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Každá generace má své osvìdèené bavièe, se kterými nevìdomky vyrùstá, 
stárne, zažívá to dobré i zlé. Bavièe, kteøí jsou zárukou nápaditého vtipu          
a inteligentního humoru (a všichni pøitom dobøe víme, jak tìžké je takový 
humor „dìlat“). Pro generaci dnešních tøicátníkù, ètyøicátníkù až padesátníkù    
z Plznì a jejího okolí je takovou sázkou na humoristickou jistotu ansámbl 
Antidivadla, volného sdružení amatérských (ne)hercù soustøedìných kolem 
Jana Sojky. Nakažlivá poetika divadla, která volnì navazuje na to nejlepší       
z tradice èeského i svìtového nonsensu, grotesky a parodických skeèù, je pak 
neodmyslitelnì spjata s komorním prostøedím plzeòského divadla Dialog.        
A pøestože se soubor v souèasnosti nachází ve fázi èásteènì zaslouženého 
odpoèinku, doufáme všichni v jeho brzké „zmrtvýchvstání“.

Jak už to v divadelním svìtì bývá, personální obsazení souboru se obmì-
òovalo a postupnì krystalizovalo až do jeho souèasné podoby. Vedle Jana 
„Sochy“ Sojky utváøí pomyslný zárodeèný trojúhelník Antidivadla David 
„Charvy“ Charvát a David „Brabèák“ Brabec, který stojí za dnes již témìø 
zlidovìlými antidivadelními písnìmi. Ke stálicím Antidivadla patøí i samorost 
Zdenìk „Zdenda“ Nìmeèek, Jan „Kòour“ Paur, který pøešel z pozice vìrného 
diváka souboru na post jeho samostatného èlena, o foto a videodokumentace 

Když se Antidivadlo rozepíše
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se pak tradiènì starají Jiøí „Patkin“ Brožík a Marek „Bebleb“ Velebný. Ale tìch 
tváøí a hereckých rolí spjatých s Antidivadlem bylo a je mnohem více a mezi ty, 
kteøí si s Antidivadlem alespoò trochu zavdali, patøí i pisatel tìchto úvodních 
øádkù – a pøestože šlo o zkušenost nìkolikavteøinovou a „mimozemskou“, 
nebyla vìru o nic ménì intenzivní.

I díky tomu, že dva ze tøí pilíøù Antidivadla vystudovaly bohemistiku a de 
facto všichni jeho èlenové mají spisovatelské ambice, je poetika divadla hod-
nì literární. S texty antidivadelníkù se pøitom zvídaví ètenáøi mohli seznámit 
na rùzných místech, nejèastìji zøejmì na stránkách plzeòského literárního 
mìsíèníku Plž. Tam také na pokraèování vycházely ukázky z „tajných“ deníkù 
Antidivadla, èerpající pøedevším z „off record“ zážitkù zaznamenaných bì- 
hem legendárních prázdninových akcí v Chodouni u Vladimíra Novotného       
a na sojkovské Vitince. Tyto deníky lze doporuèit též jako nepovinnou studijní 
literaturu a pøíruèku k antidivadelním reáliím pøítomným v Plzeòském kalen-
dáøi. 

A co napsat k vlastním kalendáøním textùm? Ètveøice autorù Antidivadla      
v nich utváøí svébytný literární prostor, v nìmž realita pøechází do humoris-
tické nadsázky, ovšem s mnoha odkazy k plzeòskému literárnímu a obecnì      
i kulturnímu prostøedí. Jednotliví autoøi se v nich navzájem dráždí, popichují     
a tak trochu trumfují (pro nezasvìcené snad až nevybíravì), což je ovšem 
pøedevším známkou jejich dobrých vzájemných vztahù a rafinovaného smyslu 
pro humor.

Na závìr nezbývá než si popøát, aby antidivadelní texty v kratochvilném 
Plzeòském kalendáøi zaujaly a oslovily co možná nejširší ètenáøské publikum. 
Tøeba i to nové, které tím získá zcela novou „antidivadelní“ zkušenost.

      Martin „Šipiè“ Šíp
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Rozmlouvat o divadle, a pøitom do nìj z pohodlnosti pøíliš nechodit, to� 
jedna strana Mìsíce, a chtít divadlo tak trochu hrát, pøitom se zbyteènì 
nevyèerpávat zkoušením, je ta druhá. Tyhle zákonitosti hlásá Galileùv 
dalekohled, který se kolem našeho soukromého vesmíru toèí od doby, kdy 
jsme bez muèení odvolali v souboru tvrzení, že pro herectví musí èlovìk 
hoøet. 

Ale to už nohy mých myšlenek odbíhají jinam, než jsem šel. Musíme se 
vrátit zpìt na start antidivadelního maratónu, kde se v obtaženém kanava-
triku, volných šortkách z juty a gumových kopaèkách absolutnì nerozcvièo- 
val jistý atlet. Jmenoval se David Charvát alias Charvy. Vcelku poøízek. Když 
mu pøiètete sto padesát kil, má rovných dvì stì. Údaje z jeho povahové  
složky hovoøí jasnì – nic po vás nechce, nic vám nenabídne. Pozdraví jednou, 
buï pøi pøíchodu, nebo když odchází. Poslední sklenici nechává nedopitou      
a poslední cigáro vkládá do úst obrácenì. Prostì od pohledu a první vyøèené 
vìty chlap potížista a kverulant. A s tímto jedincem jsem se rozhodl rozjet 
projekt jménem Antidivadlo. Lépe øeèeno jej neukonèit. Po roce trvání a nìko-
lika výraznì neprùkopnických, až zaostalých výstupech jsem pøemýšlel, zda  
si uchovat èest a soubor rozehnat, nebo pokraèovat a sehnat nìkoho, na koho 

Jan Sojka: 
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pozdìji svalím vinu za další selhání, které jsem si pøi pohledu na Charvyho 
manýristickou bradu už tehdy odvážnì pøipouštìl.

Existuje nìkolik verzí, jak se naše paradivadelní cesty tenkrát v zimì zkøí-
žily, a všechny jsou pravdivé, proto pøidávám tu nejhlavnìjší, zaruèenì vylha-
nou. S Charvym jsme se míjeli nejprve v hluèném labyrintu svìta gymna-
ziálních chodeb, poté v šeptavém ráji bohemistù, srdci pedagogické fakulty. 
Zneklidòoval mì na nìm zásadní nepostoj k životu a ultimátní k artu. Bylo 
prostì tìžké ho chtít neangažovat. Chlapa, který o hraní v souboru nijak 
zvláš� nestojí, a zároveò nepovažuje za dùležité se pøijetí pøíliš bránit, jen tak 
nepotkáte. Ale tak jednoduché to nebylo.

„Divadlo neuznávám, je to vrcholná pøetváøka,“ øíkal mi bìhem lednového 
dopoledne v hostinci U Michala.

„Souhlasím.“

„Poezie se divadlu chechtá,“ dodal tentýž den odpoledne a uzemnil mì 
otázkou, co si od divadla slibuju.

„Veèírky,“ zašeptal jsem.

„Ty máme i bez divadla, nìco pøidej.“

„Budem výhradnì autorský divadlo, budem lidem servírovat náš ohavný 
humor, bude jim z nìj zle a nebudou si s ním vìdìt rady, tak pøijdou zase.“

„Takže cesta vzájemnýho pohrdání.“

„To bude program. Nenávist tváøící se pøátelsky.“

„To zní dobøe. Rozmyslím si to.“

Po nìkolika dnech, ve kterých jsme se coby vzorní studenti bohemistiky pøi-
pravovali na zkoušky, což znamenalo vzájemné míjení v absintovém Zachovi, 
vinném Jazz rocku a pivním Cardinal clubu, jsme se potkali v koøalkovém 
hájemství U Kohoutù na oslavì ukonèení semestru. Charvy vylovil z džín 
umolousaný, opocený papírek a vpáèil mi jej do dlanì.

„Co to je?“

„Stalinská èistka.“

„Cože?“

„Seznam tìch, který nemají v divadle místo.“

„Dùvod?“

„Berou ho vážnì.“

Netrpìlivì jsem papírek rozbalil a zhrozil se.

„Jsou pøeškrtaný všichni, kromì tebe.“

„Správnì.“

„Dokonce i já. A to jsem soubor založil!“

„Úplná absence talentu.“

„Takže zùstaneš v souboru sám…“ zmuchlal jsem papír, strèil jej do úst, 
rozžvýkal a plivl do popelníku.

„Jsem ochoten tì do tvýho souboru angažovat.“
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„Proè ta velkorysost?“

„Zasloužíš si dostat šanci.“

„Za jakých podmínek?“

„Budem hrát divadlo a nebudem si na divadlo hrát.“

Bylo mi v tu chvíli jasné, že pokud kývnu, upíšu duši metafoøe ïábelského 
štìstí ztìlesnìné Charvym, a pokud odmítnu, èeká mì božsky klidný, š�astný, 
prázdný, lajdácký a proflinkaný život plný pohody a noèních výjevù všeho,     
co jsem mohl v životì nedokázat. Zkusil jsem to jinak. Pøedstavil jsem si, jak 
asi budou probíhat srazy znovuzrozeného souboru – budu chválen za napsání 
her a skeèù svými herci, kteøí budou na zkoušky a pøedstavení celá dlouhá 
léta docházet vèas, øádnì pøipraveni, støízliví, se všemi rekvizitami a plni 
odhodlání ukázat publiku, že nìco takového nikde jinde neuvidí. Nebylo co 
øešit.

„Jdu do toho.“

Charvy kývl a nabídl mi cigaretu, u které spálil filtr.

