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Proč se ohlížím 
 

   Nevzpomínám si už, kdo mě asi před osmi roky vyzval: 
„Tak to napiš pro Plže!“ Zřejmě jsme si povídali o „mé“ 
Plzni na některém setkání ve Středisku západočeských 
spisovatelů. Já asi na cosi zavzpomínal nebo o něčem  
z oněch let plzeňských promluvil.  

   Byla to lákavá výzva, přesto jsem ji dost dlouho 
odsouval. I když jsem tu a tam na léta minulá, v Plzni 
prožitá, vzpomínal. Ať už při návštěvě příbuzných  
a známých, při tradičním setkání spolužáků z prů-
myslovky nebo při jiných příležitostech. Minulost je 
dobré si často připomínat a vyprávět o ní nejen svým 
vrstevníkům, ale především nastupujícím generacím. 
Sám jsem si to mnohokrát ověřil, když jsem si vybavil 
zkušenosti mého otce i matky, ba i obou o hodně 
starších bratrů, a dovedl je použít ve svém životě. 

   Jsou to však nejen zkušenosti, ale i události, jichž byl 
člověk svědkem nebo dokonce účastníkem. Stále totiž 
platí, že: „Každá doba má své historiky!“ Dodávám, že  
i každá vláda tak činí!  

   Ve svých ohlíženích nechci měnit historii, jen 
vyprávím o tom, jak jsem prožíval svá mladá léta v Plzni 
a jak je vidím dnes, po mnoha letech. Jednotlivé části po 
několik let vycházely v Plži, teď jsou pohromadě  
v jednom útlém svazečku. Možná se tak budou lépe číst 
a pochopíte „co tím chtěl autor říci“.  

   Pár milých chvilek při čtení vám přeje 
                                       

Vlastislav Toman 
                                      novinář a spisovatel 
                                      Plzeňák žijící v Praze 
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Plzeňská ohlížení 
 
   Plzeň jsem opustil jednoho nevlídného listopadového 
dne roku 1951, abych dva roky „sloužil vlasti“. 
Předpokládal jsem, že se pak vrátím a nastoupím jako 
redaktor do plzeňské filiální redakce deníku Mladá 
fronta, kde jsem se už tři roky přiučoval novinářskému 
řemeslu. Od dopisovatele jsem to dotáhl na externího 
zpravodaje a před několika měsíci mi Ludvík Mištera, 
šéf filiální redakce, nabídl, abych šel do Fronty pracovat. 
Musel jsem bohužel odmítnout – přece jen, byť na 
potřetí – nastupoval jsem na vojenskou základní službu. 
Ani jsem tenkrát nevěděl kam, takové to bývalo v oněch 
dobách utajení.  

   Vlak opustil tehdejší Gottwaldovo nádraží a zamířil na 
českobudějovickou kolej obkružující Petrohrad, Božkov 
a Lobzy, aby mě Koterovem definitivně odpoutal od 
Plzně. Ohlížel jsem se oknem vlaku zpátky a vzpomínal, 
co všechno jsem tady za těch dvaadvacet let prožil. 
Připomínal jsem si místa našich her – Chvojkovy lomy, 
hřiště Sokola V., lodičky na Radbuze u Staru a v Dou-
dlevcích nad jezem, říční břehy pod Skalkou na 
Slovanech, Homolku, ale i Lochotín, Bolevák a mnoho 
jiných míst. 

   V době, kdy nás okupovalo hitlerovské Německo, jsem 
byl žáčkem Masarykovy obecné školy chlapecké na 
Petrohradu. Do měšťanky jsem chodil v Houškově ulici 
a tak trochu se štěstím – díky brýlím a slabší „tělesné 
schránce“ – mi okupanti dovolili dělat zkoušky do vyšší 
střední elektrotechnické průmyslovky na Borech. Se 
štěstím jsem přežil v roce 1944 nasazení na borském 
vojenském letišti a pak ve Škodovce, i tragický dubnový 
noční nálet (1945) na plzeňské nádraží. Pár zatoulaných 
bomb spadlo na Nepomuckou třídu. Náš dům, byť silně 
poškozený, zůstal stát. 

   V roce 1948 jsem odmaturoval na průmyslovce  
a nastoupil do doudleveckého závodu Škodovky jako 
konstruktér. Brzy se však ukázalo, že celé to mé studium 
bylo vlastně jakýmsi klukovským omylem, mělo jen 
jeden klad – nešel jsem za okupace kamsi do učení na 
kdovíjaké řemeslo. Sedět za rýsovacím prknem a ničit si 
dál už tak slabé oči, to nebylo mým celoživotním cílem. 
Až Ludvík Mištera mi hodil záchranný kruh, když jsem 
jednou – jako obvykle – přišel do redakce s nějakou 
zprávou o činnosti naší svazácké skupiny. „Vlastíku, ty 
přece dokážeš takovou zprávu napsat sám!“ vybídl mě  
a já začal psát nejen zprávy, ale učil se dělat rozhovory, 
reportáže, a navíc první povídka mi vyšla v roce 1948 
v populárním týdeníku pro mládež Vpřed. 
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   Byly však i jiné vzpomínky a jiné činnosti. S Vaškem 
Šteklem, kamarádem už od třetí obecné, jsme se spolu 
stali zakládajícími členy místní skupiny Českého svazu 
mládeže na Petrohradu. Celých těch šest let od konce 
války až do mého odjezdu na vojnu bylo zaplněno 
zážitky ze života svazácké party. Měli jsme kulturní 
soubor, hráli divadlo, jezdili na výpravy a výlety, dělali 
kulturní i pracovní brigády, randili se svými prvními 
láskami, na Slovanech jsme budovali klubovnu. 
Vrcholem našeho pozdějšího snažení byl vznik souboru 
Divadlo naší doby (DND) s rekreačním střediskem  
u Stříbra ve mlýně na řece Úhlavce… 

   Kdoví, jak daleko už jsme byli od Plzně, a já si stále 
přebíral svá ohlížení na léta minulá. O budoucnosti, 
která přijde, jsem neměl ani sebemenší potuchy. 
Skončili jsme v Písku u spojovacího praporu velitelství 
sboru. Nejen já, k mému překvapení i můj spolužák ze 
třídy z průmyslovky Míra Taubr. Jak se záhy ukázalo, 
bylo tu z Plzně a jejího okolí odvedenců víc. A o rok 
dříve sem narukoval i jeden náš bývalý spolužák, 
dokonce už desátník a instruktor. Teď pan, vlastně 
soudruh Důležitý. 

   Za jeden a půl roku služby u píseckého spojpraporu 
jsem se do Plzně vrátil jen jednou a nakrátko. Setkání 
s několika kamarády, to bylo jen krátké ohlížení na 
společně prožívaný čas. Mé návraty do rodného města 
začaly až s „přestupem“ v květnu 1953, kdy jsem se stal 
redaktorem kultury a osvěty ve vojenských okruhových 
novinách. Byla to Švandrlíkovými Černými barony 
proslavená Rudá zástava.  

   Kam myslíte, že vedla má první služební cesta? Do 
Plzně. Vstoupil jsem jako vojenský novinář do míst, 
okolo nichž jsem dříve jen bez zájmu chodil. Kasárna 
Pětatřicátníků, objekty na Slovanech, na Borech, 
cvičiště… 

   Objevil jsem však i nový pohled na Plzeň, vlastně 
musím říci na věž bartolomějského kostela. Až dosud 
jsem se totiž z cest mimo rodné město kupodivu vracel 
jen vlakem. Teď jsem měl šanci přijet sem ve služebním 
autu; a tak jsem si začal vychutnávat ten báječný pohled 
na věž od Ústředního hřbitova. Konečně jsem se na 
vlastní oči přesvědčil, že všechny hlavní cesty do Plzně 
jsou zaměřeny na věž. Na tu sto dva metry vysokou 
„měsíční raketu“ Saturn. Tohle pojmenování jsem věži 
dal až o pár let později. To jsem už pracoval v redakci 
časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců  
a připravoval články o kosmických letech. V dobách, kdy 
se Američané chystali k letu na Měsíc, zveřejnili i údaje 
o raketě, která je tam měla dopravit. Tak jsem si Saturn 
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představil jako ke kosmickému letu startující plzeňskou 
věž! Právě tak byla ona raketa vysoká! Samozřejmě, že 
jsem na ní byl jako kluk, a nejednou. Byl to zážitek, jaký 
se nedá srovnat s žádným pohledem z vrcholku hory. 
Jak do kraje, tak – a o to víc vzrušující! – přímo dolů 
k úpatí. A naopak – do kraje přímo k Radyni a Krkavci 
či Chlumu s jejich rozhlednami.  

   Kdepak bych tehdy ve svých klukovských snech 
uvažoval o tom, že budu žít a pracovat jinde než v Plzni. 
A přece se ze mne stal Plzeňák bydlící v Praze. Tak mě 
po další léta brali mnozí z mých zdejších přátel  
a známých. Ke kdysi Černé Plzni, dnes přece jen ne tak 
zakouřené, jsem zůstal přimknut mnoha pouty. Na 
Radyni jsme měli v roce 1959 první sraz se čtenáři ABC, 
za pár let byl další u rozhledny na Chlumu a jiné 
v Západních Čechách.  

   V Plzni mi vyšla první kniha Objevení Sluneční země, 
motivovaná příhodami z našeho rekreačního střediska  
u Stříbra. A můj klukovský zájem o palné zbraně, 
vyvolaný známou sbírkou z městského muzea, jsem 
proměnil v druhou knihu Příběhy psané střelným 
prachem. Příběhů jsem však napsal mnohem víc. 

   Snad nejvíce se mé prožitky kluka z Petrohradu  
a Slovan (kde jsme bydleli po válce) promítly do 
kreslených příběhů-komiksů s názvem Strážci. V šesti 
ročnících časopisu ABC jsem se svými klukovskými 
kamarády prožíval návraty do plzeňských ulic a čtvrtí  
i širokého okolí mého mládí. Škoda jen, že se toho – až 
na Zdeňka Vřešťala – kamarádi nedožili.  

   Ale i dnes se občas v mých příbězích objeví zmínka  
o Plzni, jindy je třeba hrdina z Plzně daleké budou-
cnosti. Zatímco já se snažím při svých návštěvách 
vnímat změny, kterými město i okolí prochází 
v současnosti. Ne všechny mě těší, to přiznávám. Ale 
jiné vítám. Jako třeba parky pod městským muzeem 
rozprostírající se až k divadlu a dále okolo historického 
jádra. Vím, jak jsme si podle nich při pohledu z věže 
kostela představovali Plzeň v dávných dobách. Rád bych 
se někdy ještě tam nahoru vypravil. Jen si nejsem jist, 
zda s osmi křížky na hřbetu tu výšku zvládnu. Kdykoli 
jdu přes náměstí, aspoň o tom přemýšlím. Fakt, a vážně!  
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Plzeňské návraty  
 
   Do Plzně se vracím často. Někdy nakrátko, na den dva, 
někdy i jen na pár hodin. Důvody jsou různé, 
příbuzenská návštěva, setkání s přáteli a bývalými 
spolužáky, beseda nebo jiné důvody. Když jsem ještě 
pracoval v redakci ABC, velice rád jsem do Plzně vozil 
naše zahraniční návštěvy. Kam? Snadno uhádnete: do 
Škodovky a do pivovaru. Všude byli nějací kamarádi, ze 
školy nebo z Pionýra a Svazu mládeže. Ani našeho 
redakčního fotografa jsem s sebou na reportáže nebral. 
Stačilo zavolat Pepovi Fidlerovi, známému fotorepor-
térovi z bývalého plzeňského deníku Pravda, a ten 
obvykle zajistil i potřebná povolení. S focením začínal už 
v naší svazácké skupině na Slovanech a zcela mu 
propadl až do konce svého života. 

