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Stalo se poprvé v bezmála dvacetileté histo-
rii této edice kratochvilného čtení, že se autor 
vydání svého Kalendáře plzeňského nedožil. 
Zaposlouchejme se proto místo do obvyklé-
ho laudatia do vzpomínek spisovatelovy ženy 
Anny:

„Jiří Kolář se narodil 9. 1. 1935 v Praze. Jeho 
otec byl vrchním strážmistrem prvorepublikové-
ho četnictva. V 1. světové válce bojoval na ital ské 
frontě, po válce sloužil na Slovensku na Štrb-
ském Plese, pak ve Vacově na Šumavě. Jiří pro-
žíval svá dětská léta pod vlivem otce, který byl 
uvědomělý vlastenec a ctitel TGM. Celé mládí 
prožil na krásné Šumavěnce, jak říkával, kterou 
se také ve svých verších nejraději zabýval. Ver-
še psal již jako student, ale svou ranou poezii 
v padesátých letech zničil, k nadcházejícímu 
období nemohl nic pozitivního říci – odmlčel 
se. Mezitím vystudoval na pražské konzerva-
toři u prof. Smetany akordeon a později klavír. 
Jako hudební pedagog se nechal z LŠU v Tep-
licích přeložit do Sušice, aby byl blíže milované 
Šumavě. To bylo v roce 1965. V 80. letech do-
pisoval do Radia Svobodná Evropa, odkud byl 
občas ústy Mi la na Schulze slyšen pod jménem 
Doubravický – v šumavské obci Doubravice by-
dlel v dětství s rodiči. Po roce 1989 začal hojně 
publikovat, byl lyrikem tělem i duší, jako prozaik 
se rád zabýval tematikou 2. světové války. Svou 
slovesnou tvorbu začal zveřejňovat časopisecky 
v Lidových či Literárních novinách, v Plzeňském 
literárním životě i Sušických novinách. Knižně 
vydal celkem jedenáct titulů poezie nebo prózy. 
Byl členem Střediska západočeských spisovate-
lů a Obce spisovatelů. Celý život byl nadšeným 
skautem, dopisoval si s Jaroslavem Foglarem. 
Vyznával zejména hudbu Leoše Janáčka a Jaro-
slava Ježka a hry Voskovce a Wericha. Měl mno-
ho literárních i výtvarných přátel. Byl v podstatě 
optimista. Zemřel 8. května 2015.“

Vedle již zveřejněných sbírek veršů, drobných 
próz, pohádkových příběhů, básní v próze či zá-
pisků snů vydáváme posmrtně Jiřímu Kolářovi 
poprvé i cyklus ryze humoristických povídek. 
Starosvětsky laděné příběhy s ústředními posta-
vami dvou přátel – starobních důchodců – autor 
oživuje absurdními či fantaskními prvky. Čtená-
ře jistě potěší.

Vladimír Gardavský

Prolog

Vladimír Gardavský
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S Vendelínem Opěnkou se v poslední době 
cosi dělo. Tolik se těšil na důchod a teď, když 
se ho konečně ve zdraví dočkal, začal si při-
padat osamělý jako ten pověstný Jakešův kůl 
v plotě. Bylo to o to podivnější, že byl řádně 
ženat a s manželkou prožíval již čtyřicetiletý 
koexistenční maraton. Také na svůj důchod si 
nemohl stěžovat. Jeho výše obnášela slušný 
životní standard vysloužilého úřady zvláštní-
ho resortu ministerstva pro záležitosti kon-
zumního štěstí, kde to v posledních dvou le-
tech dotáhl až na místo sekčního šéfa.

Současná frustrace pana Opěnky měla svůj 
důvod: neměl si s kým povídat u piva. Jeho 
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sobotní návštěvy hostince U Bystrého vola, ostatně manželkou řádně ověřené 
a povolené, se odehrávaly v tiché osamělosti a bez účasti družné společnosti. 
Jak rád by si k někomu přisedl, jak rád by se seznámil s nějakým inteligent-
ním vzdělaným společníkem! Jenomže navázat běžným způsobem kontakt 
s okolní hospodskou komunitou bylo pro něho, zažraného introverta, zhola 
nemožné. Byl to stejný problém, jako kdyby měl vystoupit na scéně Národní-
ho divadla v roli Mařenky. A tak Vendelín Opěnka dál sobotu co sobotu mar-
ně čekal, že si k němu někdo přisedne. Dál melancholicky hleděl do sklenice 
piva, jehož pěna se mu před očima neúprosně vytrácela, a s bolestnou závistí 
pozoroval kypící hospodský ruch kolem sebe. Když jeho pivní osamělost hro-
zila vyústit v těžkou depresi, rozhodl se pro radikální řešení. Spásný nápad se 
mu nabídl v rubrice Průvodce osamělých v deníku Radostné smutky, který byl 
u orosené sklenice jeho jediným rozptýlením. Když přišel domů, tak tiše, jak 
jen dovedl, sedl a napsal do Radostného smutku následující inzerát: Hledá se 
intel. a vzdělaný společník k pivu, nejr. důchodce. Zn.: Jen vážně.