„Kolik sezon tak odehrajem?“

Charvy se podíval kamsi nad mé èelo. „Než zaèneš plešatìt.“

Takže tak pìt let, pomyslel jsem si.

„Neberu. Skonèíme, až budu plešatej.“

Charvy se uchechtl a na souhlas pozvedl poloprázdnou sklenici. Za oknem 
lehce snìžilo. V jednu chvíli to vypadalo, jako by nìkolik vloèek kleslo do jeho 
pùllitru. Zvedl jsem ten svùj, podrbal se ve vlasech a neøekl, že tentokrát jsem 
dostal já jeho. Upsal se mi na rovných dvacet let.
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Únor se pozvolna chýlil ke svému konci stejnì jako letošní plesová se-
zóna. Já jsem zrovna ulehl na sofa v umìlecké šatnì Malomìš�anské besedy 
v rodném mìstì, témìø jsem nestaèil zavøít oèi a  zaslechl jsem, jak kdosi 
otevøel dveøe.

„Nazdar, nesu dvì lahve MÖETu, sbalil jsem je v letadle,“ oslovil mì kolega 
Charvát, který se právì vrátil ze Seychel, kde fotil charitativní kalendáø pro 
spoleènost Air France. „Jsou tu sklenky? Mìli jsme je v požadavcích!“

„Nejsou. A místo marinovanýho lososa z volnýho chovu v Norsku tu máme 
smaženýho tøeboòskýho kapra a dvì konzervy tuòáka.“

„Nevadí, budeme pít z lahve, na. A kde je ten blbec Sojka?“

„Vidìls ho nìkdy pøijít vèas? Zas dorazí na poslední chvíli a bude si fotit 
selfie na socky, influencer.“

„Hm, to je fakt. Tak na zdraví!“

S Davidem Charvátem, stejnì jako s Honzou Sojkou se znám už notnou 
øadu let. Poprvé jsme se potkali na módní pøehlídce mladých v jednom 
mìstysu nedaleko Vitinky. Pamatuji si, že naše ostøe øezané tváøe, styl chùze 
a vypracovaná tìla tehdy hodnotila porota, z jejíchž øad nás sledovaly 
dychtivé oèi Sagvana Tofiho, Dády Patrasové, Vlastimila Harapese a Jiøiny 

David Brabec:  
Manekýni
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Bohdalové. Byly to až idylické zaèátky naší kariéry v módním prùmyslu, 
netušili jsme, že mu vládnou bohaté sexuchtivé ženy. Že budeme-li se chtít 
opravdu prosadit, budeme muset odolávat svodùm øeditelek korporátù,          
že naše kroky budou plné hladovìní, nedostatku spánku, drog nasypaných   
do nízkokalorických koktejlù. Že se z nás stanou štvanci bulváru, milenci 
fotbalistek a hokejistek. Byli jsme plní ideálù, vìøili jsme v pøátelství, které 
nemùže znièit nic, ani kariéra manekýnù. Možná to pùsobí smìšnì, ale stejnì 
jako každá malá dívka sní o kariéøe kosmonautky nebo popeláøky, my jsme, 
stejnì jako každý chlapec, doufali v to, že se jednou prosadíme na pøehlíd-
kových molech a naše oblièeje, které nepotøebují retuš, se budou usmívat       
z titulních stránek módních èasopisù. 

Z pøemítání o prvních krocích v pozlaceném svìtì fashion shows mì 
vyrušil známý hlas.

„Nazdar pánové, je tu rychlovarka? Potøebuju kafe,“ rozeznìl se zvuèný 
basbaryton Jana Sojky v naší šatnì.

„Je tu presovaè,“ odvìtil jsem.

„Na to nejsem zvìdavej, potøebuju turka do skla, klasickou špínu,“ za-
reagoval nenapodobitelnì nonšalantním slovníkem Sojka.

Otevøel jsem oèi a zadíval se do rohu místnosti, odkud se láteøení nad 
absencí rychlovarné konvice ozývalo.

„Co to máš na hlavì? A co to máš na sobì, vždy� vypadáš jako blázen?“ 
spontánnì jsem reagoval na vzhled Jana Sojky, jednoho z nejvyhledáva-
nìjších manekýnù své generace.

„Ještì rok mi bìží smlouva s Osmany Laffitou. Musim nosit ty jeho hadry, 
jinak bych platil penále,“ posteskl si Sojka a bezdìky si prohrábl bujnou kštici.

„No dobøe, ale to tì nutí nosit i pøíèesek?“ nevydržel to David Charvát. 

„Nejen to, musím nosit i jeho støih vousù a používat jeho kosmetiku. A taky 
mì donutil koupit si tygra,“ posteskl si Sojka.

V jeho hlase byla zøetelnì znát prohra. Vždycky bojoval za práva zvíøat       
a byl prvním z branže, který odmítl pøedvádìt èinèilové kožichy a kozaèky        
z kùže salamandrù. Teï musel ve svém pražském 1+kk chovat šelmu a ja-
kožto zapøisáhlý vegetarián dennì nakupovat maso v nuceném výseku. 

„To máš blbý, no,“ empaticky promluvil k Sojkovi David Charvát a pøipil si     
z lahve MÖETu, v níž byl poslední doušek. Nadechl se a témìø šeptem 
pronesl k nám obìma: „A to ještì nevíte, kdo je hlavní hvìzdou dnešní módní 
pøehlídky…“

Sojka nahlas polkl, zbrunátnìl, levaèkou si vztekle odlepil tupé Made in Kuba 
a procedil skrz zavøená ústa: „NE!!!“

Bylo mi jasné, kam David Charvát míøí. Nesedìli jsme v nejvìtší šatnì, 
kterou secesní budova nabízela. Nemìli jsme na stole kaviár a místo šam-
paòského na nás záøily tøi petlahve se stáèeným vínem. Došlo mi, že jsme     
za zenitem a hvìzdou letošní sezóny se stal nìkdo jiný, nìkdo mladší. 
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Podíval jsem se na program dnešního plesu, jehož vrcholem mìla být 
módní pøehlídka. Jména Sojka, Charvát a Brabec byla v závorce pod obøími 
písmeny vysázeném JAN PAUR. Vycházející superstar svìtové módy na sebe 
už rok strhávala veškerou pozornost. Ne nadarmo se mu mezi erudovanými 
fotografy pøezdívalo Chameleon. Byl prvním a navždy jediným fotomodelem, 
který v jednom dni nafotil svùj tvárný oblièej na obal dìtské pøesnídávky,       
na krabièku dámských tamponù, obálku èasopisu Vogue, titulku døevorubec-
kého magazínu a s obøím náskokem veèer vyhrál soutìž Èeskoslovensko    
má talent. 

Z vedlejší šatny zaznìla salva, jakou umí vydat jen špunty archivního vína 
ze Champagne, a ozval se bujarý smích dívek, který vystøídaly vzdechy 
prozrazující jediné.

„Pánové, tak na zdraví,“ rozetnul ticho v naší úsporné šatnì Charvát           
a podal nám plastové kelímky se zakaleným vínem, zatímco dveøe otevøely    
tøi rozmrzelé vizážistky, kterým dnes nebylo dopøáno starat se o bezchybnou 
ple� supermanekýna Paura, jehož sebevìdomý tembr k nám doléhal pøes 
vetchou sádrokartonovou zeï.

„Dáte si špínu?“ pøivítal Sojka dívky s kosmetickými kuføíky znaèky Louis 
Vuitton, pøièemž hlasité oddechnutí mu bylo jasnou odpovìdí a hlasité za-
bouchnutí dveøí šatny jako by symbolizovalo i náš konec v módní branži.

„Budu muset prodat tygra,“ zašeptal sám pro sebe Sojka, pøièemž v té 
samé chvíli se od vedle ozval ïábelský smích Jana Paura, pøezdívaného 
Chameleon.
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Bylo naším nepsaným imperativem poøádat pøed každým pøedstavením 
Antidivadla (bez ohledu na to, zda se jednalo o premiéru èi derniéru) rozpravu, 
které se úèastnili: David Brabec – tehdy ještì branec, Jan Kòour – tehdy ještì 
usmrkanec, Zdenìk Bulhárek – tehdy už psanec, výjimeènì Jan Sojka – tehdy 
i v souèasnosti kanec. Tyto porady byly zamìøeny na možné varianty øešení 
ošemetných situací, potenciálních katastrofických scénáøù pøedstavení, které 
pøed, v prùbìhu i na konci pøedstavení mohly nastat.

Nedílnou souèástí toho byly toulky plzeòskou mimózností, mimoøádnì ná-
roèné, ale ve své podstatì posilující a inspirativní: z terénu se totiž automa-
ticky pokraèovalo rovnou do divadla. Spánek a odpoèinek byly zapovìzeny, 
hrozilo nebezpeèí, že by mohlo dojít k narušení systematické koncentrace       
a lihové invence.

Umìlecké disputace se vesmìs odehrávaly v kavárnì Inkognito a na rozdíl 
od jasného zasedacího poøádku mìly vždy nejasný èasový plán. S láskou       
a dojetím vzpomínám na taneèní kavárenské výstupy Davida Brabce: jeho 
uèednická léta pøípravy v taneèním folklorním souboru Škodováèek pøinášela 
své panáky. Ke smùle majitele podniku musely být ovšem po jeho dupáku 
pokaždé komplet vymìnìny parkety.