   Byla však i jiná místa, kam jsem už tehdy chodil nebo 
sem vodil zahraniční kolegy. Tak třeba krajský „barák“, 
čili Dům pionýrů a mládeže, dnes Centrum volného času 
v Pallovce, nebo městská Stanice mladých techniků  
a městské muzeum s jeho sbírkou historických zbraní. 
Ani procházku městem s jeho sady a náměstím 
Republiky, ba i stylovými restauracemi a hospodami, 
jsem nevynechával – a platí to dodnes. 

   Docela jiné jsou však mé návraty na Petrohrad  
a Slovany. Tady jsem prožil své dětství a klukovské 
dospívání. Snad nikdy se ani dnes nezapomenu 
z tramvaje podívat na rodný dům v ulici Farského, když 
kolem projíždím. Pro mne to však je a zůstane Táborská, 
ulice mého narození a dětství. Za války ji Němci 
přejmenovali na Hauffovu, a když se z ní posléze stala 
Farského, tak se v „našem“ domě objevil i krámek, který 
tam nikdy předtím nebyl.  

   Odtud jsem začínal pronikat do dalších končin 
Petrohradu a později až na Slovany a ještě dál za město. 
To se však do oněch, kdysi pro nás kluky, divokých míst, 
dnes bohatě rozrostlo.  

   Další ohlédnutí z projíždějící tramvaje obvykle patří 
Sokolu V. a za ním se tyčící Masarykově škole. Vím, že 
za školou se skrývá farská zahrada, zato kostelní věž 
přece jen převyšuje petrohradské domy. Celá ta čtvrť 
okolo Jiráskova náměstí je pro mne jakýmsi ostrovem 
dětství obtékaným dvěma tramvajovými dopravními 
tepnami, Slovanskou (kdysi Nepomuckou) třídou  
a Koterovskou ulicí, kudy projíždí druhá linka ke 
Světovaru. Tady kdysi pro nás kluky i děvčata civilizace 
jakoby končila v Chvojkových lomech. Co tady se dalo 
prožít! Napodobovali jsme Foglarovy Rychlé šípy, když 
jsme  skákali  se starým deštníkem ze  „stolové hory“ do  
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pískové návěje u jejího úpatí. Houpali jsme se na vojích 
odstavených povozů, kterými se písek odvážel, nebo 
jsme si je ve své fantazii proměnili v Žižkovy válečné 
vozy a sváděli tady bitvy s kluky z Táborské o právo být 
také v pískovně. 

   O dobrých patnáct let později tady v bývalých polích 
vyrostly domy a já tu prožíval své první lásky. I na ty si 
vzpomínám, když mezi slovanskými vilkami procházím. 
Občas se hůře orientuji, protože tu vyrostlo mnoho 
nových domů, ne vždy hezkých, ale zato vysokých.  
A také ulice mají leckdy názvy změněné. Což ovšem platí 
pro celou Plzeň.  

   Nová výstavba rovněž pohltila pole, která se rozkládala 
u papírenské zahrady, kam jsme podnikali dobrodružné 
výpravy. (Dnes tam vede Habrová ulice.) Když bylo 
v zimě hodně sněhu – a to ve válečných letech bylo! – 
tající sníh tu zjara udělal velké jezero, kam jsme se 
chodili „cárat“ a pouštět lodičky. Papírové i ty vyřezané 
nebo koupené plachetnice.  

   A to už se zase vracím na Slovany, kam jsme po válce 
přesídlili, když náš dům těžce poškodily bomby při 
dubnovém nočním náletu na plzeňské nádraží v roce 
1945. Bydleli jsme pak v rodinném domku v ulici Pod 
hájem, kde už předtím žil můj starší bratr Karel 
s rodinou. Ten nás upozornil, že z domku utekla 
německá rodina, která tu byla za války ubytovaná, a tak 
jsme byt dostali přidělený náhradou za Táborskou   
– a teď jsem na rozpacích, který název té „mé“ ulice 
mám vlastně napsat. Ale jak jsem už řekl, pro mne 
Táborská zůstává Táborskou, i kdyby ji kdovíkolikrát 
přejmenovali! 

   Slovany jsem už samozřejmě znal od dětství, chodili 
jsme sem s maminkou na návštěvu k Vřešťálům, kteří 
měli syna Zdeňka a vilku v Motýlí ulici. Jako kluci jsme 
si často hráli u nich na zahradě s vojáčky, ale pak jsme je 
vyměnili za kovboje a indiány a vojáčky na ně (doslova) 
taky předělali. Za války jsme však přece jen oba podlehli 
době a vyráběli si modely vojenských letadel (samo-
zřejmě spojeneckých – tehdy ještě z lipového dřeva). 
Z pozdějšího pohledu jsme dělali i nebezpečnou věc – 
zkoušeli jsme si vyrobit střelný prach do „bomb“ pro 
naše letadla. Byli jsme dost úspěšní, avšak naštěstí se 
nic nestalo, ani nám, ani rodičům. Kdyby to tak někdo 
oznámil…? Vždyť byla válka a okupace! 

   Z Motýlí ulice, od Vřešťálů, jsme se Zdeňkem často 
vyráželi k řece Radbuze. Slézali jsme stráň od vilek Na 
Skalce, protože Slovany se tyčí dost vysoko nad údolím 
řeky. Tady dole byly naše prérie, země nikoho, kde se 
dalo prožít nejedno dobrodružství. Pod Skalkou tehdy 



- 13 - 

 

bylo jezírko, které tu zbylo po regulaci řeky. Koncem 
zimy v jednačtyřicátém jsme tu s Vaškem Šteklem, mým 
petrohradským kamarádem, jezdili na krách a já se do 
půl těla probořil na tenkém ledu. Sušil jsem se  
u ohníčku na břehu řeky, kam voda vyvrhla velké kry. 
Zima tenkrát byla opravdu tuhá a já se bál přijít domů 
mokrý. 

   Nahoře u hradby do Květné ulice také býval opuštěný 
dřevěný maják. Při „benátských nocích“ dole na řece se 
odtud střílel ohňostroj. Slovaňáci o něj vedli boj 
s Doudlevčáky, kteří sem podnikali výpravy z druhého 
břehu, z Doudlevec. Jejich Sokol tady dole měl své 
loděnice. Někdy sem přišli i naši kamarádi z Petro-
hradu. 

   Z oken našeho domu v ulici Pod Hájem jsem se díval 
přímo na Homolku. Dnes je to lesopark. V Praze bydlím 
na okraji ďáblického sídliště a výhled mám podobný, na 
ďáblický háj, kterému vévodí hvězdárna Ládví. Obě tato 
místa mají tedy mnoho společného, a tak se objevila  
i v mých komiksových příbězích. Plzeňská Homolka 
patří chlapcům z klubu Strážci, o nichž jsem se zmínil už 
dříve. Pražský ďáblický háj se stal místem zrodu jejich 
pražských následníků, Strážců z Bílých domů.* Ano, je 
mnoho míst v Plzni i okolí, která mi připomínají léta 
mého mládí a dospívání, kde jsme si mohli hrát a mohli 
prožívat svá malá dobrodružství. My jsme nevysedávali 
doma, my jsme chtěli volnost (byť správně rodiči ome-
zovanou) a prostor pro naši hru a fantazii, a město nám 
vše nabízelo. Nevím, kde a jak si dneska hrají děti 
z Petrohradu a Slovan, ale vím, co mi asi řeknete: Sedí  
u počítače a hrají hry. Nevím, jak vám, ale mně se to 
zdá málo, jak pro dnešek, tak pro jejich budoucí život. 
 
*Viz Velká kniha komiksů ABC, svazek 4, BBart 2003 
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Kam jsem chodil do školy 
 
   Vždycky, když jedu tramvají k příbuzným na Slovany, 
dávám pozor na zastávku Jedlová. Jakmile se vůz 
rozjede, dívám se vlevo a snažím se aspoň koutkem oka 
zahlédnout dům s číslem 4 v ulici Farského. A v duchu 
tam pošlu pozdrav. Proč? Tady jsem se narodil a žil až 
do nešťastného 17. dubna 1945, kdy spojenecká letadla 
ve 4 hodiny ráno podnikla nálet na plzeňské nádraží. 
Pár bomb tehdy spadlo i na Petrohrad u Nepomucké 
ulice. 

   Přežili jsme a dům nakonec (po opravě) taky. Jen naše 
ulice si několikrát změnila jméno. Původně to byla 
Táborská (až k Lobezské). Za války ji Němci přejme-
novali na Hauffovu, a po osvobození a nějakém tom čase 
ji nazvali Farského. 

 
   Obecná škola 
    O tom však psát nechci. Chci zavzpomínat, jak jsem 
chodil do školy. Do tehdejší Masarykovy obecné školy 
jsem to měl doslova za rohem. Moderní budova z roku 
1922 měla dvě křídla – chlapecké a dívčí, jak bylo 
tenkrát zvykem. A tak stačilo jít Táborskou na roh 
Jiráskova náměstí a zahnout napravo rovnou ke škole. 
Musel jsem sice přejít Klášterní ulici, ale tenkrát tady 
žádný provoz nebyl.  

   Do školy mě zpočátku vodila maminka, protože taťka 
byl v práci. Dělal úředníka na nákladovém nádraží ČSD 
a chodívali jsme mu naproti přes železnou lávku, kterou 
nedávno nahradilo přemostění.  

   Popravdě přiznávám, že z prvních školních let moc 
vzpomínek nemám. Na pana třídního učitele Františka 
Šroubka z první třídy však nikdy nezapomenu! Okna 
naší učebny tehdy byla směrem k farské zahradě, ale 
někdy se stávalo, že nám bylo při vyučování horko. Pan 
učitel si při zkoušení na katedru postavil džbánek se 
studenou vodou a za správnou odpověď ke známce 
přidal i skleničku vody. A protože se tehdy psalo perem 
s násadkou a na lavici byly kalamáře s inkoustem, ke 
známce žák občas dostal i to pero do násadky. 

   Pak si ještě vzpomínám, že asi ve třetí třídě se 
přistěhoval nový spolužák Václav Štekl a stal se na 
dlouhá léta mým kamarádem. Bydlel s maminkou za 
rohem na Nepomucké třídě.  

   Zato na pátou, tehdy ještě poslední třídu obecné školy, 
vzpomínám dodnes a často. Třídním tu byl pan učitel 
Karel Šimandl. A byl to Čech, jak má učitel být! To už 
přišla okupace, a když jsme my skončili, z pětitřídní 
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školy se stala jen obecná škola čtyřtřídní! Prý to 
protektorátním dětem stačí, mínili okupanti! 

   Ale zpátky k panu učiteli Šimandlovi. Nevím, kde a jak 
možná skončil, ale vím, že nám v páté třídě (1939/40) 
při vyučování četl povídky o německých špionech, kteří 
ohrožovali Československou republiku. Jedna byla  
z leteckého prostředí, kdy Němci chtěli získat plány 
nového letadla. To už tehdy bylo dost, jak se říká, 
vachrlaté.  Vrcholem však bylo, když s naší třídou na 
školní akademii nacvičil písničku Přijde jaro, přijde, 
zase bude máj. Konalo se to tehdy v přilehlé sokolovně  
a sklidili jsme velký potlesk! Lidé pochopili, co tím bylo 
řečeno. 
 
   Měšťanská škola 

   S Masaryčkou jsem se tedy rozloučil a zamířil o kus 
dál, směrem k centru, do měšťanky (měšťanská střední 
škola) v Houškově ulici. Tu už Němci přejmenovali na 
Hlavní školu pro chlapce (Hauptschule für Jungen). 
Přes dvorní trakt jsme naproti měli Hlavní školu pro 
dívky v ulici Jablonského. Ano, i tady ještě platilo, že 
chlapci a děvčata jsou odděleni. 

   Masarykovu školu jsem však tak docela neopustil. 
Místo hlavním vchodem jsem však do budovy vstupoval 
za rohem v Klášterní ulici a sestupoval do suterénu. 
Tady byla pobočka městské knihovny, kam si maminka 
chodila půjčovat knihy. Byla to velká čtenářka a já ji 
doprovázel. Někdy ve třetí třídě mi paní knihovnice – 
byla to vlastně slečna, stará panna, jak se říkalo – také 
nabídla nějaké to čtení pro děti. A už to jelo! Postupně 
jsem začal číst nejen cestou do školy, ba i pod lavicí,  
a doma každou volnou chvíli. Možná jsem si tak 
opravdu kazil oči a dočkal se brýlí. 

