladá paní, sama. Osmìluji se a zkusím zavolat: „Haló, haló. 
Prosím vás, mohla byste mi pomoct?“ Kupodivu jsem asi nevypadal jako 
úchyl. Mladá žena pøichází ke vchodu, já se pohnu a fotobuòka otevírá dveøe. 
„Prosím vás, já si tu omylem zavøel elektronické posuvné dveøe a nemohu se 
dostat dovnitø. Nemám u sebe nic. Mohl bych si od vás zavolat pomoc na 
dispeèink firmy?“ Mladá paní vejde mezi sklenìná køídla posuvných dveøí. 
„Mùžete jít i dovnitø, sem ke mnì,“ øíkám. Ale co kdyby ty dveøe za ní zaklaply, 
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asi si myslí a radìji stojí na rohožce, takže fotobuòka nechává køídla dveøí 
stále otevøená. „Mohl bych si od vás zavolat na dispeèink firmy?“ Diktuji jí 
èíslo, které znám zpamìti. Pamatuji si dost telefonních èísel. Na to pamì� 
mám.

Tohle èíslo jsem hodnìkrát vytáèel z objektu, kde jsem také støídal a ko-
munikoval s dispeèinkem. Náhradní klíè od objektu na dispeèinku nemìli, ale 
zavolali vedoucího úøadu. Zajela pro nìho zásahovka, bydlí za mìstem, takže 
prý asi za hodinku. Do pùl ètvrté jsem pak zkusil, jak to vypadá dìlat cvièe-
ného køeèka mezi dveømi, než mne pøijel vysvobodit vedoucí. Celou tu dobu 
jsem si nadával, øíkal si, co bych udìlal správnì, kdybych bez zmatku otevøel 
elektronický zámek. Jestli jsem udìlal dobøe s tím telefonem. V nervozitì   
jsem se ani nezeptal té ochotné sleèny èi mladé paní na jméno, abych jí 
znovu podìkoval. Byla by to dobrá pøíležitost k seznámení. Fakt jsem docela 
èubrnìl, že mì nemìla za úchyla a ochotnì mi pomohla. Když mi volali           
z dispeèinku, že budou volat vedoucího, mladá paní øekla, že musí na vlak   
do Domažlic, tak doufá, že až pùjde zítra ráno kolem, že už mì neuvidí stát 
mezi dveømi.

Když v pùl ètvrté zásahovka pøivezla vedoucího, šofér lamželezo cynicky 
prohlásil, že já, inženýr, a takhle pitomì se zavøe. No, jak by øekl Švejk: 
„Každej nemùže bejt chytrej. Kdyby všichni byli chytrý, tak by pak z toho byl 
každej druhej blbej.“

Oddechl jsem si, když bylo vše v poøádku a byl jsem zpìt v budovì. Jinak 
bych nemohl jít veèer na koncert a musel mrznout venku pøes noc, kdyby byl 
vedoucí nìkde pryè. Takže jsem se zase zavøel do své kukanì a dìlal, jako  
by se nic nestalo. Ještì bìžel konec detektivky. Když pøišla po ètvrté hodinì 
uklízeèka, tak jsem jí v pohodì otevøel. Pøed pùl šestou dorazil kolega a hned 
se ptal, co jsem dìlal, že jsem se tu zavøel. Asi mìl informace z dispeèinku, 
varovali ho, že možná se nedostane do práce, když to �ululum jako já takhle 
vyvádìlo, a ptal se, kdo pøišel otevøít objekt. Prý si to pro zasmání pustí na 
záznamu, jak tam stojím mezi dveømi. Prý si houmlesákù pøíštì nemám 
všímat, jen kdyby dìlali na schodech velký binec. Proè prý jsem na nì jen 
nezaklepal pøes sklo.

Pak jsem se domýšlel, jak se asi vedoucí cítil, když mu kvùli mì volali.       
Z èeho ho vyrušili. Zda mu to bylo èi nebylo vhod. Podle kolegy, jak se díval 
na videozáznam, byl vedoucí v docela dobré náladì. Druhý den jsem se ptal, 
když vedoucí procházel kolem vrátnice, zda mám pøinést lahvinku. Prý ne.