David Charvát: 
Toulce
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Nejèastìji se naše pøedstavení konala ve ètvrtek èi pátek, a proto se zase-
dání ústøedního výboru realizovala s øádným pøedstihem. Obtížná jednání se 
èasto protáhla do následujícího dne D – poctivost pøípravy byla základním 
pijíøem úspìchu. Jedinou malou vadou na kráse bylo v rámci této pøípravné 
fáze to, že jsme bìhem ní utratili více penìz z našeho divadelního rozpoètu, 
než co jsme za odehraný veèer vydìlali.

Jan Sojka (vedoucí souboru) mnì a Davidu Brabcovi (umìleètí vedoucí) 
vždy po takovém prùvanu v penìžence øíkával: Sami si za to mùžete, žerete, 
nespíte a teï máte oèi jako slepí angoráci. Pravdou je, že vedoucí souboru 
stepoval v divadle Dialog již 24 hodin pøed pøedstavením, aby si, jak on 
øíkával, prošlapal jevištì a naèmuchal atmosféru.

Po našem pøíchodu do divadla, kdy jsme se obvykle chtìli nepozorovanì 
ztratit v davu dychtivých divákù, nás neomylnì vyhmátl a øeznickým hákem    
(v druhé ruce tøímal nefunkèní petrolejku, jejíž obsah mu spolehlivì vyžral 
Zdenìk Bulhárek) hnal svinským krokem do herecké šatny, kde jsme museli 
podstoupit potupnou dechovou zkoušku. Bulhárek byl tohoto rituálu ušetøen, 
nebo� výsledek byl znám pøedem. 

Samostatnou kapitolou bylo vymýšlení názvù pøedstavení. Jan Sojka poté, 
co zhlédl aktuální novinky na teletextu, který mìl umístìný nad zrcadlem,    
kde se èílil, a který koupil v bazaru, jak tvrdil, všem hercùm naøídil: chrlte to  
na mì (názvy pøedstavení se vymýšlely zásadnì technikou brainstormingu). 
Jan Sojka si všechny nápady zapisoval kreonem na toaletní papír.  

Charvát: V makové sklizni

Brabec: Smìr tanku

Bulhárek: Varle majora tukana

Kòour: Podzemní židé

Brabec: Uèitel má ve tøídì krám

Bulhárek: Spodina a jiné fekály 

A tak dále a tak podobnì.

Zajímavé bylo, že žádný název za všechny ty roky existence Antidivadla 
Jan Sojka nikdy neschválil. Ale kdybyste se namátkou chtìli podívat na jeho 
básnickou a prozaickou biografii, možná byste se dopátrali…

Dlužno poznamenat, že tyranii a ponižování vedoucím souboru jsme 
bìhem zkoušek snášeli nesrovnatelnì lépe než pøed samotným pøedsta-
vením. Možná to bylo díky tomu, že probíhaly v mnohem uvolnìnìjší 
atmosféøe, což bylo dáno pøedevším tím, že jsme se jich s Davidem Brab- 
cem jako umìleètí vedoucí nikdy neúèastnili, a nedocházelo tak k pnutí           
a konfliktùm. Vedoucí souboru se na nì dostavoval sám a mohl si do alelujá 
opakovat monology, které mu nikdo nerozporoval a nekritizoval. Mohl si v kli-
du a bezpeèí spokojenì poklepávat na rameno svým hákem, zatímco my 
odklepávali popel z cigaret jen kousek od divadla, jistì tušíte kde…
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Vždy� mì k øeèi nepustili! Seznam slov, která jsem se nauèil, jsou veskrze 
vulgarismy. Že jsem hrál vìšák? Já jsem dìlal vìšák! Nikdo se mì na nic 
neptal, tak jsem neodpovídal. Vìšáci stejnì nemluví. Doteï se mì nikdo 
neptá, pouze komanduje. Befel znìl, žádný lhaní, ani to do kapsy, tohle je èirá 
pravda. Jiné verze neexistují.

Moje první pøedstavení, z pozice diváka, je vlastnì traumatická vzpomín-
ka. Tìšil jsem se na divadelní výkony, ale oni pouštìli studentský film s tím,   
že nikdo už dávno student nebyl. Jako asi ètrnáct let starý jinoch jsem nechá-
pal absurdity a humor prezentovaný pány Sochou a Charvátem. Hlavnì jsem 
nechápal, proè mi øíkají pane a nabízejí kávu, kterou jsem tenkrát nepil.

Jediným zachráncem situace se ukázal být Brabèák a jeho kytara. Dobrá, 
drnkálista, ale s darem pro slovo a chorobným optimismem, je to blázen. 
Stalinisticky øeèeno užiteèný idiot, v tento moment.

Po jednom skuteèném divadelním pøedstavení stál Brabèák za barem a já, 
už asi starší, sedìl na stolièce pøed ním.

„Dlužíš mi kafe.“

„Co? Jóó, Antidivadlo. To byl jen vtip, ale udìlám ti ho.“

Jan Paur: 

Že jsem mlèel?
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„Já kafe nepiju,“ odpovìdìl jsem tomu dospìlákovi, který dodnes není 
dospìlý.

„Tak pojï na víno, já to tady zavøu a jdem do Kosma, tam vyzvednem 
Sochu a pùjdem do kavárny. Kavárnu znáš, ne? Naproti Pamele. Jasný, to ví 
každej. No a ten Socha je tam se studentama.“ Teï se Brabèák trochu 
nadechl a já mìl vteøinu na to aspoò souhlasnì pøikývnout. 

„Tak co si dáš?“ zeptal se Brabec.

„Kofolu.“

„Tu nemám. Proè piješ nealko?“

Svou zarostlou tváøí jsem pokynul na plechovou ceduli, schovanou za led-
nicí, s nápisem  Mladším 18 let nenaléváme.

„Jóó tohle, na to se vyser,“ a s rozbìhem, tenkrát si ten luxus mohl dovolit, 
do ní kopl, ale jen jako, aby ji náhodou nepoškrábal.

„Tak co si dáš?“

„Pivo.“

Podal mi lahev, otevøel, pøi�ukl si a pokraèoval v dialogu, který vedl sám, 
ale pøesto jsme si rozumìli.

Šli jsme se tedy posadit do Kosma. Že to bude diskotéka, mi došlo ihned, 
soudì dle názvu. Byl to pøesnì ten typ podniku, kde èekáte š�áru, ten strach 
mizí s dospìlostí, ale David se nebál.

Sedli jsme si naproti sobì. Ukázal mi na bar a Sochu, který stál u nìj.       
„To on ti dluží to kafe!“ S tìmito slovy na Sochu namíøil nestydatì prstem.    
„Bìž za ním!“ 

Tedy jsem se zvedl a šel na bar si objednat.

„Dlužíš mi kafe!“

„Jóó, Antidivadlo, tak já ti ho koupím.“

„Já kafe nepiju.“

„Tak ti koupim pivo. Já jsem když tak Honza,“ a podal mi ruku.

„Já jsem taky Honza,“ opáèil jsem.

„To je skvìlý, to si budu pamatovat,“ zahulákal, aby ho bylo trochu slyšet.

„Já taky!“ zaøval jsem nazpátek. Zda mì slyšel, nevím, otoèil se ke mnì 
zády.

Posadil jsem se k hlouèku lidí, ze kterých jsem znal pouze Davida. Sedìl 
jsem a mlèel. Pozoroval. Brabèák se baví, ovšem ne se mnou.
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Nebudu stát u studenýho kafe, opona otvírá chøtán, jsme v žaludku divadla, 
tedy na jevišti: na stole otevøený sedmin bílého, dýmající cigár je nesmlouvavì 
drcen ukazovákem a prostøedníkem a pán toho všeho je v bìlostné košili        
a bez sandálu bos na vejšlapu smìrem vzhùru. Že vzhledem pøipomíná Sisy-
fùv náklad, pro nìj není pøekážkou. Nikdy se totiž neskutálí. Je pøipraven, 
natankoval plnou nádrž smìsi z výdrže a odhodlání. Heká, fòuká, naøíká, 
sténá, pracky do kopce zatíná, drápe, škrábe, nepouští, vody z nìj jen lejí,   
ale bojuje, døe, funí a ke všemu tomu, slyšíte dobøe, se smìje. Ne, to není 
pøesné, on se øehní a chechtá. Jen on sám tøetím pádem ví – komu a èemu.       
A proto nespadne. Vždy vèas dobude vrcholu a vítìzné zaøehocení zavalí  
jako lavina údolí pod ním. Nyní již smíte s patøiènou úctou pozdravit pana 
Davida Brabce neboli Brabèáka, letitou antidivadelní oporu a dùvìryhodnou 
nejistotu.

Kde se zjeví, je ho hodnì, ale nikdy tolik, aby se nedostalo na druhé èi aby 
snad nìjak pøekážel. Naopak má dar vyplnit svým množstvím i tu sebemen-  
ší škvíru, aby se celek v rámci možného stavu svìta jevil dokonalý. Výpis         
z jeho názorové karty prozrazuje následující – nic mu nevadí. Pøesnìji øe-  
èeno nezraní jej žádné nadávky, urážky, podrazy, ústrky, podpásovky, rýpance 

Jan Sojka: 

Chechtomat
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a holé pravdy, které zbylí èlenové souboru adresují jeho nemalé poštovní 
schránce. Veškeré výpady absorbuje jako zázraèný houbovitý tvor a pøemìní 
je v užiteèný a dosud nepojmenovaný druh smíchu.

Nyní by vás jistì zajímalo, kde je možné na nìco takového, jako je Brabec 
David narazit. Jistìže v divadle, pøesnìji v našem. Že náš pohled na humor     
a další choulostivé životní nutnosti pøitahuje podivíny, jurodivce, chlapy pa-
hýlovité i naducané, ženy køeèovité i vzdušné, zkrátka jedince až zvrhlým 
zpùsobem poznamenané, se ètenáø již pøesvìdèil a v dalších kapitolách 
dopøesvìdèí.