   Později, to už jsem byl na měšťance, mi paní knihovni-
ce řekla: „Chlapče, já už pro tebe žádnou knihu nemám. 
Všechny z dětského oddělení jsi přečetl!“ Hned mě však 
potěšila: „Dám ti však doporučení do městské knihovny 
v Brance, kde je velké oddělení pro mládež…“ 

   A tak se také stalo. Měl jsem to za knihami podstatně 
dál, ale už jsem byl velký kluk, a tak jsem tam směl 
chodit sám. Můj zájem se soustředil na dobrodružné  
a fantastické příběhy, zejména na mayovky, verneovky, 
knihy J. M. Trosky, tzv. českého Verna, cooperovky, 
setonovky… Doma k tomu přibyla i braková literatura, 
kterou četli moji starší bratři, Boža a Karel, rozruchy, 
rodokapsy, weekendy, ale u mne to byly časopisy pro 
děti. Bráškové mě posílali „čtení“ kupovat a já si za 
odměnu mohl vybrat nějaké i pro sebe. Tak jsem se stal 
čtenářem tehdy nového týdeníku Malý hlasatel, který se 
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záhy přejmenoval na Mladého hlasatele. I mne uchvátily 
Rychlé šípy Jaroslava Foglara, které se staly kultovním 
(klubáckým) komiksem mnoha generací. 

   Kdyby mi tehdy někdo předpověděl, že to budu právě 
já, kdo jako šéfredaktor časopisu ABC mladých techniků 
a přírodovědců bude otevírat Foglarovi cestičku od 
zákazu k publikování, asi bych to považoval za fantazii 
větší těch, které jsem tehdy četl. A přece tomu tak od 
roku 1962 bylo. 

   Jenže tenkrát, když já chodil do Houškovky na 
měšťanku, Foglara čekal první zákaz – okupanti zrušili 
vydávání Mladého hlasatele. Nebyl jsem sám, koho to 
tenkrát mrzelo, až zlobilo. A bylo toho pořád víc a víc! 
Vyučování se začalo poněmčovat! V učebnicích dějepisu 
jsme třeba museli redisperem a tuší začerňovat 
„nevhodné“ řádky i pasáže z českých dějin, v matematice 
jsme museli počítat německy a v dalších předmětech se i 
část látky německy přednášela a učila. Učitelé měli při 
příchodu do třídy hajlovat, ale všelijak to občas šidili. 

   Německá okupace přinesla i jiné problémy. Když 
okupanti na Slovanech zabrali novou školu, přešla část 
žáků i k nám do Houškovky, a ve třídách zpočátku 
vznikly dva soupeřící tábory. Třídy se totiž přeplnily. 
Časem to sice přestalo, ale vznikaly jiné problémy. 
Nácviky odchodu do protileteckých krytů jsme sice my 
kluci brali spíše jako úlevu z vyučování. Zato doma už to 
byla vážná záležitost. K tomu lístkový systém na 
potraviny a další věci. Zákaz poslechu zahraničního 
rozhlasu, v biografech filmové týdeníky z válečných 
událostí, zatýkání… 

   Málem bych zapomněl! Ono zkrácení obecných škol na 
čtyřleté se projevilo i na hlavních školách-měšťankách. 
Po prvním ročníku jsme si „skočili“ hned do třetího,  
i tady se zkracovalo. Čecháčkům to mělo stačit! Bu-
doucnost našeho národa už měli náckové propočítanou. 

Přesto vám po těchto chmurných vzpomínkách nabídnu 
i něco veselejšího. Třeba to, jak jsme se přes široký 
školní dvůr snažili posuňky dorozumívat s žákyněmi 
dívčí měšťanky v Jablonského ulici. Na obou stranách 
byly do dvora chodby, zatímco třídy měly okna do ulice. 
Těch signálů a gest, co jsme navymýšleli! A na ulici pak 
holkám vyváděli kdeco. Inu, puberta, povzdechne si 
senior. 

   Ve třídě se nám o zábavu mimo jiné staral Vláďa 
Bednář. Byl to můj kamarád, dost divoký kluk a rád 
jezdil na kole. Žil u babičky v Koterovské. Za ta alotria, 
která vyváděl, se nejednou dočkal poznámky: „Bednáři, 
Bednáři! Ty jednou skončíš na šibenici!“ Zda se tak 
stalo, nevím, ale pamatuji si třeba na jeho extrakousek, 
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kterým dokazoval, že má zadek od výprasku zesílený. 
Sedl si na široký parapet okna a pak nadskočil tak, že 
spadl zadkem na podlahu! Rána jako z děla a on jen 
vyskočil. 

   Nebo jindy. Měli jsme jedinou paní učitelku, a Vláďu 
nenapadlo nic jiného – seděl vpředu, než že mu „cosi“ 
spadlo z lavice, tužka, guma. A pak už po třídě šla tichá 
zpráva: „Má růžové…“, samozřejmě kalhotky.  

   Ale i ve sboru učitelském byly rarity. Třeba pan učitel 
Skoba. Tedy on se jmenoval jinak, ale kvůli jeho nosu 
mu tak říkali všichni žáci. Ve své třídě měl skříň  
s lískovkami. Když nějaký žák zlobil nebo měl být za 
něco potrestán, musel si do té třídy zajít, vybrat lískovku 
a přinést. V naší třídě trest probíhal takto. Učitel Skoba 
zavelel: „Na suk a předklonit!“ Pak už vsedě jen párkrát 
švihl na žákův zadek. Následovala potupná cesta zpět  
s lískovkou. 

   I já se jednou dočkal, za mluvení při vyučování. To 
když učitel Skoba oznámil, že bude nečekaně zkoušet,  
a já šeptl spolužákovi: „Kéž bych byl ponorkou!“ – podle 
Vlasty Buriana z filmu, na kterém jsme právě byli. 

   Pomsta se kupodivu nabídla po zhruba patnácti letech! 
Už jako redaktor Ábíčka jsem jel do Plzně na reportáž  
o polytechnické výchově na školách a dostal tip na školu 
na Doudlevecké ulici (dnes ZŠ E. Beneše – pozn. aut.). 
Kdo jiný by to byl, než pan učitel Skoba, který ji tam měl 
na starosti! Ó, jak ten byl rozpačitý z redaktora časopisu 
ABC! Nepoznal mě. Já mu až na rozloučenou řekl, že mě 
kdysi v Houškovce učil, ale ty rákosky jsem mu nepři-
pomínal. I tak porozuměl a začervenal se. 
 
 
   Vyšší škola průmyslová 

   Tak zpátky na měšťanku a do roku 1943! Byl to rok 
rozhodnutí, co bude dál – studovat nebo do učení?  
O tom jsem nerozhodoval jen já nebo rodiče, ale  
i okupační správa. Ti statnější měli smůlu, odpovědný 
pan doktor je doporučil na nějaký učební obor. 
Kamarád Vašík Štekl se šel učit slévačem do Škodovky. 
Já dostal souhlas ucházet se o přijetí do Vyšší průmyslo-
vé školy elektrotechnické. Vyšlo to taktak. Měl jsem 
trému a málem jsem neudělal zkoušku z němčiny. 

   Naštěstí se tenkrát škole podařilo Němce nějak pře-
mluvit, a tak do školy přijali studenty nad obvyklé počty. 
Ve třídě nás bylo padesát! 

   Proč jsem si vybral právě tuhle školu? Za to mohl 
zmíněný spisovatel J. M. Troska s jeho světem plným 
elektřiny! Všechno na ni fungovalo, i do vesmíru se 
létalo raketami na principu + a -, tedy přitažlivá a odpu-
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divá planeta. I doma jsem měl v omezených možnostech 
našeho bytu „elektrické“ kutilské činnosti a zájmy. Chtěl 
jsem být konstruktérem a vynálezcem! 

   Z Petrohradu na Chodské náměstí na Borech, kde 
tehdy průmyslovka sídlila, jsem jezdil tramvají nebo 
občas spěchal pěšky po lávce přes Radbuzu a pak do 
kopce. Často jsme jezdili i šlapali s Mírou Lišků, mým 
nejen spolužákem, ale i kamarádem. Bydlel „za rohem“ 
v Hlavanově ulici. 

   Naše průmka tehdy sdílela budovu se stavařskou 
průmyslovkou, kde jsme byli v podnájmu. Měli jsme 
proto i střídavé vyučování – dopoledne/odpoledne.  
I tady budovu školy na Borech zabrali Němci a vrátili 
jsme se tam až po válce. 

   Cesta tramvají z Petrohradu na Bory bývala přes 
válečné doby občas i veselá. Setkávali se tady študáci  
i z různých škol, které byly na trase přes centrum Plzně. 
Ještě než jsme začali do průmky chodit, jezdili jsme 
tudy až na Bory na praxi. Na rozdíl od některých 
studentů, kteří už byli po vyučení, Mírův otec nám praxi 
vyjednal v autodílně, kde se (už!) tenkrát předělávala 
auta na svítiplyn nebo na dřevoplyn kvůli válečnému 
nedostatku pohonných hmot. Byla to pro nás praxe 
spíše typu přines, podej, podrž a dojdi pro pivo, ale něco 
jsme se přece jen přiučili. 

   I na průmyslovce okupanti dbali na to, aby měli hlavní 
slovo v tom, kdo a jak bude na budoucí povolání 
připravován. Patřilo k tomu i to, že jsme v létě roku 
1944 místo na prázdniny zamířili na plzeňské vojenské 
letiště! Ti starší z naší třídy na tom byli hůře, šli na 
práce do Říše, tedy do Německa, nebo kopali zákopy 
před blížící se frontou na Východě. Jak jsme „pomáhali 
Říši“, což nám tady na letišti neustále připomínali, by 
stálo za samostatné vyprávění. Že takzvané „boží mlýny“ 
domílají, jsme ovšem měli z první ruky. Tehdy se 
naštěstí žádný větší nálet na letiště, ani na Plzeň neko-
nal. Zato jsme v září, místo do školy, byli „převeleni“ do 
Škodovky. Tady už to s nálety začalo být vážnější, i když 
škodu na budovách dělaly spíše střepiny z proti-
letadlových střel německého wehrmachtu. Okolo Plzně 
bylo palpostů (palebná postavení) docela hodně.  

   Když se pak koncem února 1945 škola přece jen 
otevřela, bylo to jen gesto nanic. Kvůli náletům hloubka-
řů (spojenecké letectvo narušující dopravní spoje) se 
zkrátily vyučovací hodiny na 25 minut, aby se studenti 
dostali brzy domů. Chod plzeňského nádraží byl tak jako 
tak v dubnu ochromený nočním bombardováním,  
o kterém jsem se už zmínil. Do toho ještě přišel omyl  
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s poledním náletem Spojenců na Slovany; a vše pak 
dokončilo zkázonosné bombardování Škodovky 25. 
dubna 1945. Rozvrat byl dokonán. 

   Poté, co jsme museli opustit dům v Táborské, bydleli 
jsme pár dní u bratra na Slovanech. Zmíněný nálet nás 
však přiměl k odchodu k příbuzným na samotu u Tře-
mošné. Odtud jsme se hned po osvobození Plzně 
Američany vrátili domů, tedy k bratrovi. Ale měli jsme 
štěstí. Bydlel v malé vilce na Slovanech, kde v jednom  
z bytů žili za války Němci – a ti zavčas utekli. Včas  
i proto, že jsme pak jejich byt dostali náhradou za náš 
zničený v Táborské. 

   Že jsem v té době na školu ani nepomyslel, je jasné. 
Nebyl jsem sám a průmyslovka nebyla jediná škola, 
která s vyučováním skončila. V září jsme dostali na 
vybrání dvě možnosti: buď udělat zkoušky za nedo-
končený ročník, nebo ho opakovat. Já zůstal s těmi, 
kteří si tak studium prodloužili až do roku 1948. Tak by 
tomu bylo i bez okupačních změn ve školství. 