Tak doufám, že po nìjakou delší dobu žádnou další botu neudìlám a ne-
zamknu se.
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Petanque (píše se i pétanque) jsem hrál už pøed lety s bráchou a ten mi 
dokonce koupil koule pod stromeèek. Nìkolik let je vozím jako závaží v autì, 
ale nemìl jsem dlouho pøíležitost s nimi hrát. Na literárním setkání na Slo-
vensku na Martinskej poetickej jeseni bývá petanqueový turnaj tradicí. Pár-
krát mi úèast nevyšla a je fakt, že jsem dal pøednost spoleènému saunování          
s temperamentní Popradèankou Mirizmou, ale loni v Turèianských Teplicích 
jsem se turnaje úèastnil.

V parèíku v centru lázeòského mìsteèka jsme hráli v smíšeném èesko-
slovenském družstvu dva Markové, tak jsme se pojmenovali na družstvo MM. 
Ani nevím jak, ale nakonec jsme vyhráli. A to pilný organizátor z Beskyd 
jménem George mìl sympatickou spoluhráèku, u které byl problém sledovat 
její petanqueové koule. Pøesto jsme vyhráli. Možná naše rozložitá a do tvaru 
koule soumìrná tìla se spoluhráèem Markem mìla na házení správnou odra-
zovou základnu.

A tak jsme letos v Martinì obhajovali loòské vítìzství. Jenže si se mnou 
chtìl zahrát kamarád Pavel. Tudíž jsme byli zase èesko-slovenské družstvo, 
tentokrát s názvem Dvì koule. Docela jsem se tìšil. Pomáhal jsem vedoucímu 
Georgeovi nosit náèiní. Pøeci jen už není nejmladší a koule nìco váží. Pøedtím 
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je nosil také Pavel. Pro jeho jogínskou vysportovanou postavu to byla hraèka. 
To já se musel trochu pøemáhat.

Doufejme, že mi nerupne v zádech, øíkal jsem si, a nebudu muset na 
masáž jako loni, když jsem z hecu nìkolikrát zvedl obøí èinky maséra Honzy. 
Po tréninku v jeho soukromé tìlocviènì jsem se nemohl dva dny hýbat. 
Kolega Pavel mi sice prozradil, že také už zaèíná masírovat, ale chlapy že 
nedìlá. Navíc snìžné muže èili chlupáèe jako já ani omylem, to by na mne 
vyplácal celou láhev masážního gelu. „To bych se ti moc nevyplatil,“ smìju se. 
„To by bylo drahý.“

Pro koulení jsme našli travnatý plácek u dìtského høištì za knihovnou. 
Varianty byly dvì. Nakonec jsme zvolili tu trochu neš�astnìjší, kdy v zorném 
poli házených koulí byla v trávníku zabetonována lavièka. „No to si dìláte...“ 
Ale prý to nevadí. Jelikož jsem byl Pavlem brán za zkušeného, házel jsem     
za naše družstvo malou oranžovou kulièku, košonek neboli prasátko, kam 
jsme se pak snažili umístit naše koule nebo je odpinknout soupeøi.

Na zkušeného jsem moc dobøe nezaèal. Snažil jsem se rozhoupat své 
tukové polštáøe ze strany na stranu nebo spíš zezadu dopøedu, ale výsled-
kem byl spíš slabý hod. „Ukaž, chlupáèi,“ øekl Pavel. „Takhle se to dìlá,         
na tohle žádnou babu nechytíš,“ a umístil dva skvìlé hody blízko košonku.   
„To víš, ty seš macho. Tobì to jde jedna báseò.“ Koukal jsem na Pavlovo vy-
sportovanou, svalnatou postavu ve znaèkovém funkèním triku. „Taky na tobì 
mohla Mirizma v saunì oèi nechat. Od tebe by si nechala bez mrknutí udìlat 
dalšího svištì. Vždy� øíkala, jak ráda rodí dìti.“

V prvním kole jsme nad Poláky vyhráli, i když jich hrálo víc. Støídali se        
v družstvu ètyøi, takže si každý hodil koulí jen jednou. Ale byla to spíš Pavlovo 
zásluha. Párkrát jsme si hodili na zkoušku a už jsme jeli, tedy házeli. Pokoušel 
jsem se o jakýsi styl, ale spíš jsem házel slabì. „Uááá. To snad ne. No to...“ 
Využili jsme chyb soupeøe a navzájem se s Pavlem doplòovali. Co zkazil on, 
trochu jsem vylepšil já a naopak. Nejprve jsme vyhráli dost výraznì a soupeø 
nemìl moc šancí. 