 Bylo to koncem kvìtna a s Charvym jsme si opìt užívali dva úspìchy na-
jednou. Sál až nad sedadla plný a my za celé pøedstavení pohodlnì odkrou- 
tili jen jeden výstup, abychom pošetøili síly na oèekávaný velkoveèírek. Støihli 
jsme si nìmecké vojáky u Stalingradu, kteøí na vartì diskutují o ruské 
literatuøe, tím pro nás dva šichta skonèila. Zbylou hodinu za nás skvìle zvlád-
la negendrovì nadèasová dvojice Jakub Siegl – Václav Neužil a sámduet, 
soudec Radek§Vydra. Naprostá vìtšina smíchù a bití o sebe zrudlých dlaní 
náležela jim, my byli hlavnì tvùrci a pozorovatelé. A proto nám neuniklo,        
že bìhem jara zaèal na naše kusy docházet kudrnatý nadvlasatec, který se, 
jak dával výraznì najevo, náramnì bavil. Jeho radostné zvuky roztøásaly   
celé divadlo Dialog. Strop trpìl, podlaha skomírala, svìtla problikávala.         
Co nám v bøeznu pùsobilo radost, se v dubnu zmìnilo v nejistotu a v kvìtnu 
ve zdìšení. Ten èlovìk se smál i mezi scénkami, kdy se pøestavovalo jevištì, 
smál se pøi závìreèném potlesku a dlouho po nìm, kdy už jevištì chladlo 
prázdnotou, nakonec svá hluèná citoslovce vydával i pøed zaèátky naší 
produkce. Ostatní diváci, nebo� si nemìli kam odsednout, se na nìj otáèeli 
nejprve zábavnì a s pochopením, poté káravì a nakonec s holou nenávistí. 
Jen pokusný fotograf Marek Velebný si tu exotiku fotil a vrchní osvìtlovaè 
Michal Herzog narychlo zpevòoval své stanovištì.

„Ten netvor nám odežene diváky,“ sykl Charvy.

„Mlátit ho nemá cenu, nic neucítí,“ dodal jsem já.

Pak jsme se na sebe podívali a beze slova rozhodli. Po pøedstavení, kdy se 
Brabèák vychechtával na baru a zároveò u toho popíjel, jsme jej v síle celého 
souboru obestoupili a nalili ho èistým vínem.

„Buï se pøestaneš zhovadile smát, nebo máš zákaz vstupu na naše hry!“

„Vám vadí smích?“

„Ten tvùj jo.“

Brabèák se zakuckal, škytl a mírným, tøetím stupnìm svého desetistupòo-
vého smíchu, podal protinávrh.

„Co kdybyste mì vzali do souboru?“

„To ale vùbec není k smíchu,“ øekl jsem.

„Pøesnì tak,“ nedal se odradit Brabèák. „Budu nám skládat písnièky. Jak 
zpívám, tak se nesmìju.“
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A tak se také stalo. Brabèák nejen skládal a zpíval, ale nakonec i hrál,         
a to i bez kytary. Svým fascinujícím zpùsobem zaplnil mezeru po triu Siegl, 
Neužil, Vydra a ještì zbylo. Že se mezi námi cítil nadstandardnì, potvrzuje 
jeho potøeba se èlenùm souboru svìøovat. Zaèal u Zdendy Nìmeèka, ale ten 
vše vzápìtí zapomnìl. Po èase, kdy už byl èlenem týmu i Jan Paur neøkuli 
Kòour, to zkusil s ním, jenže tomu to bylo jedno. Dvoumetrového Martina 
Krátkého èili Kra�ase se bál, což se projevovalo tak, že pøed ním v šatnì 
couval a drobnì si uchichtával. Zbývali jsme já a Charvy. Naslouchali jsme 
odhodlanì a s pøátelským sebezapøením, které umenšovalo víno i šnaps. 
Napøíklad jsme se dozvìdìli, že Brabèák vùbec nemìl š�astné dìtství, aèkoli 
ho doma netloukli. Jak se ukázalo, zmlátili ho vždycky už venku. Dùvod byl 
prostý. Rodièe a celé jeho pøíbuzenstvo mìli dojem, že se jim Brabèák od 
narození vysmívá.

A teprve my jsme pro jeho smavost, aèkoli bylo tøeba ji správnì na-
smìrovat, nalezli jak pochopení, tak pøedevším uplatnìní. Každý kvìten         
si tento historický moment souboru pøipomínáme. V pevném kruhu bezpeèí    
se všichni obejmeme kolem ramen, hlavy u sebe a opakujeme jediné 
antidivadelní pøikázání: „Nachechtat celému svìtu.“



Èas setkání naší iluminátské lóže se nezadržitelnì blížil. K poslednímu 
èervnu jsem mìl dodat referát na téma „Kontraindikace chemtrails a èipù         
v sirupu proti škrkavkám“, který mìl být zásadním pøíspìvkem k diskusi          
o skryté medicínì a jejích vlivech na zdraví bìžné populace. Jakkoliv mám 
obvykle veškeré podobné práce pøipravené øadu let dopøedu a drobnì je 
cizeluji na základì nejnovìjších poznatkù kolegù v laboratoøích, letos jsem 
práci trestuhodnì zanedbal a z celé pøednášky jsem mìl jen nadpis. 

Chápu závažnost situace. Pøestože mám celou kostru referátu v hlavì         
a mozek je doslova zahlcen podklady a prameny, nejsem schopen se donutit 
vše sepsat a odeslat ke kontrole vždy dochvilnému velmistru, jehož jméno     
se nesmí psát ani vyslovovat. Kdykoliv jsem usedl k psacímu stroji, abych se 
do díla pustil, nebyl jsem schopen usmìrnit tok myšlenek. Každou napsanou 
vìtu jsem ihned škrtl, vše se mi stálo neurèité, vágní a zbyteèné. 

Nervóznì pøecházím bytem, zatímco v ruce žmoulám oschlý rohlík, popíjím 
vystydlý èaj a obrovským obloukem se vyhýbám pracovnímu stolu, na nìmž 
záøí stolní lampa se zeleným stínítkem. Bùhvíproè jsem ji nezhasl, venku už  
je dávno denní svìtlo a za okny jsou slyšet hlasy dìtí. Je den vysvìdèení, 
zítra zaèínají prázdniny a hluk z ulice je naprosto nesnesitelný. Prázdniny 

David Brabec: 
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zrušíme. Veøejnost o tom zatím neví, ale s ostatními bratry ilumináty už jsme 
rozhodli. Jo, milé dìtièky, budete mít po volnu, bìhem léta se budete hezky 
potit v lavicích.

Na tváøi se mi na krátkou chvíli objevil úsmìv, mám radost, když mohu 
nìkomu radost zkazit. Úsmìv ale dlouho nevydržel. Uvìdomil jsem si,          
že dnes musím referát napsat stùj co stùj. Bez odkladu. Nemùžu otálet. 
Usedám k psacímu stroji, z nìhož se na mì šklebí prázdný bílý list. Protáhl 
jsem se, prokøupal si klouby na prstech a… 

Vzpomnìl jsem si, že jsem dnes ještì nevynesl odpadky. Co na tom,        
že koš byl skoro prázdný a na jeho dnì se válela jen prázdná krabièka od 
cigaret. Léto, to je sezóna octomilek, jakmile vám jednou osídlí byt, tìžko      
se jich zbavíte. Prevence je lepší než represe, zvedám se od pracovního stolu 
a jdu vykonat nezbytný úkon, zbavit se potenciálního hnízda otravného 
hmyzu. 

Vycházím na ulici a míøím k popelnicím. Je mi jasné, že dnešek bude 
dalším tropickým dnem v øadì a to je dobøe. S bratry ilumináty už øadu let 
pracujeme na projektu tání ledovcù, Èesko by si zasloužilo moøe a z Plznì    
by mohlo být vyhledávané letovisko. Pár let to ještì potrvá, naštìstí jsou mezi 
vládnoucími špièkami zasvìcenci, kteøí náš plán pomáhají prosadit, a kdo si 
poèká, ten se doèká. Rùzných pøevratných vizí máme ostatnì víc, musí      
však pøicházet hezky popoøádku, protože jinak by mohlo být naše tajné 
spoleèenství odhaleno. Obezøetnost je na místì, není výjimkou, že na naše 
spiknutí obèas nìjaká chytrá hlavièka poukáže, naštìstí se všechno daøí  
tutlat. 

Vracím se do bytu, ale ještì než odemknu dveøe, uvìdomuji si, že mi došly 
cigarety. Já hlupák, vždy� jsem byl právì vynést prázdnou krabièku! Vydá- 
vám se do trafiky, míjím tu nejbližší a procházkou pokraèuji do vedlejšího 
mìsta, kde bych kuøivo zakoupil. Poté, co minu pøeškrtnutou dopravní znaèku 
s nápisem PLZEÒ, mi bleskne hlavou, že referát stále èeká na vypracování. 
Teï už se ale vracet nebudu, jsem skoro na pùli cesty, práce musí poèkat,   
bez cigaret se neobejdu. 

Po dvou hodinách se vracím domù. Cestou jsem minul skupinku dìtí, 
nesoucích si domù vysvìdèení, což mi vyloudilo na tváøi úšklebek. Jim za-
èínají prázdniny a mne èeká oslnivì bílý list papíru, který musím popsat.     
No, nezaškodí, když si dám na zahrádce jednu orosenou plzeò, myšlenky      
se mi alespoò pøestanou rozbíhat do všech stran a alkohol je jistojistì 
usmìrní. Drobný odklad práce není nic špatného, do veèera je èasu dost. 