   O dalším studiu jsem tenkrát neuvažoval. Měli jsme 
doma co dělat, abychom zacelili rány, které nás v závěru 
války postihly. Nezmínil jsem, že při náletu na Petro-
hrad dostaly zásahy i naši příbuzní; rodina manželky 
mého nejstaršího bratra Bóži, ale i on, protože po 
vybombardování v Praze – Vysočanech se s jeho ženou 
Máninou vrátili k jejím rodičům do domu na Nepo-
mucké. A bez bytu byla i teta Ela, sestra mojí maminky, 
ve vedlejším domě.   

   I ta škola byla v těch poválečných letech nějaká docela 
jiná. Průmyslovka se vrátila do svého objektu na Bory, 
sami studenti ji pomáhali uklízet. Opět jsme jezdili 
tramvají, a dokonce v zatáčce u školy zkoušeli vyskako-
vání za jízdy – souprava tu obvykle trochu přibrzdila. 
Naštěstí bez následků, tedy bez úrazu či jiné škody. 

   Jindy jsme rozhoupali vlečný vůz s plošinou tak, že 
tyčový sběrač vypadl z drátů. Ale než tramvaj zabrzdila, 
už jsme ho sami zase nasadili. Někdy tramvaják nechá-
pal, co se to stalo, jindy nám za tu lumpárnu aspoň 
vynadal. Takový jsme tehdy byli. 
 
   Do života 

   Nedá se říct, že by kantoři polevili nebo upustili od 
svých zvyků, jak nás přimět k učení a pak připravit  
k maturitám. Aspoň někteří byli tradičně vstřícnější. 
Zato v našich řadách postupně jakýsi rozkol nastal. Měli 
jsme svých 18, 19 i 20 let, a tak i mezi nás vstoupila 
politická řevnivost. Ten najednou chodil se znáčkem 
Národně socialistické strany, onen se stal sociálním 
demokratem, další lidovcem nebo komunistou. To byly 
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tehdejší čtyři strany Národní fronty, které šly do voleb  
v roce 1946 a v roce 1948 rozhodly o budoucnosti Česko-
slovenska na dlouhá léta. Ve čtyřicátém osmém se však 
také rozhodovalo i o našem budoucím zaměření, kam 
kdo půjde dále studovat a kdo kam pracovat. 

   Já sice nastoupil na umístěnku do doudleveckého 
elektrotechnického závodu Škodovky, do konstrukce 
vinutí, ale také jsem začal dopisovat do deníku Mladá 
fronta. Osud mi tady připravil výhybku, která mě o pár 
let později nastavila koleje k novinářskému řemeslu. 
Navíc jsem přidal i literární tvorbu. Z průmyslováka se 
stal novinář a spisovatel. Jediný z celé naší třídy, i když 
ne všichni zůstali u vystudovaného oboru. Mnozí však 
vysokých postů i titulů dosáhli, to říci musím! 

   Asi to tak má být. Něčemu se chceš věnovat, něco 
vystuduješ, ale pak děláš něco úplně jiného – a buď 
dobře, nebo špatně. Léta zkušeností mi potvrdila, že 
není rozhodující, co vystuduješ, ale co skutečně  
a opravdu dělat budeš! Proto nejsou vždy rozhodující 
známky, se kterými tu či onu školu nebo univerzitu 
vystuduješ, ale co jsi se skutečně naučil – a nejen ve 
škole! Proto přiznávám, že mé školní hodnocení se  
v průběhu let od jedniček v obecné převážilo ke 
známkám průměrným. Dokonce jsem na průmyslovce 
jednou v prvním pololetí měl dvě pětky, v matice  
a měřickém rýsování a průmětnictví!   

   Naproti tomu jsem mnoho získal čtením, jak knih, tak 
časopisů. Byl jsem vášnivý čtenář a má slovní zásoba se 
rozšiřovala rok od roku. Už maminka Vašíka Štekla mi 
říkala, že jednou ze mne bude advokát! To když jsem ji 
přemlouval, aby Vaška pustila ven, a ona nechtěla svolit, 
že prý zlobil, neučil se, atp. On se nakonec vyučil 
slévačem, ale stal se známým hercem a komikem. A jak 
jsem dopadl já, už víte. Takže tady mé vzpomínání  
o chození do školy končí.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 22 - 

 

Kde jsme si hráli 
 

   Petrohrad a Slovany až po konečnou tramvají pod 
Homolkou patří do míst, kde jsme si jako kluci hrávali.  
I když to sem z Táborské, kde jsem bydlel, bylo dost 
daleko. Ale tramvaj už za mého dětství na Slovany 
dorazila. Bylo to před druhou světovou válkou a v dobách 
poznamenaných potupným německým protektorátem 
Böhmen und Mähren. 

   Tím se vlastně dostávám ve vzpomínkách k tomu, že se 
rajon našich klukovských her zpočátku rozprostíral  
v oblasti Jiráskova náměstí a v přilehlých petrohradských 
ulicích až k někdejším Chvojkovým pískovým lomům. 
Zatímco na opačné straně Nepomucké třídy se toto území 
táhlo k papírenskému parku a břehům Radbuzy; a to  
k mostu do Doudlevec a na opačnou stranu až ke koste-
líčku U Ježíška pod Mikulášským hřbitovem.  

   Teď považuji za nutné vysvětlit, že Nepomucká se dnes 
jmenuje Slovanská, a Táborská, k ní přilehlá, je zase 
Farského až k Jiráskovu náměstí. Za války to naopak byla, 
nevím ani proč, ulice Hauffova. Zato Táborská, i když  
o Farskou zkrácena, existuje dodnes. Místo Chvojkových 
lomů však jsou sportovní stadiony a jejich minulost 
připomíná jen ulice U Lomů. Podobných změn se dočkaly 
i Slovany, kde se v poválečných letech zrodilo sídliště  
a pokrylo bývalá pole až ke Světovaru.  

   Kdeže jsou ty časy, kdy se tady na polích pouštěli draci! 
A nejen to. Mám totiž vzpomínku na dobu, kdy jsem byl 
opravdu malý kluk, tak do pěti let. Moji dva, podstatně 
starší bráškové Boža a Karel byli skauti a na slovanských 
polích jejich oddíl Stopa pořádal dračí závody. Maminka 
se tam také šla podívat a vezla mě na malém žebřiňáčku. 
Ten byl mojí hračkou. Nevím už, kterého brášku to 
napadlo, ale k vozíku přivázal jejich vysoko se vznášejí-
cího opravdu velkého draka. Tedy spíše takzvanou hvězdu 
o průměru dobře metr a půl! Když pak zafoukal silný vítr, 
táhl mě drak po poli a já prý radostně vřískal! 

   Pravdou je, že tuto epizodku si pamatuji i díky staré 
fotografii. Avšak o tom, jak a s čím jsem si hrál tak do 
šesti sedmi let, už vím dost málo. A přece se nějaké útržky 
zachovaly! Třeba takový Kopeta! Byl to můj neviditelný 
kamarád, který sídlil v pokoji v nočním stolku, kde jsem 
měl své knížky. Byl jsem totiž vášnivým čtenářem! Naučil 
jsem se samostatně číst už tak ve třetí třídě. Asi to 
podněcovalo moji fantazii, a tak jsem si stvořil onoho 
Kopetu. Sedával jsem s ním u stolku, otevřel mu dvířka a 
povídali jsme si. Asi o všem možném, řekl bych. Rodiče i 
bráškové ho docela vážně brali. Když mě maminka třeba 
volala k jídlu, tak řekla, ať už Kopetu nechám na pokoji. 
Ani si však nepamatuji, kdy, jak a proč skončil… 
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   Zato vím, že hned vedle stolku bylo okno do ulice, kde 
měla maminka truhlík s květinami. I ten byl prostorem 
pro mé hraní, když jsem si hrál s vojáčky. Zprvu 
cínovými, později pak z jakési masy. Kromě vojáků jsem 
měl i kovboje a indiány. Dokonce jsem vojáky za ně 
pomocí vosku a barev přestrojil. 

   Opustím však ono dětské údobí her na písku, doma  
s kostkami, jízdu na dřevěné koloběžce a jiné tradiční 
zábavy. Už jsem kluk! A mám problém! Ano, a velký. 
Narodil jsem se mamince, když jí bylo čtyřicet pět let. 
Těhotenské potíže prý tehdy lékař nepoznal a prohlásil, že 
to bude bludná ledvina! Jenže ke dvěma klukům, dvanáct 
a čtrnáct let starým, přibyl kluk třetí. Doufali, že přijde 
holčička. Možná i proto jsem až asi do jedenácti let měl 
dlouhé vlasy a ofinu – jako holka. Občas to bylo ponižu-
jící. Zachránil mě brácha Karel. Byl to po řadu let 
divadelní ochotník, a tak jednou, když skončilo předsta-
vení, požádal kadeřníka Pohanku, který jim dělal masky  
a paruky, aby mě ostříhal! Maminku mohla ranit mrtvice, 
když jsem přišel domů s novým účesem. Taťka to vzal  
s klidem. A starší bratr Boža, který tou dobou už žil  
v Praze, jakbysmet. Často jsme za ním jezdili. 

   Věřte, nevěřte, ale od té doby se mé hry i hračky začaly 
měnit. Byl jsem kluk! Opomenout ovšem nemůžu další 
významnou událost: přestoupil jsem ze školy obecné na 
školu měšťanskou! 

   Inspirací pro naše klukovské, později i společné hry  
a zábavy s holkami, tedy děvčaty, byly především knížky  
a filmy. Přidám i fantazii. A tak jsme se měnili na tarzany, 
mušketýry, kovboje a indiány, málokdy však na policajty 
a zloděje, podle dodnes známé hry. Vzpomínám si, jak  
s vlastnoručně ze dřeva vyřezaným nožem za pasem, jsem 
lezl na stromy u sokolského hřiště a zkoušel halekat podle 
Tarzana. Jindy zase „štěkaly“ naše kapslíkové kolty  
v přestřelce na poli za Jedlovou ulicí, protože v kině řádili 
texasští jezdci. Ani známého Zora jsem nevynechal  
a zkusil jsem si z provazu udělat jeho dlouhý bič a z lísko-
vého prutu kord.  

   Možná, že někoho napadne i Old Shatterhand a Vinne-
tou. Ne, ti tehdy nebyli hrdiny filmového plátna a ne 
každý kluk se dostal k mayovkám. Já je však přečetl snad 
všechny, a k nim i Setona, Coopera a další autory. A tak 
jsem se občas „převtělil“ za nějakého indiánského hrdinu, 
který trpělivě vyčkává v úkrytu, a nehne se, ani když mu 
moucha cestuje po čele! A při tom žvýká šťovík, aby 
zahnal žízeň, jak to dělají jeho oblíbení hrdinové. Možná  
i díky tomuto „výcviku“ bývám po celý život vytrvalejší  
a odhodlanější i v nelehkých situacích. 

   Do tohoto období her z let klukovských zprvu nená-
padně, ale časem už důrazněji, začala zasahovat válka  
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a okupace. Zatemnění světel a oken, nácviky nástupu do 
protileteckých krytů, a po nich skutečné nálety – zatím 
bez bombardování Plzně. K tomu lístkové hospodářství  
s potravinami i jinými potřebami na příděl. Němci okolo 
nás a všude německo–české nápisy, šuškanda o rozhla-
sových zprávách z Londýna, zatýkání – nás dětí se to 
zatím naštěstí netýkalo.  