Pauzu, kdy se hrálo o tøetí a ètvrtou pozici, jsme vyplnili pozorováním  
sovy v korunì stromu. Taky jsme sledovali a komentovali hru soupeøù. Okuko-
vali jsme styl a obleèení slovenské reprezentantky místního klubu z Vrútek,     
u níž se èlovìk bez váhání díval jinam, než kam míøí její hrací koule. Model- 
ka se snažila o svùj styl hry. Její „koule“ ve výstøihu, kterými byla od pøírody 
plnì obdaøena, byly èastým objektem, kam se mužská èást hráèù dívala 
nejvíc. Ono také hrát v kostýmku a lodièkách na trávì má své kouzlo. To už 
bych mohl pokraèovat ve stylu „muži, co èumí na kozy“. Èekalo nás kolo         
o první a druhé místo. „Ty brïo, to je hustýýý, to se fakt musím snažit, abych 
to nezkonil.“

V posledním rozhodujícím kole jsem košonek po našich výhrách stále 
házel sám. Byl jsem pak tak navyklý, že jsem se po košonku sápal po-   
každé, ovšem to zrovna vyhráli bod soupeøi z Beskyd. Hodil jsem tedy 
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bezmyšlenkovitì košonek na zem a nedal ho do ruky soupeøky. „Ty vole, teï 
jsem to pohnojil. Já pako,“ nadávám sám sobì. Taky jsem byl hned nazván 
hráèem bez taktu. No dobøe, tak jsem za hulváta. Tak aspoò uhrát body a sun-
dat soupeøe sportovnì. Koneènì poøádný hod. „Jupííí!“ Tak se mi podaøilo 
pìknì umístit kouli blízko košonku.

„Pavle, hraj na jistotu, aby ses mých koulí nedotkl a nenahrál soupeøùm!“ 
snažil jsem se být chytrej. Pokraèovali jsme v naší ofenzivì krok za krokem, 
pomalu po jednom bodì. „Jde to, ale døe to. Lehko na cvièišti, tìžko na 
bojišti,“ øeènil jsem. Na chvíli se hráèské štìstí otoèilo a beskydští soupeøi      
na nás zaèali nebezpeènì dotahovat. „Musím, musím, to dám.“ Tak jsem se 
pokoušel pekelnì soustøedit.

Vítìzství bylo na dosah. „Jenom dva body, vzchop se, padavko,“ 
povzbuzoval mne Pavel. On sice umístil své koule docela slušnì, ale soupeøi 
ho pøepinkli. Já už ten bod neuhrál. „Sakra, doparoma už.“ Zase pøíliš krátký 
hod. „Do píèe...“ neprozøetelnì mi uniklo. „Mùžeš nám, prosím, ukázat tu dír-
ku v trávníku, co jsi myslel?“ volala soupeøka, co jsem jí nepodal košonek. 
Zbývaly dva body. Ostatní hladovci volali, a� to dáme, aby se šlo na veèeøi, 
jelikož už jsme pár minut mìli být v jídelnì o nìkolik ulic dál. Napnul jsem 
svaly a soustøedil se. Musím. Sice nebude žádná vítìzná sauna s Mirizmou, 
ale i tak musím, øíkám si. Bod. Bingo! Tak jeden už máme. George se snažil 
šlapat nám na paty, ale nakonec poslal Pavel svou kouli také blíž košonku. 
„Huráááá, kurvááá, máme to!“ vyprsil se a plácli jsme si. „Máme to, paráda.“

George mi pøedal, tedy respektive zapùjèil pohár, který vypadal jako 
monstrance. „Víš, co se s tím dìlá, chlupáèi?“ opáèil. „Z toho se pije šam-
paòské. Víš, co tì èeká?“ „No jo, no, tak jdìte, já jdu pro ten šampus. Každá 
sranda nìco stojí,“ øekl jsem. Když ostatní spìchali na veèeøi, já rychle hle-  
dal stánek s alkoholem, nebo� jsem si nebyl jistý, že v pensionu budou sekt     
v poloprázdném baru mít.