 Za nějaký čas dostal jedinou odpověď. Chvějící se rukou otevřel obálku 
a začetl se do ozdobného, kaligrafi ckého písma: Vážený pane, zabývajíce se již 
delší čas toutéž ideou jako Vy, tj. nalézti vhodného a vzdělaného společníka 
k pivu, refl ektuji na Vaši nabídku k seznámení. Mám solidní vzdělání, podepře-
né večerními kursy marxismu-leninismu, přetransformované ovšem do sou-
dobé plurality. Ujišťuji Vás, vážený pane, že Váš pobyt u piva se mnou nebude 
pro Vás promrhaným časem. Navrhněte místo a dobu našeho setkání… atd. 
S úctou Mojmír Čirůvka, emeritní magistrátní rada v.v.

Ještě týž den pan Opěnka odepsal. Za místo setkání navrhl zadní salonek 
hostince U Bystrého vola a za rozlišovací znamení žluté špendlíky v klopě, jako 
nosili Vontové. Za poznávací heslo navrhl vontské Buďme svorni a jako odpo-
věď Žlutá je barva naše.

Schůzka takto pečlivě naplánovaná proběhla bez všech komplikací. Po 
krátkém, leč napjatém očekávání pana Opěnky vešel nápadný pán důchodo-
vého věku a odložil svrchník. Na klopě jeho saka, střiženého zřejmě v čase 
Jana Nerudy, objevil žlutý špendlík. Pak si beze slova přisedl k panu Opěnkovi, 
jehož sako rovněž zdobil žlutý špendlík. Když se na jeho slova Buďme svorni 
dostalo odpovědi Žlutá je barva naše, oba pánové se představili, potřásli si 
rukama a zabořili se do letitých fotelů salónku.

Po objednaném pivu napadlo pana Opěnku ověřit si úroveň vzdělání svého 
nového společníka. Rozhodl se, že formou oslovení bude důstojné onikání. 
„Ráčej mi dovolit čistě orientační otázku. Vědí, kolik bylo žen Jindřicha os-
mého?“ zeptal se zničehonic. Odpověď, která následovala bez jediného za-
váhání, by jistě nadchla každého učitele dějepisu: „Kateřina Aragonská, Anna 
Boleynová, Jana Seymourová, Anna Klevská, Kateřina Howardová a Kateřina 
Parrová.“

„Skvělé!“ řekl pan Opěnka a zvedl sklenici k přípitku. „Doufám, že nebudou 
mít nic proti onikání, které je tím pravým oslovením mezi skutečnými přáteli.“

Tak vystoupili Vendelín Opěnka a Mojmír Čirůvka z ulity své osamělosti. 
Brzy se mezi nimi rozproudila živá debata.
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Naposledy jsme opustili stolní dvojici našich 
penzistů, pana Vendelína Opěnku a Mojmí-
ra Čirůvku, v hostinci při důstojném onikání. 
Jejich čerstvé seznámení na inzerát vyvolalo 
celou řadu námětů do diskuse. Náměty se jim 
jen hrnuly a každé další pivo představovalo je-
den tematický okruh rozpravy.

První pivo odstartovalo hovor o vynálezu 
bezdrátové telegrafi e a rádiových vln s jejich 
využitím při katastrofě Titaniku. Druhé pivo 
bylo ve znamení francouzské revoluce, na-
poleonských válek a utopického socialismu. 
Třetí pivo mělo na svědomí astronomické ob-
jevy, vesmírné vzdálenosti, pulzary a záhady 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Jak pánové 
Opěnka 
a Čirůvka 
posílali 
telegram

Únor



9

černých děr. Při čtvrtém pivu zabrousili do problematiky uměleckých avant-
gard dvacátého století. A konečně při pátém a posledním pivu se rozproudila 
debata o neudržitelném stavu dnešního světa. O terorismu, únosech, válkách 
na různých místech světa – v Bosně, v Perském zálivu, Čečensku, Horním Ka-
rabachu, Libyi, Sýrii a jinde. Tento stav byl shledán neúnosným a pro světový 
mír přímo zhoubným.