   V té době už jsem měl své kamarády, naši partu, Vašíka 
Štekla, Míru Lišků, Zdeňka Vřešťála a Vláďu Bednáře. Až 
na Zdeňka to byli spolužáci z měšťanky, on naopak byl  
z rodiny známých mojí maminky a bydlel na Slovanech  
v Motýlí ulici. Maminka byla domácí učitelkou ručních 
prací – háčkovala, vyšívala, paličkovala…, a tak měla 
známých mnoho. K Vřešťálům jsme chodívali dost často 
na návštěvu. Já opravdu rád. Zdeněk si totiž taky rád hrál 
s figurkami indiánů a kovbojů, na zahradě měl dokonce 
část skalky, kde jsme si mohli hrát v „terénu“ a měl tam  
i koleje a vláček. 

   Později jsme tuhle zábavu zaměnili za modelaření a oba 
jsme si začali z lipového dřeva vyřezávat modely letadel. 
Samozřejmě spojeneckých! Zkoušeli jsme dokonce vyrá-
bět jakési hořlavé a bouchací směsi pro bomby do našich 
letadel. Ty jsme pak „svrhovali“ na atrapy domů z lepenky. 

   Ano, bylo to vlastně hloupé a nebezpečné v takové době. 
Jenže, říkejte to klukům, zapáleným vlastencům! I tak se 
může odrazit na dětském myšlení to, co se kolem nich 
děje. Platí to stále. 

   Na začátku jsem zmínil Homolku. Dnes lesopark, tehdy 
zkrátka les, kus přírody, tu a tam docela divoké. A břehy 
Radbuzy od doudleveckého mostu až k hřištím na Staru. 
Zejména pak pod Skalkou, kde zůstalo jezírko po regulaci 
řeky! A opuštěný nefalšovaný dřevěný maják nahoře za 
plotem v Květné ulici. Sloužil mimo jiné k odpalování 
ohňostrojů při „benátské noci“ na řece. Na zpustlém 
břehu stál i barák po dělnících regulujících řeku. A opodál 
také sokolské loděnice. 

   Co na tom, že sem se vlastně chodit nesmělo. O maják, 
kde vždycky někdo dokázal urazit zámek, bojovali 
Slovaňáci s Doudlevčáky. Byli jsme u toho oba, já  
a Zdeněk, a někdy s námi byli i kamarádi z petrohradské 
party. Dodnes mi přebíhá mráz po zádech, když si 
vzpomenu, jak jsme jako obránci zhora házeli na obléhající 
Doudlevčáky drny. A pak zase byli nahoře oni. Až na pár 
modřin a odřenin se naštěstí nic vážnějšího nestalo. 

   Zato v loděnici, kam jsme jednou vlezli oknem se 
Zdeňkem, to bylo vážnější. Prý je tam dílna, kde se dělaly 
ohněstrůjné rakety! Dílna tam vskutku byla, i rakety, ale 
prázdné – bez náplně, bez prachu. Zato když jsme odchá-
zeli, otevřela se vrata a v nich tři Němci. Jeden v tra-
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dičním koženém kabátu. A „Was machen sie da?“ (Co tu 
děláte?), zeptal se ten v kožáku. Co jsme tehdy breptali za 
výmluvu, dodnes nevím. Pak drsně česky zaznělo: „No 
tak, jděte! A nechodit sem už!“ Zpotili jsme se a zbledli až 
dodatečně u doudleveckého mostu.  

   I na jezírko pod Skalkou mám vzpomínku. V oněch 
velkých zimách v letech 1940 a 1941 tady voda z větší části 
zamrzla, a my ji ten den – už zjara – dokázali klacky 
rozdělit na kry. Tedy já a Vašík-Bum, čili Štekl. Na jednu 
větší kru jsme se postavili oba a dlouhé klacky jako bidla 
se staly naším „motorem“. Sluníčko docela hřálo, na 
břehu Radbuzy se kupily kry, které sem vzdutá řeka 
vyplavila. Zkrátka romantika! Až do chvíle, kdy jsme 
přistávali a já na špici kry jako první skákal na břeh. Hop! 
– a byl jsem téměř po pás ve vodě, obklopený rozdrceným 
ledem. Někdo tady včera u břehu rozbil led a ten přes noc 
vytvořil jen slabou krustu. Zachránilo mě bidlo, které 
jsem držel napříč a teď jsem se na něm duchapřítomně 
vzepřel jako na hrazdě. Než se Vašík na zádi kry ke mně 
otočil s polekaným výkřikem: „Co blbneš?!“ už jsem se 
škrábal na pevný břeh. 

   V závětří za vyplavenými krami jsme rozdělali ohníček  
a já se pokoušel usušit, co se dalo. Musel jsem doma 
zalhat – odpoledne jsme měli s mamkou jít do kina na 
Sněhurku a sedm trpaslíků. Možná poslední premiéra 
amerického filmu v protektorátu před vstupem USA do 
války proti Německu. To jsme ovšem netušili, co všechno 
válka ještě přinese. 

   A tak si vzpomínám třeba na bruslení po zamrzlé 
Radbuze, kde jsme naopak přes léto jezdili na lodičkách,  
i když vysoko nad námi hučely spojenecké bombarďáky. 
Živě mám před sebou vysedávání ve sklepě, který byl 
naším protileteckým krytem, i bombardování, které 
zasáhlo náš dům. Naštěstí se nezřítil, ale těžce poškodil. 

   Nechci však končit tak pochmurně! Chodili jsme do 
kina, courali se po městě a jeho parcích, občas vypadli  
i kousek dál, třeba na Radyni, Ostrou hůrku; jezdil jsem 
též s rodiči do Třemošné k máminým příbuzným na 
samotu a k tátovým do Čkyně. Všude však byly zřetelné 
stopy války. Už jsme si na nic takového nehráli, jako když 
jsme třeba bojovali o maják. I tam jsem poznal, že každá 
rána, natož zranění, bolí.  

   Bylo toho víc, co jsme tehdy nemohli ani ve snu 
předvídat. Jedno však bylo jisté. Čas mých dětských  
i klukovských her pomalu ale jistě končil.   
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Léta válečná nebyla báječná 
 
   Vykládejte klukům ze čtvrté a páté třídy obecné školy, 
co se kolem děje, když ani dospělí v oněch letech – 
1938/39 – nechápali, o co v Evropě jde. Zřejmé nám 
snad bylo jen to, že Hitlerovo Německo chystá válku  
a ohrožuje Československou republiku. Nejdříve pak 
jeho wehrmacht obsadil Sudety a do Plzně se nahrnuli 
vyhnanci z pohraničí. Ty už jsme viděli v ulicích  
a dokonce se s nimi i setkávali. To když se do našeho 
domu v Táborské 4 k babičce ve druhém patře nastě-
hovali Světlíkovi se dvěma syny. Láďa a Míra se stali 
mými kamarády a hrávali jsme si na schodech vedle 
našeho bytu. 

   Ve škole jsme se tak nějak dozvídali, že ta ztráta 
pohraničí by nám měla zajistit mír a klid do příštích let. 
Ba i můj oblíbený časopis Mladý hlasatel přinesl mapku 
okleštěné republiky s heslem Malá, ale naše! A pan 
učitel Šimandl nám četl při vyučování povídku o sta-
tečných českých chlapcích chytajících německé špiony. 
Připomínal žáčkům i jiné významné události a osobnosti 
z našich dějin. Naše hry a klukovské radovánky však 
zpočátku tehdejší situace příliš neovlivnila.  

   Jiné už to bylo, když přišla okupace zbytku Česko-
slovenska a do Plzně vtrhla německá vojska. Na každém 
kroku jsme to poznávali hned od začátku. Objevily se 
dvojjazyčné nápisy, doprava byla najednou pravosměr-
ná, v kinech se u českých filmů objevily německé titulky, 
kdejaká tiskovina musela být dvojjazyčná a vedle české 
koruny se (ne)rovnoprávným platidlem stala německá 
marka. Na to mám výraznou vzpomínku! Jak bylo 
rodinným zvykem, i v roce 1939 jsme na svatou Annu 
jeli na tradiční pouť do Čkyně, tedy k tatínkově rodině. 
Strejda Vojta mi dal jako obvykle něco „na útratu“ – 
bylo to 50 feniků! Málem jsem to obrečel, padesátník! 
Jenže jak se u stánku na pouti ukázalo, bylo to pět korun 
českých a za to už se dal nějaký mls koupit. Takový 
výhodný kurz tehdy měli okupanti – 10 korun za 1 mar-
ku! A dovedli jej využít! Leckteré zboží, ale i potraviny 
mizely z obchodů, a leccos bylo najednou vyhrazeno jen 
pro německé občany a vojáky.  

   To už jsem přestoupil z obecné školy na chlapeckou 
školu měšťanskou, nyní Hauptschule für Junge. Celkem 
rychle se tu začal projevovat německý protektorát nad 
vývojem a výchovou českých dětí. Tedy naše příprava 
pro život ve Velkoněmecké říši, kdy se naším hlavním 
jazykem stane němčina. K tomu měl ten protektorát  
(ochrana) směřovat. 
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   Jedinou, dalo by se říci výjimkou, byl předmět 
náboženství. Ve třídě převažovali katolíci a jen pár nás 
bylo jiné víry. Já tou dobou ještě byl protestant víry 
českobratrské. Hodinu náboženství kněz začínal 
společnou modlitbou otčenášem.  

   A tu nastal zádrhel! Ten katolický se od našeho 
českobratrského přece jen na konci trochu lišil. Jak pan 
farář zjistil, že má ve třídě jinověrce, vyloučil nás  
z hodiny! Bývali jsme proto na chodbě, a když bylo 
náboženství hned první hodinu, mohli jsme přijít do 
školy později. Musím říci, že i tato diskriminace později 
a postupně s dalším poznáním ze mne udělala ateistu, 
nevěrce.  

   Tou dobou se pomalu ale jistě začala formovat naše 
parta kamarádů, která se mi později stala zčásti 
předlohou při psaní příběhů klubu Strážců. Ti však už 
„žili“ v docela jiné době, tedy v šedesátých a sedm-
desátých letech. Naši pubertu, kdy jsme z dětství přešli 
do klukovských let, válka všelijak poznamenala.  

   Starší bratr Karel, který tehdy pracoval u obchodní 
firmy Brouk a Babka, koupil rozhlasový přijímač. Do 
našeho domova to přineslo výraznou změnu! Konečně 
jsme si zavedli elektřinu. Do té doby to byly jen 
petrolejové lampy a svíčky, které u nás zaháněly večerní 
a noční tmu. Začaly k nám proudit zprávy, rozhlasové 
hry a přenosy, koncerty. A také zakázaný poslech 
zahraničního vysílání z Londýna a Moskvy! I na našem 
přijímači byl výhrůžný lístek okupantů, který to 
zakazoval pod trestem smrti! Asi bylo málo lidí, aspoň 
zpočátku okupace, kteří se tím nechali odradit. 

   Válečný moloch však nabíral na síle! Z frontových polí 
se válka začala přesouvat i do okupovaných zemí. 
Množily se letecké nálety a nezůstalo jen u „nepřá-
telských svazů“ přelétajících nad Plzní. Škodovy závody 
se výrazně podílely na válečné výrobě! Děla, tanky, 
lokomotivy a kdovíco ještě. Už v dubnu 1942 však 
dopadly bomby do polí nedaleko Božkova, v květnu pak 
u Ledců. O rok později v květnu už byly zasaženy 
Skvrňany, Košutka a Radčice.  

   Jak vidíte, zatím se bomby vyhýbaly Petrohradu  
a Slovanům. A tak jsme je jako kluci ještě tak moc na 
vědomí nebrali. Nás spíše zajímaly německé proudové 
letouny, které se začaly prohánět na plzeňském nebi. 
Tryskáče, jak jsme jim říkali, měly úplně jiný zvuk než 
motorové letouny. Obvykle odstartovaly z borského 
letiště, udělaly okruh kolem Plzně a zase přistály. Říkalo 
se o nich leccos. Že se na nich piloti učí létat, že mají 
malý dolet, ale větší rychlost a jsou taky méně obratné. 
Asi to byla pravda. Když se nad Plzní objevil spojenecký 



- 29 - 

 

hloubkař (letoun napadající hlavně dopravní spoje  
a vojenské objekty), tryskáč mu dokázal uletět. A přece 
se našlo řešení. Zatímco německý pilot letěl obloukem, 
hloubkař mu nadletěl rovně a sestřelil jej. Šuškanda to 
roznesla po všech čtvrtích a ulicích Plzně. 