Veèer nás èekalo oficiální vyhlášení vítìzù i pokárání mé osoby a èervená 
karta za to slovo, co zaèíná „p“ a konèí „a“. Chytnul jsem se za uši, sklopil oèi 
a èervenal se studem ještì pøi vyhlášení za vítìze. „Já pako. To abych se 
propadnul do západního Nìmecka nebo chodil kanálama,“ nadával jsem si. 
George pøi vyhlašování vtipnì prohlásil, že jsem asi celý rok s koulemi pilnì 
trénoval a leštil si je. Radìji jsem tøesoucíma se rukama otevøel sekt, nalil 
trochu do poháru a napil se. Pak jsem ho podal Pavlovi a dalším lidem, kteøí 
byli úèastníky petanqueového turnaje. Stejnì mi ale to ulítnutí zkazilo radost     
z vítìzství. Uvidím, jestli za rok pojedu zase.
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Jak se øíká: v Praze je blaze, Praha je zlatá loï. V Praze jsem byl mno-
hokrát, jezdívali jsme do divadel, pak jsem tam jezdil za holkami, vìtšinou 
kamarádkami. Praha se mi líbila víc pøed lety, kdy mìla ještì mnohá zane-
dbaná zákoutí a dvorky ve stylu Kafky nebo Foglara. Pøemìna na globální 
turistický cíl, obchùdky s matrjoškami nebo vojenskými èepicemi, mne spíš 
otrávila. Ale pokud se naskytla sleèna, kamarádka, se kterou bych šel na 
výstavu fotografií, do muzea èi zoologické zahrady, rád jsem do Prahy jezdil      
i nyní. I když tìchto pøípadù bylo již ménì. Trochu jsem si zavzpomínal na 
romantické noèní procházky Prahou, na posezení v èajovnách, na bloumání 
Petøínem apod. Vìtšinou to bylo v blízkosti bývalého nádraží Vyšehrad –         
u Kongresového centra, námìstí Bratøí Synkù èi žižkovské vìže. Zajisté   
mám v pamìti také Petøín, Újezd, Staromák, Kampu, Staré Mìsto. Ale je to již 
dávno, to bylo Mrtvé moøe ještì živé.

Trochu neplánovanì jsem se po èase jednu listopadovou sobotu, kdy se 
konala Noc divadel, vypravil na otoèku do Prahy. Mìli jsme pøedtím zkoušku     
v divadle Dialog v Plzni, na mé domovské scénì. Sešli jsme se kolem druhé,     
po akademické ètvrthodince. V divadle byl i Jakub, ten je tam skoro neustále, 
ale tentokrát pøedával dodávku kolegovi Ivoškovi, který s ní cosi odvážel.     

Jak jsem jel do Prahy
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Mìl pøijít ve dvì, ale nedorazil. Zabrali jsme se do zkoušení a nìkdy v pùlce 
koneènì pøišel pùjèit si klíèe od divadla, že si jde dát vìci do dodávky.         
Pak jsme se o nìho nestarali. Mìl jsem naplánováno, že ve ètyøi èi spíš v pìt 
pojedu autobusem do Prahy. Už jsem mìl na sobì bundu a batoh. Beru         
za kliku od divadla, abych šel na autobus. Nic. Je zamèeno. Ivošek si naložil 
kulisy do dodávky a peèlivì divadlo uzamkl. Zapomnìl pøitom na nás, co jsme 
zkoušeli uvnitø. 

Zvedl jsem telefon a zavolal Jakubovi, ten byl ale už pryè. Byl jsem docela 

zmaten, jak se dovolat na vrátnici. „Tak Ivošek vás tam peèlivì zamknul?     

Dej mi na telefon Míru,“ øekl Jakub, „jestli tam je s tebou.“ Dal jsem mu ho.     

Na nìkoho ten los musel vyjít. Mírovi poradili, aby vyskoèil z okna a došel     

pro klíèe na vrátnici. Ve zkušebnì se pøed nedávnem dìlaly sádrokartonové 

podhledy, a tak z ní z okna vylézt nešlo, ale na chodbì ano. Za chvíli už Míra 

divadlo odemykal, a tím nás zachránil. Pozdìji nám radili, že jsme mohli vylézt 

bez skákání velkými okny u baru. Ivošek, i když jsem s ním pøed pár lety hrál   

v Hodinì historie slabomyslného školníka, prý v tom byl nevinnì. Øíkal,        

že divadlo zamkla a klíèe pak odevzdala kolegynì. 

Když jsem se dostal ven, štrádoval jsem si to prùjezdem na køižovatku        

u Práce. Na autobusák to není daleko, ale zvolil jsem neprozøetelnì cestu 

MHD. U Práce jsem vlezl do autobusu, ale aè šlo o sobotu odpoledne, byla 

Klatovská ucpaná kvùli rozkopaným kolejím u Hlavní pošty. Autobus chvíli 

klièkoval mezi stojícími auty, aby vùbec projel køižovatkou. Nervóznì jsem 

pokukoval, jak si øidiè s tou nepøíjemnou situací poradí. Nakonec to šlo 

relativnì hladce, stejnì jsem mìl èasovou rezervu. Mohl jsem bez stresu jít 

radìji pìšky. Cesta do Prahy utekla v poøádku, jen jsem ve tmì autobusu 

netušil, kam zapojit sluchátka  k poslouchání filmù. 