Probouzí mì domovní zvonek. Vylekanì se rozhlížím, kde to jsem, bez-
peènì totiž poznávám, že se nenacházím ve své posteli. Mlhavý pohled se 
zaostøuje, rozeznávám kuchyòskou linku a pod sebou nahmatávám dlažbu 
podlahy. Jsem u sebe doma, ale proè ne v posteli, ksakru? Tìžce se zve-  
dám ze zemì a slyším další zazvonìní. Koho to sem èerti… Rozviklanou 
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chùzí vrávorám ke dveøím a zakopávám o prázdnou lahev od ginu. Špehýr-
kou se podívám, kdo se ke mnì snaží dozvonit. Pøiložím oko ke kukátku   
dveøí a vidím siluety dvou mužù v èerných kápích, které se opírají o zábradlí            
a hlasitì oddechují. Vypadá to na bratry ilumináty, otáèím se ke starodáv-   
ným nástìnným hodinám a zjiš�uji, že èerven se právì pøeklenul do èervence. 
Nedodal jsem referát v termínu a èekal mì trest. 

Pokornì odemykám, vím, že jsem zhøešil a musím pykat. Rozechvìlýma 
rukama otevírám dveøe, ze tmy chodby vystupují dva muži, v nichž poznávám 
èleny konkurenèní lože.

„Synu, jsme proroci pravé pravdy a pøinášíme ti pojednání s názvem 
Kontraindikace chemtrails a èipù v sirupu proti škrkavkám.“

Hlavou mi bleskl geniální nápad. Mùj referát je vlastnì hotov a oba proroky 
ke mnì nikdo nevidìl pøicházet. Nemyslete si, plagiátoøi jsou i mezi ilumináty.

„Vítejte a pojïte dál, rád s vámi na tohle interesantní téma podebatuji!“

Zatímco oba bratøi – konkurenti usedli na pohovku v obývacím pokoji, 
otevøel jsem zavaøovaèku s otrušíkem. 

„Èajem z Cejlonu jistì nepohrdnete, že?“
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Jednoho saunovitého dne mi vedrem uštvaný poštovní holub pøinesl do 
mého sklepního bytu zvací dopis od slovutného divadelního kritika s tímto 
textem: Vážený pane Chrochtáte, ze zdrojù na hony vzdálených pravdì jsem 
se doslechl, že s jistým pøítelem z pedagogické fakulty hodláte zakládat 
divadelní spolek. Rád bych proto s Vámi a Vaším spolunocležníkem udìlal      
o tomto zamýšleném poèinu interview do Plzeòského cedníku. Napište mi, 
prosím, zda byste vyhovìli mé žádosti. Pokud tak uèiníte, urèete místo a èas 
setkání, podzpùsobím se. Dùchod mi již nìjaký pátek plundruje portmonku      
a já mám beztak hovno co na práci, s uctivou poklonou Vladimír Gardavský.

P.S.: Mám zjištìno, že jste velmi nemajetný student a nemáte, s odpuš-
tìním, co do huby, ale holuba mi prosím pošlete s odpovìdí zpìt. Vašemu 
kolegovi posílám vzkaz stejného znìní, jen místo nablblého holuba jsem 
vyslal do jeho 1+0 vychcanou sojku. Mám zjištìno, že se nejedná o dispozi- 
ce bytu, ale o údaj vyjadøující kvalitu èlovìka: jeho spolubydlící je oznaèen 
jednièkou.

Naše spoleèná odpovìï znìla jasnì: Bar Montana ve 3 hodiny ráno. 

P.S.: Naøiïte si budíka, s Janem Sojkou Vás budeme oèekávat v kóji nale- 
vo od nálevního pultu. I kdybyste nás znal, s nejvìtší pravdìpodobností nás 

David Charvát: 

Interview
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stejnì nepoznáte, kolem pùlnoci ztrácíme své charakteristické rysy. Pro Vaši 
lepší identifikaci budeme mít na sobì tyrkysové župany. Jan Sojka – známý 
zdobivec – bude navíc zkrášlen trdelníkem, který bude mít obtoèený kolem 
krku namísto svého tradièního apartního šálu. 

Vladimír Gardavský se ukázal jako správný èíman. Na místo èinu se do-
stavil již v 17:01 – mìl totiž zjištìno, že do Montany vejdeme s Janem Sojkou 
úderem otevírací hodiny, tj. v 17:00.

„Jdete pozdì, zaskáèete si za trest panáka – tuplovanýho pradìda!“ 
Vzápìtí jsme mu na uvítanou pustili z plných plic reproduktorù Franka Zappu 
a jeho skladbu Montana, abychom si jej náležitì namotali. Venku stále 
panovala pecoidní èervencová výheò. Jestliže byl kritik už nyní navýsost 
neskonale splaven, po této objednávce jsme mìli za to, že jej uštknul had 
žáru. Abychom mu ulevili a osvìžili jej, pøeèetli jsme mu vzpružující úryvek        
z Camusova Cizince, ve kterém popisuje rozžhavenou pláž a žhnoucí spa-
lující slunce.

„Dìkuji, hned se mi udìlalo lépe, pøesto je mi, pánové, stále takové horko, 
že bych chroupal rampouchy.“

„Lépe se vám udìlá, když si odložíte ten pršipláš�.“

„Nenechte se mýlit, ten pršipláš� není do deštì, ale prší z nìj – a tím 
èlovìka ovlažuje. Usmlouval jsem jej na syrském tržišti: vymámil jsem z toho 
vydøiducha pro mì i pro nìj pøijatelnou a spravedlivou slevu.“

„A to?“

„Zadarmo!“

Když jsme si kritika pozornìji prohlédli, nebylo nám jasné, proè má kro-   
mì pracovní aktovky ještì v druhé ruce sí�ovku, z níž mu trèí uvízlá osiøelá 
mrkev.

„To máte tak, pánové, plátìnka je tuze drahá, sí�ovka má sice díry a prav-
dou je, že mi z ní propadávají zlevnìná lahvová piva, což se mi nane-      
štìstí stalo právì cestou sem, ale neoddiskutovatelnì ušetøím na látce.         
Té mrkve si nevšímejte, omylem se mi zachytila, mrška. O víkendu byla sleva 
a já se té mrkve tak pøežral, že jsem prodìlal svoji první mrkvici. Ale pøejdì-
me k vìci, nemám totiž moc èasu: za chvilku musím na vernisáž – obrazy   
mì nezajímají, chtìjí za nì, ti lotøi, peníze. Ale obèerstvení a víno nebudou 
zpenìženy. Nuže, mám na vás jedinou otázku: Jak se váš soubor bude 
jmenovat?“

„Antidivadlo.“ 

„Dìkuji, to mi staèí, píšu si: herci budou navazovat a rozvíjet tradici an-
tického divadla.“

„Ale…“

„Zbytek dofabuluji.“
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Vìdìli jsme, že Vladimír Gardavský byl proslulý tím, že jeho nejlepší  
èlánky a kritické statì se týkaly pøedstavení, která nikdy nevidìl a nenavštívil, 
tudíž i v našem pøípadì jsme mu plnì dùvìøovali.

„Ještì než prásknu do svých po umìní laèných bot, chtìl bych vás 
upozornit na to, že každý rok poøádám zájezdy do zahranièí, a chtìl bych      
vás tímto vyzvat k povinné úèasti, øeknìte také všem vašim známým…“        
Ale to už je jiný pøíbìh. A já vám s rukou na srdci slibuji, že povídka s ná- 
zvem Zájezd s ohledem k vašemu krevnímu tlaku a tepové frekvenci nikdy 
nespatøí svìtlo vezdejšího svìta.
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Socha: Freund!
Charvy: Jung!
Socha: Freund!
Charvy: Jung!

Hádají se ti dva celé srpnové odpoledne tam, kde se zastavil èas. V ma-
lebné chaloupce mezi mrakodrapy. „Pro vás už jenom Nietzsche, pánové,“ 
vložil jsem se do debaty.

Socha: „Jsi nìjakej drzej, mlaïochu!“
Charvy: „Jung!“
Kòour: „Uklidni se, defibrilátor není nabitej, radši jsem do sítì píchnul svùj 

telefon, když sebou flákneš, tak to bude nafurt.“
Socha tiše brblá, øíhl si a chytá své vypadávající zuby.
Charvy: „Já musim jenom vydat tu sbírku a chcípnout."
Kòour: „Už tenkrát jsem ti øíkal, a� si nespleteš poøadí, takže jestli to ne-

stihneš do podzimu, tak na tebe jako na básníka nikdo vzpomínat nebude.“
Charvy si nad touto nechutností stejnì nechutnì odplivl, bohužel si jen po-

cintal košili. S nìžností jsem ho oèistil, pøesto mì víc než dùraznì upozornil, 
že mu lámu kosti.

Jan Paur: 

Vitinka 2056
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„Dlouho jsem neslyšel Zdendu,“ øekl Socha a sáhl po soundboardu. Zmáèkl 
tlaèítko pro pozdrav. „Nazdar, vy starý kokoti!“ ozvalo se z reprákù zabu-
dovaných na nádrži, kde je naložen doktor Nìmeèek. Štítek na ní má vyryto 
Homo Antidivadel Chlemtus. Je tøeba mu doplnit konzervaèní tekutiny, Zdenda 
hroznì saje. Socha se uchechtl. „Jo, jo, Zdenda, to byly èasy.“

Na zápraží, o chodítko opøený, se udýchán zastavil David Brabec. „Hansi, 
je mi tì líto, ale spláchnout to musíš ty, já už na to nemìl sílu.“

„A cestou zapni teletext!“ dožadují se Socha s Charvym svého. Naštìstí  
jim staèí snímek obrazovky, který jsem pøed mnoha lety poøídil pøesnì pro 
tento pøípad.