   V roce 1944 se však situace s bombardováním změnila. 
Jak už jsem vzpomínal, v létě tohoto roku jsme místo na 
prázdniny nastoupili na plzeňské vojenské letiště, 
zatímco starší studenti byli nasazeni do Říše a na kopání 
zákopů pro ustupující wehrmacht na východní frontě. 
Na letišti jsme dělali různé zemní práce, jako třeba 
drnování nové přistávací dráhy. Sklízeli jsme také 
jakousi trávu připomínající obilné klasy. K čemu byla 
Němcům dobrá, nevím. Měli jsme však přehled o tom, 
co se na letišti děje. Potají jsme se ušklebovali, když 
jsme viděli mladičké vojáky – byli jen o něco starší než 
my, jak se mordují s usazením protileteckého kulometu 
na stojan a ne a ne pak nasadit zásobník s náboji. Když 
byl vyhlášen přelet spojeneckých letadel, museli jsme do 
zemních protileteckých krytů.     

   V září pak, místo školy, jsme nastoupili do Škodovky. 
Dělali jsme vzhledem k věku jen samé pomocné práce. 
Já byl například u mistra na montážní lince „panzer-
jägerů“ Hetzel. Zapisoval jsem příchody a odchody 
dělníků podle píchaček, odnášel a přinášel různé 
písemnosti a žádanky. Vzpomínám si, že další spolužáci 
například byli ve skladu motorů a na výdejně materiálu.  

   V hale blízko 5. škodovácké brány se stíhače pancéřů, 
jak se to řekne česky, montovaly z dílů, které sem 
přicházely z jiných provozů. Tajné označení bylo G 13  
a měli jsme je i na průkazkách. Zpočátku jsme mohli při 
výstraze před náletem vyběhnout z továrny do města, 
kde byly protiletecké kryty. S návratem samozřejmě 
hned tak někdo nespěchal. A to si okupanti brzy uvědo-
mili. S průkazkou G 13 jsme museli jen do krytů ve 
Škodovce. 

   Čekání v protileteckém krytu bylo takovým brnkáním 
na nervy: Budou „nepřátelské svazy“ bombardovat nebo 
jen přelétávají? Obvykle se však ozvala aspoň kanonáda 
„flaků“, čili protiletadlových děl. Dopadající střepiny  
z jejich granátů nadělaly leckdy hodně škod. V září 1944 
už to však Škodovka dostala a s ní i železniční výtopny  
a okolní čtvrtě. Při předvánočním (osmém) náletu  
20. prosince 1944 byla zasažena nejen Škodovka, ale  
i střed města, budova gestapa, pivovar a okolní ulice.  

   A my jsme stále „totali“ (od slova totaleinsatz = totální 
nasazení) ve Škodovce. Dokonce jsme začali chodit na 
druhou směnu, tj. od 14 do 22 hodin); Němci to záhy 
zrušili, snad kvůli mezinárodnímu zákazu práce pro 
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mladistvé. Vždyť nám většinou bylo patnáct let! Ale 
kluci neposední jsme byli pořád. 

   Už si přesně nepamatuji, jak to tenkrát bylo, ale potají 
jsme pronikli do zadního traktu vedlejší haly, a tam 
jsme objevili dva tanky! Slavný sovětský T 34 – měl 
odmontovanou masivní věž, a anglický tank! Téčko se 
nám líbilo víc, mohutné a svařované pláty korby i sama 
litá věž s dělem! To bylo něco proti „plechovému“ stíhači 
z G 13, kde nejsilnější plát byl jen na jeho předku.  
U robustního angličáka se nám však nelíbilo, že byl celý 
nýtovaný. Samozřejmě jsme se s objevem nejen doma 
pochlubili. 

   A ještě jednu perličku z oné doby přidám. Každý 
pancéřák byl na konci montáže předán ke zkušební 
jízdě. Objel obvykle jednou kolem haly G 13 a byl ve 
vedlejší ulici odstaven do doby transportu. To nebylo na 
dlouho. Najednou však koukáme, že odstavené 
pancéřáky nemají pojezdová kola a stojí na špalkách! 
Šeptanda to brzy vysvětlila: Spojenci napadli vlak 
vezoucí ze Švédska kuličková ložiska, a tak než se je 
podaří zajistit, musí výroba pokračovat. Vrtalo nám 
hlavou, jak je možné, aby Švédsko – údajně neutrální 
země – zásobovalo německou říši!? Dnes už se 
podobným obchodům nedivíme. Válek, byť regionálních 
a jiných střetů je na planetě plno a kšefty jen kvetou! 
Peníze přece nesmrdí, že? 

   Před nejničivějšími nálety, už nejen na Škodovku, ale  
i další místa v Plzni, nás z totaleinsatzu vytáhl pan 
ředitel naší průmyslovky Benda. Jakým zázrakem se mu 
podařilo u okupantů vyjednat, že bude škola od března 
otevřena, nevím. Ale stalo se to! Sotva na dva měsíce 
jsme začali chodit do školy. Pro ty, kteří dojížděli z okolí 
Plzně, to byla někdy denní sázka, zda jejich vlak unikne 
hloubkařům a dorazí do města. Spojenečtí letci se tehdy 
zaměřili na ničení lokomotiv i u civilních vlaků, neboť 
nebylo jasné, zda to není jen maskovaný transport 
vojenský. 

   Nás, tedy naši rodinu, čekal však nálet, který jsme si 
měli prožít naplno! Sirény nás probudily uprostřed noci. 
Vzali jsme si připravené věci a doklady a zamířili do 
sklepa spolu s ostatními nájemníky. Snad to bude jenom 
přelet nad Plzní, doufali jsme, a já se jako jindy šel 
podívat před dům. I v tom šeru bylo vidět, že nás 
zvědavých je na ulici povícero. Nad městem už to silně 
hučelo! A najednou bylo světlo! „Parašutisti!“ vykřikl 
někdo, ale další hlas ho opravil: „To jsou světlice na 
padáčcích! Osvětlují cíl…!“ Vzápětí prolétl ulicí vzdušný 
vír doprovázený hrozivým burácením! Bombardují! – 
uvědomil jsem si a letím do sklepa k našim. Dosedl jsem 
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a přehodil si přes hlavu deku. Celý dům se otřásal  
a vzduchem vířila spousta prachu. V duchu mi hlavou 
prolétlo: Ať to přežiju! Vždyť jsem si ještě nic neužil…  
Pak to zahřmělo docela blízko a dům jako by poskočil! 
Elektrické světlo zhaslo, ale na rámu dveří do našeho 
sklepa dál svítila žárovička napájená baterií, kterou jsem 
tady prozřetelně nedávno instaloval. To světélko uklid-
ňovalo, dávalo naději. Rachot nepřestával. Netušili 
jsme, co se nad námi děje. A najednou to všechno 
skončilo. Nedokázali jsme se pohnout, jen jsme se na 
sebe s taťkou a mamkou dívali s otázkou v očích: Přežili 
jsme?!  

   Vedle nás měl sklep pan Hošek, náš domácí, byl tam 
také s rodinou. I tam bylo ticho. Pak někdo nahoře na 
schodech volal, jestli jsme naživu. Tak dům asi stojí, 
napadlo mě. Všichni jsme pomalu šli nahoru. Pod 
nohama nám skřípalo rozbité sklo, kusy zdiva i nějaké 
dřevo a kdoví co ještě.  

   Dveře do našeho bytu byly vyvráceny, i když je jistil 
přídavný masivní zámek. Uvnitř to bylo stejné jako na 
schodišti, a tak jsme ani nepoznávali, kde co mělo být  
a stát. Otec objevil na kamnech hrnec přikrytý poklicí, 
nadzvedl ji a mamince hlásí, že tomu černému kafi (byla 
to náhražka) se nic nestalo. Ona na to: „Ale to byla čistá 
voda!“ Místo kafe se dovnitř dostaly asi saze z kamen, 
ale jak za sebou zaklaply poklici? To jsme nechápali. 

   Mamka zase zjistila, že jí tlak vzduchu kdovíkam 
vymetl vyprané prádlo připravené v pokoji k žehlení. 
Pak jsme si všimli, že boční zeď do proluky vedle domu 
je mírně vyboulená a překlad nad oknem do dvora 
puklý… To už vypadalo nebezpečně! Tady se bydlet 
nedalo. 

   Jakžtakž jsme vybombardovaný byt zabezpečili a pře-
sunuli se k bratrovi Karlovi a jeho rodině na Slovany. 
Jenže na ty hned na druhý den americké bomby dopadly 
ve 14 hodin a pár minut! (onen nálet Američané označili 
za neodpustitelnou chybu a po skončení války se za něj 
omluvili.)  

   Zbyla jediná možnost – přesunout se s bratrovou rodi-
nou k maminčině příbuzenstvu na samotu u Třemošné. 
Tam už jsme se konce války jakžtakž v klidu dočkali. 
Léta válečná opravdu nebyla báječná. Přesto se stále 
najdou lidé, pro které válka může být – třeba ne doslova 
– báječná. Proč jinak by je vyvolávali, proč by se jich 
dobrovolně (byť za peníze!) účastnili!  
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O randění a namlouvání 
  
   O seniorech se někdy říká, že zapomenou, co dělali 
před minutou, zato příběhy ze svého dětství si vybaví 
bez problémů. Asi něco na tom bude, i když já tomu 
říkám „přetížená informační soustava“. Já si například 
dodnes vzpomínám na své první namlouvání. Bylo mi 
asi tak pět let a šli jsme s maminkou do řeznictví. Poblíž 
našeho bydliště v Táborské 4 (dnes Farského) jich bylo 
několik. To „naše“ bylo tenkrát na rohu Nepomucké  
(Slovanské) a Modřínové. V tom názvosloví mám trochu 
zmatek. Od doby mého dětství se nejen na Petrohradu  
a Slovanech, ale v celé Plzni mnohé změnilo. 
Ale zpátky k mému namlouvání. Vedle řeznictví (kde se 
maminka trochu zapovídala) byl na nároží obchod 
s potravinami. Já měl být hodný a čekat venku. Jen 
ňouma by se nehnul! Vydal jsem se tedy za roh a najed-
nou proti mně kráčí asi stejně stará blonďatá holčička. 
Nejdříve se mě trochu lekla, ale pak se hezky usmála.  

   „Jak ti říkají? Já jsem Anička,“ dodala k tomu úsměvu; 
já měl najednou takový zvláště milý pocit po celém těle. 
Dokázal jsem však vyhrknout: „Vlastík… A čekám na 
maminku. Je u řezníka…“  

   „Já taky čekám. Maminka je v krámu,“ ukázala k roho-
vému vstupu do obchodu, kde bylo několik schodů. Pak 
už jsme spolu moc nemluvili, ale chodili po těch 
schodech nahoru a dolů. Bylo nám moc dobře! Až do 
chvíle, kdy její maminka vyšla z krámu a řekla: „Vida, ty 
už tady máš kamaráda? Tak se hezky rozluč a jdeme 
domů.“  

   Anička poslušně řekla: „Na shledanou!“, a když 
popošla za maminkou, otočila se a poslala mi rukou 
pusu. Mé smutné „na shledanou“ už letělo na její 
zádíčka. A na tu pusu jí jsem se – baba – nezmohl. I 
když jsem k tomu rohu dál občas chodil, Aničku už jsem 
nepotkal. Ani tam, ani někde poblíž.  