Na Zlièínì jsem èekal na kamarádku Pavlu. Když už se z pìti minut stala 

skoro pùlhodinka, zavolal jsem, zda opravdu èekám na správném místì, tedy 

u podchodu do metra. Plánovali jsme v rámci Noci divadel navštívit taneèní 

pøedstavení ve Werichovì vile od sedmi, druhé bylo od devíti. Jelikož jsme  

tím pádem nestihli první pøedstavení, zašli jsme na pizzu. Asi den blbec nebo 

co, když jsem vstával od stolu, rozhoupal se a Pavla mìla naráz zázvorový  

èaj v klínì. Naštìstí už nebyl horký. To jsem to zase vymòoukl. Tak radìji jít      

s pøedstihem do Werichovy vily. 

Bylo ještì víc než pùl hodiny do zaèátku, ale nervózní sleèna organizátorka 

hlásila, že zaène pouštìt diváky až deset minut pøed devátou, a varovala, zda 

se pøestavení bude vùbec konat, že mají problém s elektøinou. S pøibývajícími 

diváky stále nervóznìji upozornìní ponìkolikáté opakovala a postupnì 

upravovala èas, kdy bude diváky pouštìt, až už to posunula na devátou.

Po pøedstavení jsme šli pøes Karlùv most, který byl docela prázdný, 

smìrem ke Stavovskému divadlu, kde jsme chtìli sledovat svìtelnou show    
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na jevišti. Pavle byla zima a ráda by v divadle pøeèkala tøi ètvrtì hodinu do 

zaèátku. Ale z divadla jsme byli posláni ven i s ostatními. Teoreticky jsem 

pøedpokládal, že bych mohl u Pavly pøespat, ale bohužel to nešlo, tak jsem 

ještì v pohodì stihl noèní autobus na Plzeò. Byl to sice autobus na Lyon,       

jel ale pøes Plzeò. To jsem ještì netušil, co pøijde dál. Koupil jsem si láhev 

Magnesie, abych nervùm dodal porci hoøèíku a tìlu potøebnou vodu. Uvelebil 

jsem se v autobusu a byl rád, že mohu jet. Cestou pøes Prahu jsem ještì 

pozoroval osvìtlené mìsto skrz okénko. Nebyl jsem si jist, zda už jsme vyjeli   

z mìsta nebo ne, asi ano, ale potom jsme nìjak podezøele zastavili u ple-

chové ohrady, u nìjaké divné protihlukové bariéry. 

Když už jsme tam stáli dlouhou dobu, stevardka prohlásila, že autobus má 

poruchu a musíme poèkat, až pøijede náhradní. V Plzni jsme mìli být dvacet 

minut po pùlnoci, ale po èekání na náhradní spoj jsme dorazili ve tøi ètvrtì na 

dvì. Ještìže to nemám z autobusáku domù daleko. Stevardka se omlouvala, 

ale co – stanou se horší vìci, aspoò mohl èlovìk sledovat filmy na monitoru 

pøed sebou, u mne to ponìkolikáté vyhrál oblíbený Høíšný tanec. Vzpomnìl 

jsem si, když jsem zaèátkem devadesátých let byl na zájezdu v Itálii, jak na 

dálnici do nás narazil zezadu kamion. Tehdy jsme na hranicích s Rakouskem 

také èekali na náhradní autobus, který pro nás z Plznì poslali k Brenner-

skému prùsmyku. 

Tenkrát to bylo o to tragiètìjší, že nehodu nepøežila krásná mladá dva-

cetiletá holka, která sedìla v poslední øadì sedadel a mìla smùlu, že zrovna 

tam narazil kamion. Tak jestli jsem teï dorazil v noci domù ne v pùl jedné,    

ale až ve dvì hodiny, bylo skoro jedno. Pouèení je v tom, že se musím lépe      

s kamarádkou domluvit nebo si zajistit nocleh u nìkoho ze známých. Jen jsem 

jim nechtìl volat v pùl jedenácté veèer. Kupodivu jsem se druhý den, tedy      

již v nedìli, vzbudil brzo a krásné skoro zimní sluníèko mne vytáhlo s Milanem 

na výlet. 