Brabèák: „Kluci, co vás bolí dneska?“

Charvy: „Levá noha, pøišel jsem o ni v 45. a o tu umìlou o tejden pozdìji        
v Jazzu.“

Socha: „Mì zuby. A to jsem o vìtšinu pøišel na køtu poslední sbírky v roce 
39, Pe�a Novák mi je vymlátil mými metaforami, takže si za to mùžu sám.     
Už je chudák taky po smrti.“

Brabèák: „Kde je, Hansi, Kòour?“

Kòour: „Øešil jsem vìci, cos podìlal. Bylo to snadný, zapomnìl sis sundat 
kalhoty.“

Brabèák se usmál: „To kvùli tobì, ty hejsku mladistvá!“

Kòour: „Ještì chvilku mì štvìte a ucpu vám hadièky!“

Charvy: „Dneska je ale provoz." Dívá se na nebe, kde létají talíøe. „Nejvíc 
neuznávám!“

Socha: „Já taky, za mlada jsem talíøe nepotøeboval a jak se nám žilo!“

Charvy: „Nejvíc neuznávám Brabèákovo brejle!"

Brabec stiskl tlaèítko na Zdendovì soundboardu: „Jsi protivná!“

Socha: „Kde je Marek Velebný?“

Kòour: „Socha, Marek už pøeci nìkolik let hraje na prknech nahoøe.“

Socha: „Dy� tu sedìl.“

Charvy: „To je Brabèák.“

Socha: „Ten papež?“

Brabèák: „To je brácha, já byl prezident Ason klubu, jehož jsem nikdy nebyl 
èlenem.“

Socha: „Pije papež kávièku venku?“

Odbìhl jsem zapojit pøedpotopní herní konzoli PS7 do starožitné televi-   
ze, abych mohl hrát FIFU 38 a pouštìt to Sochovi a Charvymu. Brabèákovi 
musím naštelovat holografického Patku, aby mìl alespoò nìkoho na pokec.

Spustil jsem pøenos. Díky senzorùm a èidlùm, které Patka nainstaloval 
ještì pøed svým odchodem. „Pøenos spuštìn,“ oznámil ženský robotický hlas. 
„Cscscscs….,“ je jediný zvuk, který je z Holopatky slyšet. „Zase blbne zvuk,“ 
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posteskne si Brabèák a zahazuje naslouchátko. 

„Co se ti nezdá tentokrát?“ ptám se Holopatky, který odpovídá: „Já jsem 
øíkal, že to spojení Zemì-Mars bude pomalý. Kdyby Socha nešetøil, mohli 
jsme poøídit ten transfer z Japonska, ne tenhle èeskej šunt!“

„Je radost si s tebou povídat, hele, zabav Brabèáka. Já musím dìlat fotbal 
pro Charouze a Sochu.“

„Blázni, vždy� už je to 7 let zakázanej sport.“

„Znáš je, koukají jen na teletext a internet. Jakmile jim povíš nìco o sou-
èasných technologiích, tak šílí.“

„A co támhleten?“ ukazuje Holopatka na spícího Brabce.

„Ten se ještì probere.“

Odehrál jsem fiktivní zápas mezi Viktorkou a Realem Madrid. Nechtìl jsem 
je vyšokovat, tak jsem nechal Viktorku prohrát.

„Žabaøi!“

„Bøídilové!“

„Jo, jo, úplní kazisvìti,“ pøitakávám.

Starat se o tuhle bandu seniorù dá celkem zabrat. Ani já už nejsem nej-
mladší, ale bohužel jsem v rámci tohoto spolku stále benjamínek. Vìkovì 
nejblíže mi byl Vojta Germán, ale když obdržel Nobelovu cenu za literaturu, 
zmozkobouøil se a odsunul nás. Další, kdo pøežili antidivadelní léta, pracují     
na tom, aby jako pøeživší nebyli. Každý, kdo se k smrti neupil, pije. Krom 
Vladimíra Novotného, ten už má dva roky novou obèanku.

„Kluci," povídám, „bylo to s váma hezký, ale co takhle zhasnout?“

„Máš recht, elektrika levná není.“ Socha umìl vždycky šetøit.

„Máte všichni kyslík?“ chci se ujistit.

Brabèák: „Já jsem pod parou.“

„Mnì dochází štáva, musíš mì dát nabít,“ øekl Charvy.

„Mùj telefon má opìt pøednost, baterka moc nevydrží,“ odpovìdìl jsem.

Socha: „Já bych si ještì kyslík vzal.“

„Je èas na tvrdou pravdu, pánové, dochází vám dech, místo kyslíkový 
bomby jsem vzal cigára.“

„Tak proè se ptáš?“ diví se všichni. Odpovídám mlèením. A èekám. Všichni 
vydechujeme, jsme klidní, jen ti páprdové jsou klidní k smrti.

„Pøesnì," øíkám, „øeèí už bylo dost.“
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Jan Sojka: 

Mlèím, tedy hraji
Antidivadlo posilnìné èervencovými veleplány a vyèerpané srpnovými mej-

dany pravidelnì vstupovalo do záøí novým pøedstavením. V praxi to zna-
menalo zmìnit název, zpøeházet poøadí scének a písnièek a bylo vyhráno        
i zahráno. Trvalo vždy pár let, než diváci dùmyslný fígl prokoukli. Kromì 
jednoho. Dotyèný sice neøekl, že o našem podvodu ví, ale tváøil se, že do nás 
vidí. Ano, byl to on, Jan Paur vulgo Kòour, mladík kategorie B, jehož si nešlo 
nevšimnout. Jeho až prvohornì kamenný výraz, se kterým docházel na 
všechna naše a stále tatáž vystoupení od záøí do èervna, aniž by se kdy 
zasmál, nás zaèínal slušnì øeèeno zneklidòovat. 

„Je tam zase,“ hlesl vždy ten z nás, kdo právì nadzvedl oponì sukni           
a nakoukl do sálu. Vypadal jako nìkdo, kdo dlouho hledal boha, a když ho 
našel, nemìl na nìj èas. Z hledištì odcházel už bìhem závìreèného potles-
ku, zatrùnil se na bar, malíkem ukázal na druh nápoje, který chtìl požívat,       
a od tohoto momentu zajímavì mlèel. Ústa otevøel, jen když mìl žízeò,           
a vstal, jen když musel na záchod nebo se rozhodl odejít. Z toho chlapa šel 
kosmický strach, museli jsme jednat. Ale co podniknout? Shodli jsme se, že se 
tohoto tvora v pravidelnì stejné kožené bundì bez ohledu na roèní období 
musíme nadobro zbavit. Existovala jediná možnost, jak svízelný plán provést, 
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a to pøijmout ho do souboru. Zamknout ho mezi nás. Nejlépe hned, aby nás 
pøi dalším vystoupení nemohl dìsit z hledištì.

A tak zaèal docházet na naše zkoušky. Nejprve hrál nábytek, aby nemusel 
mluvit a pohybovat se po jevišti. Zaèínal jako skøíò, pak povýšil na vìšák,     
kdy jsme na jeho hnáty trèící od lokte vzhùru odkládali divadelní svršky. Šlo 
mu to náramnì a dokázal zùstat v roli po celou scénku. Po roce, zase v záøí, 
jsme se kolektivnì rozhodli, že kluk dostane svùj první mluvený text. Už bylo 
naèase se posunout a zmìnit psychologii nìkoho, kdo mlèí vskutku dlouho,     
a ani pak nic neøekne. 

Mladý herec pøišel na zkoušku, což v našem pøípadì byla zpravidla rov-   
nou i generálka, s grimasou okresního profesionála. Text umìl pøímo skvìle,        
a proto jsme tìžko pøeslechnutelnou pomalost a monotónnost projevu igno-
rovali. Potíž byla v tom, že promluvy, které se tak pøesnì a slovo od slova 
nauèil, nepatøily jemu, ale prvnímu a jedinému houslistovi Antidivadla Zden-
dovi Nìmeèkovi. Pøesto jsme hocha pochválili, což mu dodalo sebevìdomí, 
naèež se o sobì dlouze rozhovoøil. Slamuje a chystá se psát krátké povíd-   
ky. Spíš kratší. Konec. Víc toho neprozradil, ale i tak to bylo napoprvé 
neuvìøitelné množství nových informací. Jelikož mám o lidech ve svém 
souboru rád tajemno a nejasno, zašel jsem na slam poetry, kde Kòour 
vystupoval. Jeho èíslo se v dynamice, práci s hlasem a mimickém projevu 
nijak nelišilo od toho, jak jsme jej slyšeli na zkoušce, a tak jsem usoudil,        
že pøijmout toto individuum mezi nás bylo dobré rozhodnutí.

„Dal jsem si tì jako dárek do souboru,“ plácl jsem Kòoura pøes nepra-
videlnì ochmýøenou tváø. Žádná reakce, slova se mu zaklínila v uších a do 
mozku nedolehla.

„Jako k narozeninám. Chápeš?“

„Ty máš v záøí narozeniny?“

„Trefa.“

„Pokaždý v záøí?“

„Ne. Jenom jednou v záøí, ale zato každý záøí.“

Místo gratulace vytáhl z kapsy šòupací tabák, èímž byly formality vstupního 
rozhovoru s roèním zpoždìním jednou provždy vyøízeny.