   Nemohu říci, že bych se v dalších letech o děvčata 
nezajímal, ale takový ten milý pocit jsem nezaznamenal. 
Třeba to bylo i tou dobou, která nás kluky a děvčata 
oddělovala už od školy. Tehdy jsme měli obecnou školu 
chlapeckou a holky zase dívčí, byť budovy sousedily. 
Není divu, že jsme mívali odlišné zájmy a hry. Holky 
neměly své mušketýry, tarzany, pistolníky, detektivy, 
tedy hrdiny, kteří ovlivňovali naše klukovské hry. Jim 
patřily panenky, kuchyňky, pokojíčky, kočárky, prin-
cezny a víly. Ani v tom sportu a tělesné výchově jsme  
k sobě neměli blízko. Snad v hudební výchově by se 
našly výjimky.  
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Jiné to bylo v bytových a nájemních domech, kde se děti 
denně stýkaly, znaly se a vytvářely si různé vztahy, 
přátelské i opačné. V našem nevelkém domě však bylo 
jen pár kluků a bez zájmu o děvčata. Nebylo koho si 
namlouvat, i když tam po jistou dobu bydlela i dvě 
děvčata, sestry, ale to byly opravdu jen kamarádky.  

   Situace se však začala obracet se změnou školy. Já šel  
z obecné na měšťanku, což se dneska rovná přechodu  
z 1. na 2. stupeň základní školy. Ta moje škola byla 
chlapecká v Houškově ulici a přes vnitroblok sousedila 
na druhé straně s dívčí měšťankou v Jablonského ulici. 
To však už byla válka a z Československé republiky se 
stal německý protektorát. Řekl bych, že na nás, nastáva-
jící puberťáky, zpočátku tahle změna a situace příliš 
nepůsobila. Vadilo nám spíš, že se učíme německy i ně-
které předměty, že se najednou mění leccos v dějepisu… 

   Zato nás začala zajímat děvčata z měšťanky a mimo 
jiné i to, jak se s nimi domlouvat přes onen rozsáhlý 
dvůr z okna do okna. Z naší party zejména Míra Lišků 
začal probouzet zájem děvčat. Nebylo divu, byl to velmi 
pohledný kluk! Jednou jsme s ním šli k přátelům jeho 
rodičů do zahrádkové kolonie, a jak se ukázalo, bylo to 
vlastně na rande. Dcerku oněch přátel totiž požádala její 
spolužačka, aby ji s Mírou seznámila. Byla tak nervózní, 
že než jsme přišli, rozkousala kapesníček!  

   Byly ovšem i jiné způsoby seznamování, ba i dosti 
drsné. Tak třeba jsme s Vašíkem Šteklem, mým věrným 
kamarádem, čekali v místech, kde je dnes ulice Buková, 
až půjdou do školy děvčata ze Slovan. Měli jsme na 
prstech (ukazováčku a palci) gumičku a z takto 
vytvořeného skrytého praku jsme po děvčatech stříleli 
„pucinky“ – skobičky smotané z papíru. Terčem byly 
dívčí zadečky, jak jinak! Podle reakce zasažené se pak 
situace dál vyvíjela buď kladně, ale spíše záporně. 
Nebyli jsme jediní kluci, kteří takové metody 
seznamování volili. 

   Tehdejší naše randění se ne vždy týkalo namlouvání. 
Šlo většinou o schůzky nejen dvojice namlouvajících se, 
ale i smíšené party kamarádů. Ať už se šlo do kina nebo 
na procházku či na výlet za město. Cílů jsme tehdy měli 
hodně – a nálety na Plzeň se ještě nekonaly, ba ani 
přelety „nepřátelských“ leteckých svazů nebyly hned na 
programu. S touhle „nadílkou“ přišli Spojenci až  
v pozdějších letech, kdy získali základny na území 
Evropy, tedy v Itálii. 

   I když to pro současníky bude znít nevěrohodně, tehdy 
jsme dost často chodili na Homolku, do Borského parku 
nebo na Lochotín, kde v jeskyňce „sídlil“ poustevník (jen 
figura). Sem se chodilo hlavně kvůli první puse a líbání 
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vůbec. A nejen po městě jsme se vydávali na procházky, 
jezdívali jsme na výlety i za město, ať už na Radyni, 
Ostrou Hůrku, ale i na Krkavec, k Boleváku, do Zábělé… 
Plzeň vždycky měla okolí bohaté na přírodu i na pa-
mátky a zajímavosti. 

   Město ovšem nabízelo i své tradiční možnosti, k nimž 
patří kina, divadla, kavárny, ba i restaurace a některé 
hospůdky.  

   Za války však toho na vybírání moc nebylo, kromě těch 
biografů. Na Petrohradě bylo velmi oblíbené Lido Bio  
v objektu DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota)  
v Táborské. Měli tady balkon a na něm lóže pro dva až 
tři diváky. Už můj bratr Karel sem chodíval rád, 
dokonce jsem mu občas chodil pro lístky. Pokladní se 
někdy ani neptal, kolik lístků chci, znal své stálé 
návštěvníky. Jen podotkl: „Jako obvykle?“ a už trhal  
z bloku vstupenek dva kousky.  

  Když jsem dosáhl „patřičného věku“ – to už bylo po 
válce, kupoval jsem tady občas i já dva lístky. Občas se 
stalo, že byl o dvoumístné lóže velký zájem a tak si 
někdo „v nouzi“ koupil i tři lístky do těch dvou 
rohových. Tehdy to šlo, ceny vstupenek nebyly tak 
závratné jako dnes, i když k nim leckde je zadarmo  
i popcorn. Musím podotknout, že nejen Lido Bio mělo 
lóže, byly i jinde – třeba vzadu, kam se i bez lóží do 
poslední řady mladé dvojice nejraději usazovaly.  

   Napadá mě však ještě jedno doslova exkluzivní místo 
pro naše randění! Tehdejší Mikulášský hřbitov. Už za 
války téměř opuštěný. Nízká kamenná hradba vlevo nad 
strání spadající k Radbuze bývala v oblibě. Dalo se tu 
v klidu posedět, držet se za ruce a dívat se na řeku. 
Idyla.  

   Docela jiné to ovšem bylo na druhé straně hřbitova. 

   Vzpomněl bych třeba na prázdniny 1940, kdy jsme 
měli takovou malou předpuberťáckou „karetní společ-
nost“ a scházeli se před kostelem U Ježíška pod Miku-
lášským hřbitovem nedaleko nádraží. Tehdy tam ještě 
byl klid a my tam den co den mazali žolíky! Favoritkou 
byla taková na jejích jedenáct let hezky rostlá dívčina. 
Jméno už si nepamatuji, tak třeba Věrka. Bydlela někde 
blízko. Byl jsem moc rád v její blízkosti, to přiznávám. 
Marně jsem však usiloval o schůzku, i když mi před 
ostatními dávala najevo, že se jí líbím. Kdoví, co za tím 
tenkrát bylo. Doba už byla divná a válečné útrapy začaly 
nabývat na síle. 

   A pak najednou válka skončila! Přežil jsem, přežila 
celá naše rodina! Kupodivu jsem začal mít zájem  
o děvčata, a nebyl jsem sám. V naší svazácké skupině se 
mi líbila Dáša a bylo tomu zřejmě i naopak. Jenže já do 
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té doby ještě žádnému děvčeti ani pusu nedal, natož 
abych se jí vyznal z nějaké lásky. A že těch příležitostí 
bylo! No, puberťák! A tak si zanedlouho Dáša našla 
jiného, staršího. Já nakonec také nezůstal pozadu. Ve 
Wenzigo-vě ulici za nádražím jsme začali vyklízet 
opuštěný dům, snad bývalý penzion (spíše hodinový 
hotel), pro naši petrohradskou skupinu Svazu české 
mládeže. Zadní trakt silně poškodil dubnový nálet na 
nádraží, a tak jsme i tam dělali pořádek.  

   Jednou nás překvapila bouřka a já tam zůstal sám  
s Bárou pod jakýmsi přístřeškem. Už se mi nějaký čas 
líbila – a tak jsem se tam své první pusy přece jen 
dočkal! Scházeli jsme se pak nějaký čas i mimo 
svazáckou činnost, tak jako mnozí mládenci a děvčata té 
doby. Byly tehdy rozchody a udobřování. Dodnes si 
vzpomínám na Dagmaru a Lojzíka.  

   Rodiče jí zakazovali s ním chodit, ale ona vzdorovala; 
přestože se každou chvíli pohádali a rozešli. Jenže, jak 
oba přiznávali, vždycky se po takové hádce sešli na stej-
ném místě – na lávce přes Radbuzu u papírny! Jak se 
tam vždycky dostali, oba prý nevěděli. Tak to říkali a my 
jim to věřili. Třeba to byl takový nějaký „kompas lásky“.   

   Za těch šest let od skončení války do mého odchodu na 
vojnu, což se stalo na podzim roku 1951, jsem se dostal  
i na „druhou stranu“ – jak bych řekl. Neřešil jsem už jen 
své zamilovanosti a lásky, ale totéž i u jiných mládenců  
a děvčat. V roce 1949 jsem se stal vedoucím svazáckého 
souboru Divadlo naší doby. Mezi členy převažovali 
patnácti šestnáctiletí mládenci a děvčata. Soubor občas 
vystupoval také večer a dokonce i mimo Plzeň. Kromě 
toho jsme měli kousek za Stříbrem na řece Úhlavce již 
zmíněnou „rekreačku“ – objekt hostince u usedlosti a mlý-
na. Jezdili jsme tam na víkendy a svátky a o prázdninách 
 i na delší turnusy. No a rodiče měli obavy, aby se při 
takových akcích nekonaly „nějaké nepřístojnosti“!  

   Řešení jsme tehdy našli – čas od času jsme rodiče 
pozvali na schůzku do klubovny a společně jsme 
případné problémy probírali. Ono to opravdu někdy 
nebylo jednoduché vysvětlit třeba takové Zuzce-
Bombičce a Járovi, že holt si nemůžou dělat, co chtějí, 
když jsou členy velké party. Ale ti dva byli spíše 
výjimkou. Randění a namlouvání bylo vesměs takové 
kamarádské. To jen my, už dospělejší jsme s tím někdy 
měli problémy. Aspoň máme na co vzpomínat, že? 

    

(Poznámka autora: Citovaná jména jsou zaměněna!) 
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Naše modrá léta 
 
   Už měsíc nebyla válka a my se zabydlovali na 
Slovanech v ulici Pod Hájem, přímo proti Homolce. 
Osvobození Plzně nás zastihlo u příbuzných na samotě 
nedaleko Třemošné. Za nočního náletu na plzeňské 
nádraží 17. dubna 1945 pár bomb dopadlo až k Nepo-
mucké (dnes Slovanská tř.) a poškodilo i dům  
v Hauffově ulici (dříve Táborské), kde jsme bydleli. 
Hned druhého dne však Spojenci krátce po poledni 
shodili bomby i na Slovany, kde bydlel bratr Karel, a tak 
jsme se jeho rodinou uchýlili k příbuzným na venkov. 

   Nebyli jsme tak ani u toho, když z rodinné vilky, kde 
bratr Karel s rodinou žil, utekla německá rodina, která 
tu bydlela. To jsme zjistili po návratu, když Plzeň 
osvobodila americká armáda. I v tom osvobozeneckém 
zmatku se nám podařilo byt získat a já se z Petrohra-
ďáka stal Slovaňákem. Němci před útěkem byt důkladně 
vyklidili, takže jsme maximálně získali náhradu za náš 
rozbitý nábytek z Táborské. Jo! A jednu dýku hitler-
jugend s opaskem! 

   Konec války přinesl i jiné změny. Tak nějak jsem 
přestěhováním ztratil kontakt na své kamarády z Petro-
hradu. Jen Vašík Štekl nelenil a dokázal za mnou na 
Slovany přijít. Jednou, bylo to 11. června, přinesl jakýsi 
nebarevný leták s obrázkem hocha a dívky, tuším i s čes-
koslovenskou vlajkou a heslem: Vstupte do Svazu české 
mládeže! Bylo tam ručně připsáno, že přihlášky se 
přijímají v restauraci U Kočovských.  

   Netroufám si tvrdit, že ten 11. červen nějak zásadně 
ovlivnil můj další život, ale kupodivu dětem a mládeži 
jsem vlastně zůstal věrný po celý život!  