Kdybych nebyl veèer unaven, mohl bych recesisticky jet do Chrástu na 

lampionový prùvod za ohnìm se špekáèky. Plakát o té akci jsem zahlédl 

minulý týden na autobusové zastávce v Chrástu, kam jsme si udìlali s Mila-

nem výlet z Bukovce pøes Zábìlou, stezkou nad Berounkou a kolem Dolan-

ského mostu. Trochu jsem se kroutil, nebo� jsem pøed pár lety tutéž, jen           

o trochu delší verzi výletu z Bílé Hory, absolvoval s holkami a mìl toho plné 

kecky, a to nejen proto, jak holky spøádaly plány na svatbu. Sice bych mohl 

nìkdy zase vyrazit na výlet autem, ale tady to úplnì možné nebylo. 

Když jsme vyráželi z Bukovce, zaèali nás pøedbíhat bìžci ve funkèním 

obleèení. Milan jako døívìjší sportovec to komentoval. Ale k naší spokojenosti 

mìli bìžci trochu jinou trasu, podbìhli tra� a vydali se do prudkého srázu nad 

tratí pod Chlumem. To si vždycky vzpomenu na váleèný èernobílý film z tresta-

neckého tábora s názvem Pahorek nebo na rozcvièky v pionýrském táboøe       
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s nadìjným jménem Nadìjkov, kdy jsem zùstával vždy poslední v bìhu do 

kopce. 

To radìji abych se ve vzpomínkách vrátil k vyvrcholení onoho listopa-

dového výletu do Chrástu, kdy jsme skonèili pøi èekání na autobus zase          

v místní cukrárnì. Když jsme s Milanem chvíli sedìli u stolu, došlo mi,          

že obsluha bude jen u cukráøského pultu. Všiml jsem si i cedulky mezi papíry 

s nabídkou, že posezení je bez obsluhy. Tak jsem si došel pro výbornou 

zeleninovou polévku na zahøátí a zázvorový èaj. Milan si kupodivu dal malé 

pivo. Tím bych se asi nezahøál, a to mám tìlesnou izolaci v mnohem vìtší 

míøe než Milan. Rád bych mu nìco ze své tìlesné izolace pøenechal. 

Malé pivo vykonalo své, Milan mìl, jak se øíká, zase svùj letecký den.     

Ono je to i finanènì výhodné, když má špièku po jednom pivu nebo sklenièce 

vína. Ale tady to bylo zapøíèinìno ještì nìèím jiným. Mladé servírky, zvláštì 

jedna ve svìtlejších legínách pod servírovací zástìrkou, Milana a potažmo       

i mne velmi zaujaly svými krásnými tvary. Když kolem nás vynášely koberec, 

tak jsme pøed nimi vtipnì komentovali, že kvùli nám nemusí vyndávat èervený 

bìhoun pøed vchod, nebo jestli pøijede pan prezident, èi zda v tom koberci 

neodnáší mrtvolu nìjakého otráveného hosta. Možná se tam pøíštì zase 

zastavíme a ochutnáme tamní cukráøské i jiné výrobky. Nebo spíš potìší-     

me naše zraky estetickou dokonalostí pøítomného personálu, zvláštì toho       

v legínách.
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Obecnì øeèeno, konec roku nijak zvláš� ani bouølivì neslavím. Z dìtství      
si moc nepamatuji, ale bylo to v pøevážné míøe sledování silvestrovských 
zábavných poøadù v televizi, nìkdy i v rádiu. Ale hlavnì stále opakované 
klasické filmy jako Mrazík, èernobílé filmy s Vlastou Burianem apod. Upøí- 
mnì øeèeno ohòostroje ani popíjení mne moc neberou a tøeba pøed lety           
v práci v Nìmecku jsem radìji po pracovní smìnì silvestrovskou noc pro-
spal.

Pozdìji to byly Silvestry v rùzných partách, skupinách pøátel, aby èlovìk 
nebyl sám. Silvestr s ochránci pøírody u Zelené Lhoty, kde jsme pak na snì-  
hu za domem o pùlnoci vytvoøili kruh. Dále to bylo nìkolik Silvestrù s pøáteli   
na hradech Švihovì, Velharticích, Horšovském Týnì. Pár Silvestrù probìhlo    
s dìvèaty na Spilce, nìkteré spojené s novoroèním pochodem z Bolevce      
do Bolevce. Jejich pokraèováním byl jednou i spoleèný silvestrovský pobyt    
na Šumavì v hotelu Sirotek. Jak již název hotelu mùže evokovat, moje snahy       
o získání srdce Jany èi její kamarádky Zuzky skonèily naprostým fiaskem.       
A to mi Zuzka kolikrát Janu doporuèovala, že zrovna nikoho nemá, a co já     
na to. Moje náklonnost bohužel narážela na hradbu mrazivého odmítání.  
Další byl pøíbìh o zprvu nadìjném silvestrovském taneèním programu v Pekle 
se studentkou Vlastou, který skonèil také skoro døíve, než zaèal. 