„Není dosud míru pod olivami,“ konstatovali oba souhlasně. Následkem toho 
vyvstala otázka, že pro mír by bylo třeba něco udělat. Jenomže co? Boj o mír 
skončil s pádem totality a nová situace si ještě nevytvořila nových a neotřelých 
mírových aktivit. Pan Opěnka a pan Čirůvka se nad tím hluboce zamysleli.

Byl večer, když vrchní zkasíroval útratu a oba pánové se ocitli v temnu noč-
ních ulic. Stále se jim honilo hlavou, jak by mohli svou trochou přispět k uklidně-
ní rozbouřeného světa. Mezi setmělými budovami míjeli právě jedinou, kde se 
ještě svítilo. Nad jejím průčelím se objevil nápis Hlavní pošta. Tady se pan Opěn-
ka zastavil a řekl: „Ráčej jít se mnou dovnitř, mám nápad, jak posílit světový mír.“

Následovala krátká porada, po níž se oba pánové ocitli uvnitř budovy. Po del-
ším bloudění konečně stanuli u přepážky s nápisem Telegraf. Zívající slečna za 
ní se právě chystala skončit službu. Překvapeně vzhlédla na podivnou dvojici.

„Rádi bychom podali telegram,“ řekl pan Opěnka.
„Je to tak naléhavé, teď večer?“ opáčila mrzutě slečna, která by se už ráda 

viděla v posteli se svým milým.
„Velice naléhavé,“ řekl pan Čirůvka. „Nejde totiž o obyčejný telegram, nýbrž 

o mírotvorný telegram mezinárodního dosahu.“
Slečna zakroutila hlavou a sáhla po blanketu. Když oba pánové přišli od 

psacího pulpitu a vrátili vyplněný tiskopis, slečnino kroucení hlavou nabylo 
povážlivého výrazu. Na blanketu stálo: Vážený pan Pan Ki-mun, Organizace 
spojených národů, New York. Chceme mír! Vendelín Opěnka a Mojmír Čirůvka.

„Vypadám snad na to, aby si ze mne pánové museli dělat šprťouchlata?“ 
zeptala se uraženě.

„Naprosto nikoliv. Slečna je krásná jako kytička, ale ten telegram prosíme 
pilně, aby ho měl pan generální tajemník už ráno při snídani,“ pevně stáli na 
svém oba pánové.

Slečna za přepážkou rezignovaně vzdychla a sečetla slova.
„Tak to máme New York, šestnáct slov, pilně, v nočním režimu – tak to bude 

rovná tisícovka.“
„Velice levné,“ konstatovali oba pánové. Jako na povel vytáhl každý pěti-

stovku a položil ji na pultík. Tak bylo odeslání historického telegramu s míro-
tvorným obsahem zpečetěno a obou pánů se zmocnil blažený pocit z dobře 
vykonané práce.

Když se oba ocitli venku, začalo drobně pršet. Právě přijížděla tramvaj. 
„Pojedeme nebo dojdeme pěšky?“ zeptal se pan Čirůvka.
„Samozřejmě pěšky, přece nebudeme zbytečně utrácet. Vědí, jak je teď jízd-

né drahé?“ řekl pan Opěnka.
„Mají pravdu, aspoň ušetříme,“ řekl pan Čirůvka a oba pánové vykročili pěš-

ky k domovu. Každý jiným směrem.
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„Pane Čirůvko, tak ta hovna máte v po-
řádku,“ zahlaholila bodře zdravotní sestra 
Šináglová po otestování vzorků páně Čirův-
kovy stolice, jemně a vkusně rozetřené na 
vyznačených místech antimikrobiálního pa-
píru v  diskrétně uzavřené obálce. Na roze-
tření vzorků si pan Čirůvka dal záležet, neboť 
měl výtvarný cit. U neinformovaného diváka 
mohly ty výrazné skvrny připomínat struktu-
ry od nějakého malíře abstraktních obrazů.

Zdravotní sestra Šináglová byla u pacientů 
známa svou přímočarostí a bodrým humo-
rem. Pacienti jí dali přízvisko Hubatá. Bez zá-
bran nazývala věci pravým jménem a pacien-

Od fekálií 
na pivo
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ti ji měli rádi. Dovedla totiž odtažitým a málo srozumitelným diagnózám dát 
punc originality a lidového humoru. Tím vlastně medicínu jistým způsobem 
zlidšťovala.