   Šli jsme tenkrát s Vašíkem pěšky ze Slovan až ke 
Kočovským, což bylo na Nepomucké u Mikulášského 
náměstí. Cestou jsme měli možnost pozorovat poválečný 
„cvrkot“, ve kterém se mísilo tolik různorodých událostí. 
Kousek jsme šli rozbombardovanými Slovany, pak zase 
po hlavní ulici, kde se kromě jiného dění občas 
proháněly džípy s americkými vojáky. Na české dívky 
volali: „Helou, slechnos!“ a při zamávání na pozdrav 
významně ukazovali balíčky s najlonkami, cigaretami 
nebo čokoládou. Občas nějaká „slechnos“ neodolala  
a s vojáky odjela.  

   No, nedivte se hochům, kteří právě přežili válku, ani 
dívkám toužícím zrovna po raritních punčoškách! 
Raději se vrátím k restauraci U Kočovských. Za oknem 
byl známý leták ve větším formátu. Když jsme vešli do 
prázdného lokálu, uviděli jsme u jednoho stolu dva  
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mládence. Jedním byl Lojza Nesvora, nám oběma  
známý bouřlivák a starší kamarád Míry Lišků, se kterým 
jsme občas ministrantovali v kostele na Jiráskově 
náměstí. Druhým u stolu byl Honza Kesl, který bydlel o 
kousek dál na rohu Plzenecké. Znali jsme se od vidění. 

   Chtěli jsme vědět, k čemu ten Svaz české mládeže 
bude, jakou má mít činnost a tak dále. Po okupační 
nouzi a válečném stavu nás lákala myšlenka, že budeme 
členy party kamarádů a že bude na nás, jaké činnosti 
nebo zájmům se budeme v SČM věnovat. O politice se 
tehdy nemluvilo – ani v pozdějších měsících. Vlastně až 
do prvních voleb v roce 1946. 

   Nakonec jsme s Vaškem přihlášky podali a podepsali. 
On byl čtvrtým a já pátým – rozhodli jsme podle 
abecedy – členem SČM Plzeň V. Petrohrad. Tak to stojí 
na razítku, které stvrdilo naše členství, jež vzniklo  
11. června 1945. 

   Tak začala naše modrá léta, nejen na Petrohradě, ale  
i v jiných částech Plzně. Byla někdy plná nadšení, jindy 
zase zklamání, ale patřila do prvních svobodných let po 
kruté válce, která nás kluky a děvčata připravila o dět-
ství, a ty starší o přirozený přechod do věku dospělosti.  

   A proč modrá léta? Svazáci nosili modré košile a měli 
modré vlajky se znakem SČM. Říkali nám, že nás to 
spojuje s halenami dělnické třídy, předvoje socialistické 
společnosti.  

   To, co následovalo poté, jsou jen letmé vzpomínky. 
Především přibývalo členů, ale i akcí. Jedna z prvních 
velkých schůzí se konala už 14. června 1946 v restauraci 
u Poků, na rohu Mikulášského náměstí a Mikulášské 
ulice. Tam se tehdy volilo první vedení místní skupiny 
SČM Petrohrad, a záhy se pak začala rozvíjet i jakási 
činnost. Často šlo o brigády na poválečný úklid města  
a při prvních mírových žních, postupně přibyly zábav-
nější formy využití volného času.  

   Nejen mne, jako novopečeného Slovaňáka, ale i ně-
které další svazáky z „příhraničí“ mezi Petrohradem 
 a Slovany překvapovalo, že právě na Slovanech žádná 
svazácká skupina nevznikla. A koneckonců odtud ani 
moc mladých k nám na Petrohrad nechodilo. O řešení 
jsme si tak vlastně sami řekli: Kdo na Slovanech bydlíte 
a souhlasíte, založíte tam novou skupinu SČM. To byl 
rok 1947. Pověření jsem dostal já, Jaromír Brousil, Pepa 
Fidler, Dana Jásková, několik dalších, a k tomu hrst 
„papírových členů“, tedy přihlášených, ale neaktivních. 

   Problémem byly a zůstaly prostory, kde se scházet, 
schůzovat, ale i bavit se a rozvíjet zájmové činnosti. 
Hostince a restaurace umožňovaly svazákům činnost, 
ale obvykle jen tam, kde vedle lokálu měly další míst-
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nost. Tak jim zůstal prostor pro pivaře a svazákům zase 
třeba nabídly kulečník. Obvykle měly i nějakou útratu 
nebo i nájemné. 

   I v takových podmínkách se nám podařilo nacvičit 
například divadelní představení, pohádky pro děti. Hráli 
jsme je na scéně DTJ 2, Sokola V. a v bývalém kinu 
Universita. 

   A byly i jiné úspěchy. Dokonce jsme na Slovanech 
získali věcné ocenění za brigádnickou činnost při 
Národní směně 1947! Na to si obzvláště rád vzpomínám! 
Dostali jsme elektrický gramofon a jeli jsme si ho 
osobně převzít na Ústřední výbor ČSM v Praze na 
Gorkého náměstí (dnes Senovážné). O deset let později 
jsem do budovy vstupoval jako redaktor nového 
časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. A pak 
dalších více jak třicet let už jako jeho šéfredaktor.   

   Ale zpátky k modrým létům na Slovanech! Na podzim 
roku 1948 se nám podařilo získat opuštěný dům na rohu 
Motýlí ulice a Nepomucké. Nevzpomínám si už, zda 
patřil nějakým Němcům, kolaborantům nebo jeho 
majitelé zahynuli při náletu na Slovany. Hodně jsme si 
tu tehdy mákli, tedy uklízeli, opravovali a sháněli 
vybavení. Zato jsme pak měli bohatou činnost i zájmové 
kroužky. Vrcholem byl vznik souboru Divadlo naší doby 
(DND), kterým jsme navázali na předválečný kolektiv 
téhož jména, ve kterém působil i můj starší bratr Karel. 
Nevěnovali jsme se ani tak divadlu, byli jsme spíše 
smíšený soubor písní, tanců a krátkých divadelních 
vystoupení. 

   Už koncem roku 1949 však rozsah naší činnosti 
překročil rámec místní svazácké skupiny, a tedy jsme se 
stali kulturním souborem Okresního výboru ČSM Plzeň 
IV. Ze Slovan jsme přesídlili do prostor bývalé hospůdky 
na Mikulášské ulici č. 5, a tak ještě nějaký čas k nám 
občas zavítal host dožadující se piva či rumu. Neodra-
dila ho ani tabule DND umístěná na fasádě!  

   Ze Slovan jsme si „přinesli“ ještě něco navíc. V roce 
1949 jsme totiž získali u Stříbra v údolí řeky Úhlavky 
„rekreační a školící středisko“. Byla to část objektu velké 
usedlosti, kterou tvořil mlýn, hospodářství a výletní 
restaurace. Tou „rekreačkou“ se stala ona restaurace se 
sálem, kuchyní, několika pokojíky a sociálním 
zařízením. Bylo to prima prostředí na oddech, ale i na 
nácvik nových částí programu. A také jsme vystupovali  
v okolí, Kladruby nevyjímaje. Tam totiž mlýn admini-
strativně patřil. Jezdili jsme sem o víkendech, o prázdni-
nách i v zimě a na závěr roku na Silvestra.  

   Ovšem místní skupiny Svazu mládeže už v té době byly 
v úpadku. Svazácká činnost se tehdy přenášela do škol-
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ských a závodních organizací. Bylo to nelogické, protože 
volný čas mladí lidé stejně trávili v místech svého 
bydliště a podle svého. A nejen v Plzni bylo typické, že 
po práci a škole kdekdo spěchal na vlak či autobus, 
zkrátka domů. Jaképak schůzování nebo činnost ve 
škole a fabrice! Přirozené zájmy a záliby si mladí začali 
realizovat jinak a jinde. Modrá léta svazácká nejen na 
Petrohradě a Slovanech končila.    

   Vzpomínky i zážitky z éry modrých let 1949 – 1951 by-
ly však natolik silné a bohaté, že jsem z nich získal 
námět pro napsání knihy Objevení Sluneční země. 
Zůstalo prostředí i některé epizody, jen místo sva-
záckého souboru se v příběhu objevují pionýři, kteří 
mají u mlýna letní tábor. Knižní vydání vyšlo v Zápa-
dočeském nakladatelství v roce 1978. Předtím ovšem 
časopisecky v ABC jako příloha v roce 1976. 

   Nejen tady však najdete mé vzpomínky na modrá léta. 
Když Jan Drnek a Oto Brachtel připravovali obsáhlou 
historickou publikaci U CÍSAŘSKÉ CESTY, která je 
příběhem druhého plzeňského obvodu od starověku do 
roku 2014, požádal mě Honza, abych do této kroniky 
napsal o svazáckém hnutí na Petrohradu a Slovanech. 
Jsem si vědom, že se mi podařilo zachytit jen malou část 
života a zájmů mladých z let 1945 – 1951. Knihu vydalo 
Občanské sdružení STREET Plzeň v roce 2015  
s podporou Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
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Chvála ohlédnutí 
 
   Tolikrát jsme to už slyšeli: „Neohlížej se, koukej na 
cestu, kam to šlapeš!“ (v dětství), „Kupředu, zpátky ni 
krok! “(v mládí, které všechno ví a zná),„Tak už se za tím 
pořád neohlížej!“ (rady dospělých dětí nám, rodičům,  
kteří – dle jejich pohledu – se vracíme do dětských let). 
Ale já říkám: Je dobré se ohlédnout, podívat na stopy, 
které jsme za sebou zanechali (s nadějí, že jsou ještě 
vidět na té zaprášené cestě), zamyslet se (jen malinko, 
aby to nebolelo), třeba i zasnít, určitě se usmát. Je to 
přece kus našeho života. Až se někdy jeden diví, co 
všechno se v něm událo! Někdy si dokonce i po těch 
letech všimne něčeho, kolem čeho chodil – a  neviděl. 

   Účtování? Ale kdež! A ano-li, tak jen trochu, aby se 
neřeklo. Spíš něco jako utajená láska: tady jsme 
tenkrát…, sem jsme se vraceli…, onoho  je nám líto…,  
nad tím se ještě dneska radujeme. 

   Vlastislav Toman se toulá Petrohradem a Slovany, 
žádné světodějnosti, svět klukovských her,  kamarádství, 
válečná léta, plány, sny,  vykročení do světa, kde se už 
nic neodpouští... A přece: je to základ, na němž stojí 
veškerý náš další čas. Někdy si to ani neuvědomujeme. 
Jeho vyprávění je mi blízké. Také to mám podobně 
nastaveno. Můj plzeňský život probíhal v jiné městské 
části: Doubravka, Letná, Lobzy. Také se tam ráda 
vracím, ohlížím se, hledám stopy. Rozumím proč a z ja-
kých důvodů se vydal na tuto cestu. Je dobře, že 
připomněl své kořeny, podíval se, zda nad tím vším stále 
ještě roste zelený strom, dávající stín. Je tam. Až přijdou 
vedřiny, sedneme pod něj, okoukneme, jak dneska žijí ta 
místa, která nás pamatují. Aspoň trochu. To jeho 
Ohlížení je takové lehké, zdálo by se letmé, a přece se 
zakouslo (byť opatrně) do našich životů. Nebolí to, jen 
někdy trošku zatrne. To přece k životu patří. Stojí snad 
život na vzpomínkách? Ano. I na nich.  Každý máme 
někde ten kousek země, času, to DOMA. Pupeční šnůru. 
Když se o ni podělíš s někým dalším, dobře jsi učinil, 
člověče. Třeba mu to pomůže trochu urovnat zmatek  
v hlavě. Třeba se nad tvými řádky i on ohlédne, 
rozpomene, usměje, mávne rukou – jak kdo.  A řekne: 
Děkuji. 

   Já nad tebou rukou nemávnu, Vlastislave Tomane, ty 
Plzeňáku žijící v Praze. Já, Plzeňačka, bydlící v Praze.  

                                                                    

Karla Erbová 
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