Jak jsem slavil Silvestra
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Konec roku nerad slavím na námìstí. Bandy opilých, rozbité sklenìné láh-
ve, binec z vypálené pyrotechniky a nucení moderátora na pódiu, èi jak se 
modernì øíká „stage“, ke spoleènému slavení mi spíš otevírá kudlu v kapse, 
zvyšuje smutek, depku, nebo  se mi z toho zvedá žaludek, aniž bych tomu 
zadal pøíèinu. Párkrát jsem to ze zoufalství absolvoval. Jednou s partou 
studentù z letní jazykové školy, kdy jsme pokraèovali do diskotéky Aréna.      
Ale vìtšinou, než takto zoufale slavit na námìstí, radìji brzo odkráèím domù    
a zùstanu  u vìènì se opakujících filmù v televizi nebo upadajících pokusù      
o humor v rádoby zábavných poøadech. Jednou dokonce, když se slibnì 
rozbíhal vztah se studentkou uèitelství Dášou, mne potìšila spoleèným 
plánováním a touhou být se mnou na Silvestra. S další velkou láskou Alenou 
došlo i na možnost spoleèného pobytu na pøelomu roku na horách. Ale 
bohužel oba vztahy skonèily døíve, než mohl ten oèekávaný konec a zaèátek 
nového roku nastat.

Poslední roky jsem spíš býval na Silvestra v divadle. Vìtšinou jako divák, 
ale pøed nìkolika lety i jako úèinkující v pøedstavení Honzy Sojky Hodina 
historie, kde jsme spolu s Ivošem Hýblem hráli potrhlé, zmatené, mírnì 
mentálnì postižené školníky. To nám šlo. Nedopatøením a nervozitou se nám 
povedlo na jednom ze dvou silvestrovských pøedstavení pøeskoèit kus textu. 
Silvestrovský veèer souboru Spodina je vždy spojen s nìjakou formou bonu-
su, obèerstvení, welcome drinku, tak jsme tehdy s Ivošem rozdávali v montér-
kách sklenky sektu divákùm pøed pøedstavením. Ale oslava konce roku spoèí-
vala v tom, že jsem se pak zúèastnil tzv. afterpárty èili posezení po skonèení 
pøedstavení, které v divadle trvalo až do pùlnoci, respektive i déle. Každý nìco 
pøinesl a spíš si pak i odnesl, nebo� chlebíèkù, pomazánek bylo habadìj. 

Jeden Silvestr, mùj první v Dialogu, byl zajímavý v tom, že osvìtlovaè Šim-
py promítal v sále krátké grotesky. V jedné jsem také úèinkoval. Byla to spíše 
reklama, výukový film pro zamìstnance Èeské pošty, jak mají obsluhovat 
zákazníky. Toèilo se to jeden víkend na poštì v Roztokách u Prahy. Mìl jsem 
tam tenkrát malou rolièku pøitroublého, koktajícího pomocníka, který v upøí-
mné snaze pokazí, co mùže. To mi sedìlo. V té grotesce, jak ji nazývám, šlo    
o úvodní sekvenci, kde byli pøedstavováni hrdinové filmu pøi pøíchodu ráno na 
poštu do práce. Já tam figuroval jako snaživý trouba, který na chodníku pøed 
poštou sbírá a uklízí nedopalky cigaret. Samozøejmì tam byli i zlí skøítkové 
„škodièi“, jako napøíklad Šimpy, kteøí mi s gustem na uklizený chodník vajgly 
znovu rozhazovali. Mezi dalšími groteskami, pøíbìhy, které se tehdy na Silves-
tra v Dialogu promítaly, byly skeèe souborù Antidivadlo nebo Žumbera. 

Na dalšího Silvestra jsem do Dialogu pøitáhl i Christiana, našeho vìrného 
diváka z nìmeckého Furth im Waldu. Pøivezl na ochutnání bavorské pivo, ale 
u èeských pivaøù se nechytlo. Zábava byla dobrá. Jen si vùbec nevzpomí-
nám, jak jsem se tehdy dostal domù, respektive jak jsem odtamtud odešel.   
Ne že bych byl nìjak velký pijan, ani ladiè, ale zpìtnì si uvìdomuji, že to 
musel zpùsobit panák ferneta nebo nìèeho jiného, na kterého nás pozval 
Kuba. Panáky tvrdého nemusím, trochu jsem se žinýroval, nechtìl jsem,      
ale bylo mi zase trapné Kubu odmítnout. Tehdy jsem to odstonal, jestli jsem 
nastydl, nevím. 