„Ano, hovna máte v pořádku,“ ubezpečila ještě jednou pana Čirůvku pro-
hlížejíc si pečlivě zprávu. Jinde by možná takové výrazy vzbudily pozornost, 
ne-li odpor, ale na místní poliklinice, lidově nazývané U Veselého chromajzla, 
podobné výrazy z úst sestry Hubaté nikoho nepohoršovaly.

Panu Čirůvkovi spadl kámen ze srdce, neboť se obával rakoviny tlustého 
střeva. Domů šel v dobré náladě. Cestou si vzpomněl, že taková věc by se 
mohla tak trochu oslavit. Ano, zapadne do nějakého výčepu piva. Nejblíž na 
cestě je hospoda U Vystřelenýho voka. Je to sice špeluňka, ale má všechny 
přednosti, které dělají hospodu hospodou. Především tam mají výtečné pivo, 
protože se v trubkách ani chvilinku nezdrží. Zaboha si nemohl zvyknout na ty 
ze západu k nám importované globalizované restaurace, vyznačující se sice 
nablýskaným luxusem a perfekcionalismem, ale ustejněné jak sériový výro-
bek a studené jak psí čumák.

U Vystřelenýho voka to šumělo jako v úle. Co, šumělo! Zvučelo, halasilo 
a hlaholilo, jelo se právě na plné obrátky. Tahle hospoda rozhodně nepatřila 
mezi tu globalizovanou nudu s vnějším leskem a vnitřní prázdnotou. Ze všech 
koutů a pórů zde vanula pravá a nefalšovaná poezie hospod čtvrté cenovky 
blahé paměti.

Výčepní pult byl v obležení a dostat se k němu vyžadovalo pevné odhodlá-
ní dosáhnout svého cíle. To pan Čirůvka měl. Když se mu to podařilo, objednal 
si pivo a porozhlédl se napravo i nalevo na nesourodou tlačenici pivařů, kteří 
klábosili páté přes deváté. Pak si všiml, že z konce řady na něj mává přítel 
Opěnka. Protlačil se k němu, řádně si s ním přiťukl a zavdal si první lahodný 
doušek. Opěnka nezůstal pozadu a teprve teď se mohla otevřít stavidla hovo-
ru, pokud jim to halas pivařů dovolil.

„Poslechnou, Čirůvka, já myslel, že tahle hospoda není pro ně, že budou mít 
radši něco víc nóbl.“ Pánové Čirůvka a Opěnka si stále důsledně onikali.

„Opak jest pravdou. Voni by mohli vědět, a už jsem k tomu poskytl víc dů-
kazů, že hrubě nesnáším ty neosobní a sterilní globalizovaný hospody, sice 
samá šminka a paráda, ale bez kouska pravý hospodský poezie, jakou má prá-
vě tahle klasická čtyřka. Podívají se na ten cvrkot kolem, dyť je to sám život.“ 
Opěnka se rozhlédl kolem a nemohl než uznat pravdivost přítelova postřehu. 
Vpravo se klábosilo o fotbalu a o přímo pohádkových příjmech špičkových 
fotbalistů. Vlevo se přetřásala kůrovcová kalamita na Šumavě a koupě ojetých 
aut. Tedy témata pro hospodu jako stvořená. Ale co hlavního: nevřískaly tady 
z reproduktorů tupé a nesnesitelné hity, čímž se tato hospoda blaze odlišova-
la od ostatních hospod.

„Nu a co jich sem bezprostředně přivedlo?“ zeptal se Opěnka.
„Nu co, byl jsem na zdravotním středisku.“ A pan Čirůvka pokračoval, jak 

dobře pochodil na testu své stolice a jak se na to konto chtěl trochu rozšoup-
nout právě zde v lidové pivnici. Při tom použil těchže výrazů jako zdravotní 
sestra Šináglová alias Hubatá.
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„Jak vidím, důvody k napití mohou být různé. Já například zapíjím narození 
třetího vnuka.“

Zatímco naši dva přátelé pokračovali v rozhovoru o valorizaci důchodů 
a Kaplického knihovně, z hroznu pivařů vystřelovala jména Jágr, Šebrle, Rosic-
ký, Špotáková a dalších sportovních hvězd.

Po třetím pivu si pan Čirůvka vzpomněl, že má ještě objednat instalatéra na 
opravu vodovodu. Dopil, zaplatil, rozloučil se s přítelem a jal se protlačovat 
ke vchodu. 