Po dvou letech se nám hoch rozhovoøil naplno. Nejprve zmizela citoslov-  
ce, ubylo nefunkèních èástic, nauèil se vyvarovat nadbyteèných vìt tázacích, 
naopak pøibývaly oznamovací, a když se pokoušel použít vìtu rozkazovací, 
ukáznil ho ze své výšky nejvìtší herec souboru Martin Krátký neboli Kra�as. 
Stále sebevìdomìjší Kòour se odvážnì pouštìl i do delších a co do slovní 
zásoby velmi bohatých rozhovorù. Osmìloval se zejména na veèírcích, které 
u sebe rád pøi výjimeèných pøíležitostech poøádal, tøeba když mìl opìt volno. 
Pro pøíklad uvádím jeden takový rozhovor, ve kterém mu byl partnerem 
Zdenda Nìmeèek.
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Zdenda: „Nemáš nìco k pivu?“

Kòour: „Tácek.“

Zdenda: „Myslím k zakousnutí.“

Kòour: „Tyèinky.“

Zdenda: „Bezva.“

Kòour: „Ale jenom vonný.“

Zdenda: „Nevadí, aspoò mi bude vonìt z držky.“

Kòour: „Tvým houslím je to jedno.“

Po dalších nìkolika letech už Kòourovi mluvené slovo nestaèilo, zaèal          
i psát. Jak kdysi slíbil, tak splnil. Dal dohromady knížeèku povídek, které chtìl 
neotøele nazvat Polednice. Ale název zmìnil. Jak na køtu pøiznal, mìl dojem, 
že titul Polednice už nìkdo použil, navíc je to moc dlouhý. A tak se zrodil 
povídkový soubor Lednice. Jsem rozhodnut, že až mi bude nejhùø, poprosím 
Kòoura, aby mi svým nenapodobitelným pøednesem pár svých textù pøeèetl     
a tím mì definitivnì dorazil. Prozatím si musím vystaèit s jeho filozofickými 
postøehy, které s oblibou pronáší na závìr svých mejdanù, kdy buï všichni 
spí, nebo už jsou pryè. Pøi odchodu z jednoho takového veèírku jsem zaslechl 
ten nejpùsobivìjší. Kòourùv varovný hlas byl slyšet i pøes hrubou zeï, kterou 
je jeho masivní pevnost u øeky Úslavy obehnána. Prý si nechá napsat na hrob 
pøesnì tohle:

„Nepsat poezii je poslání.”
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Øíjnové dny se krátily, noc už mìla nad dnem definitivní pøevahu. Ve své 
plzeòské kanceláøi v nejvyšší budovì policejního øeditelství sedìl vyšetøo-
vatel, major Nìmeczek, který si už nìkolik týdnù usilovnì lámal hlavu nad 
zapeklitým kriminálním pøípadem, který byl noèní mùrou kriminalistù z celé-  
ho mìsta. Na stole mìl odvážný a zkušený major nìkolik nedopitých hrnkù 
kávy, ponorný vaøiè pokrytý vodním kamenem a popelník plný cigaretových 
nedopalkù. Nástìnka za jeho židlí byla plná pøišpendlených poznámek, které    
s pøípadem fantoma noèních barù souvisely, nicménì nedokázaly najít sebe-
menší stopu k jeho rozuzlení. Ano, pøípad by se mohl jmenovat Fantom    
barù, pokud by se jednalo o díl kriminálního seriálu na nìkterém z televizních 
kanálù, tady však nešlo o fikci z pera scenáristù, nýbrž o bolestnou realitu, 
která nedala Nìmeczkovi a jeho týmu vyšetøovatelù spát. 

Zaèalo to vlastnì nenápadnì. Na linku 158 pøed nìkolika mìsíci zavolal 
vydìšený barman vyhlášeného nonstopu Brazil a ohlásil podezøelé chování 
jednoho z hostù. Muž, podle popisu asi v letech majora Nìmeczka, sedìl  
sám u stolu a co chvíli se dohadoval s imaginární ženou, která dle jeho pøed-
stav sedìla naproti nìmu. Vášnivì svému neexistujícímu protìjšku vyzná-   
val lásku, aby vzápìtí bludu vynadal, že je protivná. Posléze fantom usnul, 

David Brabec: 

Tachovské pastorále 
(z cyklu 30 pøípadù majora Nìmeczka)
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ohromil lokál neidentifikovanými zvukovými projevy, které spánek doprová-
zely. Po probuzení odkráèel na toaletu, kterou se mu nedaøilo nalézt. Když se 
vrátil zpìt ke stolu, objednal si malé pivo, otoèil se k pøízraku ženy a zaèal 
tokat. Tato situace se nìkolikrát opakovala. Barman byl zvyklý na leccos, 
nepozastavoval se nad tím, vlastnì mu pøišlo chování podivného hosta 
úsmìvné. Ale jen do té doby, než host položil na stùl bankovku, mávl smì- 
rem k baru a odvrávoral do setmìlých ulic. Bankovka na stole totiž pochá-  
zela ze strategické deskové hry z Jablonce nad Nisou, legendárních Dostihù   
a sázek. Když barman vybìhl do sychravých øíjnových ulic, po podivném 
hostovi jako by se slehla zem, jen odkudsi se ozval zlovìstný smích, který 
jako by dával na srozumìnou, že fantom neudeøil naposledy. Další pøípady    
na sebe nenechaly dlouho èekat, byly jako pøes kopírák a bylo jich èím dál víc.

Na dveøe majora Nìmeczka kdosi zaklepal, ale ten byl pøíliš ponoøen do 
svých myšlenek. Z hlubokých úvah jej vytrhl až hømotný hlas samotného 
policejního prezidenta, plukovníka Velebníèka.

„Nazdar majore, už máš fantoma? Nìkoho ti vedu, mohlo by ti to pomoct 
pøi pátrání!“

Nìmeczek se na dávného kamaráda usmál, pojilo je letité pøátelství a rád 
jej vidìl. Tentokrát byl ale trochu zahanben, protože žádná ze stop nevedla     
k vyšetøení pøípadu. A pøed takovým kriminalistickým esem, jakým byl Veleb-
níèek, jej neúspìch v pátrání obzvláš� mrzel.

„Nemám, plukovníku. Je to složitìjší, než jsem si myslel. Ten chlap je snad 
z jinýho svìta. Koho mi vedeš?“ otázal se Nìmeczek Velebníèka, pøièemž       
v jeho hlase se mísila radost i rozmrzelost.

„Majore, nebuï smutnej, dobøe víš, že jsi jedinej, kdo dokáže tuhle šla-
mastiku rozplést. Nechci ale, abys to všechno nesl na bedrech sám. Asi víš, 
že se náš fantom vyskytuje obèas i v Tachovì. A majore, z Tachova sem dnes-
ka pøijel výbornej filmaø, bytostnej perfekcionalista, tamní rodák Jürgen  
Brosch s nápadem, že o našem fantomovi natoèí biják,“ sebevìdomì spustil 
Velebníèek, zatímco z majora Nìmeczka nespouštìl ledovì klidný pohled.

„Ale co já s tím? Nepotøebuju, aby nìkdo toèil moji nehotovou práci, tenhle 
mùj pomníèek. Co je mi po nìjakých filmaøích, já potøebuju dopadnout pa-
chatele!“ posteskl si Nìmeczek a sklopil oèi k desce pracovního stolu. 

„No právì, majore. Pan režisér Brosch pøišel s nápadem, jak ti být nápo-
mocný. Zkus si ho poslechnout,“ povzbudil Nìmeczka Velebníèek. 

„Dobøe, plukovníku, a� jde dál…“

Do kanceláøe majora Nìmeczka vešel nesmìlý drobný mladík v sáèku        
s rozcuchanou kšticí a planoucíma oèima, režisér Jürgen Brosch. Jeho plán 
byl prostý. V rodném Tachovì natoèí kriminální snímek o fantomovi barù. Jako 
pomocného režiséra najme právì majora Nìmeczka, kterého navzdory 
relativnì pokroèilému vìku pøedstaví štábu jako nadìjného èerstvého 
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absolventa FAMU. Brosch, který si díky neskuteènému talentu predikovat 
jednání a chování lidí vysloužil ve filmaøských kruzích pøezdívku inženýr lid-
ských duší, je pøesvìdèen, že skuteèný pachatel neodolá a na natáèení se 
urèitì objeví, upozorní na sebe a major Nìmeczek pøípad hladce vyøeší.

„Co na to øíkáš, majore? Já myslím, že tady pan režisér by ti mohl pomoci, 
což?“ otcovsky se Nìmeczka zeptal plukovník Velebníèek.

„Mùže bejt, dneska si zabalím a zejtra mùžeme odjet do Tachova na ob-
hlídku lokací,“ odpovìdìl s nadìjí v hlase Nìmeczek a usmál se na Jürgena 
Brosche.

„Ja, zítra ráno vás vyzvednu zde, pane majore…“ odpovìdìl tichým a po-
korným hlasem Brosch. 

„Domluveno, majore. Pane režisére, pojïte ještì ke mnì do kanceláøe, 
chtìl bych s vámi probrat slibovanou roli v komparsu, o které jsme mluvili. 
Servus!“ rozlouèil se plukovník Velebníèek.

Nìmeczek ve své kanceláøi zùstal sám. Otevøel zásuvku pracovního stolu, 
na jejímž dnì ležela krabice s deskovou hrou Dostihy a sázky. V ní byla 
poslední bankovka. Major se nejprve lehce pousmál, aby se vzápìtí zpoza 
jeho dveøí ozval zlovìstný smích.
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Naše spanilé antidivadelní jízdy králù (lépe øeèeno štace zchudlých 
šlechticù) za humna Plznì se nesmazatelnì zapsaly do èerných dìjin 
nenormalismu: spoleèná rozkradená kasa, spoleèná ložnice, spoleèné spod- 
ní prádlo. 