46

Další Silvestr jsem také chtìl prožít se souborem Spodina v divadelním 
foyer, dokonce na mne èekal vìrný nìmecký divák Christian, ale opìt jsem 
ochoøel a radìji strávil pøelom roku v posteli u televize. Nìkteøí kolegové          
z divadla si ze mne utahovali a nazývali Christiana mým teplým bratrem.      
Ale to máte tìžké, anglicky on neumí a mimo mne zase skoro nikdo v ko-
lektivu divadla neumí nìmecky. Možná tak „nìmeèky“ kolega Nìmeèek. Takže 
stejnì vždy na mne, jako na toho, koho si Christian našel na facebooku jako 
nìmecky mluvícího, zùstalo dìlat mu spoleènost.

Loòský konec roku a Silvestr jsem zase absolvoval, aby se to nepletlo,        
v divadle jako divák. Zbyla na mne barová stolièka jako pøístavek, a tak jsem 
se pøíjemnì bavil novou premiérou souboru Spodina s názvem Sexy prádlo. 
Po pøedstavení jsme pomohli pøinést do foyer zpátky židlièky a pøendali na 
stolky chlebíèky, které nesnìdli diváci. Tentokrát nás bylo ménì a vìtšina 
odcházela již mezi osmou a devátou, kdy byla pùlnoc ještì daleko. Kuba mìl 
chøipku, takže jsme nìkdy po deváté zaèali uklízet. Jelikož jsme s kolegou 
Dundeem odcházeli ještì za hereèkou Radkou, která dìlala konkurenèní 
studentskou párty v Dominiku, nabídli jsme, že vezmeme vìtšinu chlebíèkù     
s sebou, nebo�  by je v divadle stejnì pak museli vyhodit. Nìkolika chlebíèky 
jsme obdarovali noèního vrátného. 

Nakonec jsme všichni vyšli z prùchodu od divadla do parku ve Sme-
tanových sadech. Kupodivu na lavièkách jsme nepotkali žádné bezdomovce   
a pokraèovali jsme kolem „Vìdárny“. Docela mi od toho tácu chlebíèkù bolela 
ruka, ale záchrana byla nadohled. Sice mi na mysl pøišel film Saturnin a otáz-
ka mísy koblih, ale u døevìných vánoèních stánkù u Branky byla produkce 
technaøù, kteøí kvitovali s povdìkem, že jsme jim pøinesli tác chlebíèkù. Pak 
jsme pokraèovali dál se zbylými krabicemi Smetankou a pøes námìstí k Domi-
niku. Litoval jsem, že mám plné ruce a že by z této naší výpravy mohla být 
zajímavá fotografická dokumentace. Mezitím Dundeeho partnerka operativnì 
„chatovala“ s Radkou, v jaké èásti Smetanky a námìstí se nacházíme, aby 
nám mohla od Dominiku pøijít naproti. Dala si mobil na krabici s pochutinami, 
tak se jí „chatovalo“ celkem slušnì. U domu U Èerveného srdce vedle kasina 
nás již bouølivì vítala Radka s kamarádkou. 

Pak jsem v Dominiku s partou zùstal skoro do pùlnoci. Vìtšina kuøákù byla 
venku, bylo dost teplo, tak jsem tam postával èi posedával s nimi. Aèkoliv 
nejsem velký pøíznivec electroswingu, spíš mám rád klasický swing, ani mnì 
tentokrát DJ produkce nevadila a dokonce jsem se pokyvoval do rytmu, pokud 
to rytmem mùžeme nazvat. Na dvorku Dominik kafé jsme na stìnì vidìli         
i placatou plastiku jelena, tak jsme rozvádìli praštìné øeèi o tom, že jsme mìli 
jelenovi nabídnout chlebíèky. Ale nìkdo z party namítl, že jelen byl vyobra- 
zen za plotem, tudíž bychom se k nìmu pøes ten imaginární plot nedostali. 
Takže na konci roku zase slavila úspìch spíš improvizace, ponìvadž  jsem   
do poslední chvíle nevìdìl a neplánoval, jak Silvestr strávím. Však také na 
internetu psali, že tradici jídla, chlebíèkù a opulentní konzumace støídají spíš 
zážitky. Myslím, že tento Silvestr byl nìèím mezi. 
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