Do Kadanì jsme byli pozváni naším bývalým spolužákem z pedagogické 
fakulty, který tam toho èasu zastával významnou kulturní funkci. Jak bylo 
nepsaným zvykem, hned po pøíjezdu jsme se ještì pøed pøedstavením šli 
projít po místních pamìtihodnostech. Rozdìlili jsme se do nìkolika skupin, 
pøièemž Zdenìk Bulhárek tvoøil samostatnou jednotku, nebo� jedinou 
pamìtihodností, kterou uznával, byla sklepní pivnice.

Druhá skupina byla složena z dua Davidos: Brabec a Charvát. Tøetí sku-
pina sestávala z dua Janos: Sojka a Kòour. Ti dva, pokud je mi známo, na-
vštívili cukrárnu U Zla�áka a tajnì si pronajali saunu s víøívkou pro dva.         
My s Davidem Brabcem jsme mìli mnohem historiètìjší cíle. Hlavním ta-
hákem se pro nás stala Katova ulièka – nejužší pojmenovaná ulice v Èeské 
republice. A to byla kardinální chyba: David Brabec v ní bohužel uvízl               
a beznadìjnì se zašprajcoval. Pøestože jsem okamžitì jednal a volal      
místní hasièský sbor a pro jistotu ještì na stavební podniky za úèelem 

David Charvát: 
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zapùjèení jeøábu, vyproš�ovací akce se protáhla a já musel pøedèasnì    
svého druha opustit, abych stihl zaèátek pøedstavení, které se konalo v kata-
kombách místní radnice. Když Davida Brabce spustili hasièi požárním 
žebøíkem pøímo na scénu (zhruba v pùlce pøedstavení), diváci se koneènì 
probudili z letargie a zaèali poprvé aplaudovat. Nepøehlédnutelného herce       
a hudebníka Brabce to však nechalo ledovì chladným a se stoickým klidem    
si zaèal pøipravovat scénu, jako by se nenachmelilo. 

Jan Sojka (permanentnì vynervený): „Co ten blbec dìlá, pøipravuje si tele-
fon (tehdy ještì na šòùøe), stùl, brejle a naèechrává si klotový rukávy…“

David Charvát (permanentnì vyklidnìný): „Je to profík, na to, že má usmir-
glovanou èást prdele, si poèíná dobøe…“

Jan Sojka: „O to nejde, ale teï máme hrát scénku Fotbalista – a ne Úøed-
níky z Peru.“

David Charvát: „To máš fuk, stejnì nemáme míè…“

Jan Sojka: „Já bych se z vás zbláznil…“

David Charvát: „Dìláš, jako by se to stalo poprvý, prostì mi vrazí do ruky 
místo míèe telefon a uvede to… Ty se mnou povedeš rozhovor, jako bych míè 
mìl. A to jsem ti ještì neøek, že jsem si zapomnìl dres.“ 

Jan Sojka: „To je fakt, lidi stejnì v našem pøípadì nikdy nepoznají, co je 
schválnì a co je prùser.“

David Charvát: „No vždy� – stejnì máme na všechny scénky stejný rekvi-
zity, jenom mìníme slova…“

Jan Sojka: „Co kecáš, ve scénáøi Fotbalisty máme jasnì napsaný: míè!“

David Charvát: „To je sice pravda, ale tuhle skeè jsme hráli už nejmíò 
desetkrát a míè jsme nikdy nemìli.“

Pøedstavení mìlo úspìch a ovoce po nás házeli lidi vsedì i vestoje.           
V Kadani jsme pøespávali do druhého dne, protože po vyèerpávající 
autogramiádì s diváky a panáky nebyla jiná možnost: ubytováni jsme byli      
na nádherné faøe. Dolní prostor mìl pronajatý øád cisterciákù, na jejichž 
pùlnoèní rozjímání Zdenìk Bulhárek doslova vpadl, když jej obìtaví místní 
obèané vyklopili z trakaøe. Dožadoval se státi se také trapistou – vìøící zprvu 
obmìkèil pøíslibem, že jim zahraje nìjaké žalmy na své povìstné tachovské 
housle. Když však zaskøípal první tóny Lohonky, stali se z vìøících bìsnící 
flagelanté, jen s tím rozdílem, že místo sebe vymrskali Zdeòka za námi do 
druhého patra.

Všem útrapám ještì nebylo konce: tu noc jsme nezamhouøili oka – 
nabuzený Kòour, který v cukrárnì snìdl tolik sladkostí, že by se mohl vydá- 
vat za cukrovar, mìl energie jako neutronová bomba a neustále lozil na 
Adama po místnosti a chvílemi si vyèítal a chvílemi se chválil. Jan Sojka       
se zase každých pìt minut ostatních usínajících starostlivì ptal, zda už spí, 
takže ti, co už spali (já a David Brabec), byli vzápìtí zase probuzeni. Po této 
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mantøe pøecházející v nelítostnou torturu za úsvitu prohlásil, že tady se nedá 
zabrat a že koneckoncù nejsme dìti, abychom potøebovali tolik hodin spát       
v kuse. Naøídil vztyk a bleskurychlé oblékání, a� stihneme ranní vlak. 

Když jsme se ploužili po liduprázdném námìstí smìrem k nádraží (všech-
na okna domù byla zatažena sukny) a zrak nám padl na Zdeòka Bulhárka, 
který mìl vzezøení Pøíšery z planety P (planeta hojnosti piva a prckù), svitlo 
nám, proè obecní rozhlas v noci opakovanì hlásil varování obèanùm, a� se 
uschovají v krytech a zamknou své pøíbytky, protože mìstem obchází strašidlo 
– strašidlo humanismu.
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Zdenda není èlovìk, ale nadživotní styl. Nikdo neví, odkud se vlastnì vzal. 
Hovoøí se o Ústí, NDR nebo pekle. Vìk? Sám sebe oznaèuje jako šedesát pìt 
plus. Jenže minimálnì šedesát pìt tisíc plus.

Jaká jsou poznávací znamení? Pivo, housle, smích a chlup na nose re-
kordní délky. Outfit vždy parádní. Snad proto zaèínal v Antidivadle jako 
bezdomovec, aby se ušetøilo na kostýmech. Dnes už je na tom lépe. Svou 
hypotéku na lepenkovou krabici splatil díky svému angažmá v souboru,           
a že to nebylo vùbec lehké. Však ten soubor vydìlával jen ze Zdendových 
pokut! Takže vlastnì co do souboru dal, se mu i vrátilo.

Vèasné pøíchody nejsou jeho doména, ale každý se umí pøekonat.           
Na pøedstavení pøišel vèas. Bylo dvacet minut do zaèátku. To by vlastnì    
ještì šlo, jenže bohužel to vzal cestou pøes Lucky bar, Kapsu, non-stop 
Monica, vinárnu U Slunce a restauraci Belveder. Vlastnì sláva, že si vùbec 
vzpomnìl a že se trefil do vrat. Štìstí, že nikde neupadl, housle jsou køehké.

Stát rovnì a artikulovat zøetelnì, to Zdenda ten veèer nedokázal. I uklidit ho 
a chtít po nìm klid, bylo nároèné.

Principál Socha propadal zoufalství. Když už si nemohl trhat vlasy, loupal   
si kùži z hlavy. Snad pøi této èinnosti se rýpnul do mozku natolik, že ho 

Jan Paur: 
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napadlo oslovit opodál stojícího profesionála. Za pùl hodiny se Zdendovu roli 
dokázal nauèit, èímž zachránil celý prosincový veèer. Dodnes se Zdenda 
chlubí, že ho alternoval Zindulka, a chechtá se tomu.

Kolik zákazù vstupu do hospod máš, tolikrát jsi Zdendálem. Jak jsem psal,   
je to nadživotní styl, na kterém se nepracuje, takový èlovìk se ani nerodí. 
Takže Zdenda je svým zpùsobem úkaz. Nìco vìèného, jako kus oživlého 
kamene. Zdenda je snad onen bájný golem, ale utržený ze øetìzu. Jako kdyby 
rabi Löw nemìl s kým pít a zapomnìl vyndat šém. 

Nebo je Zdenda stroj? Èi snad obì� nesmrtelnosti, kterou si tím pádem 
setsakramentsky užívá? A není ten Zdenda vlastnì vymyšlený? A� je to 
jakkoliv, koluje o nìm víc mýtù než o Járu Cimrmanovi.  Vždy� bychom si   
toho Zdendu museli vymyslet, kdyby vážnì nebyl. A� je to kdokoliv, cokoliv, 
mluvme o nìm jako o neopakovatelném. Škoda jen, že se na žádném pie-
destalu neudrží.

Zdenìk, ten hømotný hoch. Rád se chlubí svým perfektním hlasem, jenž  
mu chválí hudební profesoøi. Snad proto replik moc nemívá, aby nevyèníval.  
Je to èest mít v souboru takový poklad. A jako každý správný poklad i Zden-  
da je zakopán hluboko na pùdì, aby se na nìj neprášilo, když zamrzne    
sklep. Kdo ho chce najít, vlastnì nesmí moc hledat, jen se zaposlouchat        
do houslových tónù. Ale nikdo neví, pøi jakých podmínkách jsou slyšet.   
Nìkdo tvrdí po pivu, nìkdo pivuje po tvrdým. Ale jevištì je ten prostor,         
kde lze vidìt Zdendu majestátního, mladého, ctìného, živého a vùbec všelijak 
upraveného. Jednou ho budeme muset vycpat, alespoò hlavu. 
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