Když se za ním zavřely dveře, zeptal se Opěnky jeden ze štamgastů, který 
stál poblíž: „Neříkal ten pán, co právě odešel, že všechno stojí za hovno?“

„Ale kdepak. Říkal jen, že byl na zdravotním středisku otestovat svá hovna, 
že mu to dobře dopadlo a že ze samé radosti zašel na pivo.“
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Pan Opěnka s panem Čirůvkou seděli zase 
jednou U Bystrého vola, když pan Opěnka 
zčistajasna povídá: „Tak nevím, jestli nedá-
váme tím naším vysedáváním u piva ausge-
rechnet špatnej příklad mládeži!“

„Šplouchá jim na maják?“ užasl pan Čirův-
ka. „Co jim tady schází? Pivo jako křen, ob-
sluha až na ty ceny vzorná, na politiku tady 
můžou nadávat do aleluja a mládež si cestu 
k pivu tak jako tak najde.“

„Jo, jenomže takhle už to dál nejde. Nejen 
chlebem, v našem případě tekutým, živ je 
člověk, ale taky kulturou těla. A právě tady, 
myslím, máme rezervy. Co takhle místo dře-
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pění u piva s nevyhnutelným tělesným zakrňováním oprášit staré sokolské 
V zdravém těle zdravý duch!?“

„To už můžou rovnou vykopat z hrobečka Tyršův odznak zdatnosti, blahé 
paměti,“ poznamenal ironicky pan Čirůvka.

„A vědí, že mně mluví z duše?“ zahlaholil nadšeně pan Opěnka. „Proč mís-
to zvedání půllitrů a přetěžování našich sedacích částí nezvedat raději činky 
nebo nezaměstnávat jiné, dosud trestuhodně zanedbávané partie naší zchát-
ralé tělesnosti? Příště žádná hospoda, ale sokolovna!“
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Tak se stalo, že se příští setkání naší dvojice místo v hostinci U Bystrého vola 
konalo v tělocvičně místní jednoty Sokol pod heslem Paže tuž, vlasti služ! 
Když si půjčovali u sokolníka klíče a vysvětlili účel své návštěvy, obrátil se so-
kol k manželce a zaťukal si prstem na čelo.

Studená a nevlídná tělocvična zela prázdnotou. Většina sportovně zaintere-
sované mládeže se už nacházela v místních hospodách nebo fetovala na míst-
ních diskotékách. Připraveni ve stoji spatném a oděni toliko v trička, trenýrky 
a cvičky připadali si oba pánové jako poslední mohykáni upadající sokolské 
myšlenky. A pak už to šlo ráz na ráz. „Upažit, zapažit, připažit, vzpažit!“ Třas-
kaly úsečné povely doprovázející úvodní prostná cvičení. Při kotoulu vzad na 
žíněnce luplo oběma v zádech. Teprve několikerý přeskok přes koně napravil 
pochroumaná záda a uvedl oba penzisty opět do formy. Ani pád z bradel s ná-
sledným pohmožděním v krajině bederní neodradil oba nadšence. Následo-
val šplh o tyči, pohříchu jen do výše dvou decimetrů. Cvičení na kruzích bylo 
nutno vynechat pro nedosažitelnost obou kruhů. Naproti tomu se zcela zdařil 
kolenotoč na hrazdě, přičemž si oba pánové vzájemně dělali záchranu.

„Nu, co tomu říkají?“ horlil nadšeně pan Opěnka otíraje si hojný pot z čela, 
když skončili. Při odpočinku s pocitem dobře vykonané práce padl náhle je-
jich zrak na nápis Tyršova hesla na stěně tělocvičny: Ni zisk, ni slávu!

„Hezké heslo,“ řekl pan Opěnka, „ale vím, jak ho vylepšit. Správně by mělo 
znít: I zisk, i slávu! Právě na vylepšeném hesle založíme náš projekt.“

Hned zítra se objevilo v ulici pana Opěnky několik ručně psaných plakátů: Jedi-
nečná podívaná! Sokolský slet pro dva cvičence! Produkce tuto sobotu ve 14 hodin 
na dvoře činžovního domu čp. 25. Pouze jediné představení! Vstupné dobrovolné.

Mezitím si oba pánové připravili efektní sestavu z prostných, cvičení s ty-
čemi a závěrečný alegorický obraz Zmrtvýchvstání Sokola. Hudbu k sleto-
vým cvičením narychlo zkomponoval pan Kukačka, učitel hudby, a pro živý 
hudební doprovod bylo přivezeno pianino značky Petrof s dvěma prasklými 
strunami. Jak se ukázalo, vůbec to nevadilo.

Brzy před začátkem představení se začal dvůr plnit návštěvníky a do připra-
veného talíře začaly padat první mince. Sotva zazněly první tóny rozladěného 
pianina, za nadšeného potlesku vběhli oba cvičenci na dvůr a zaujali posta-
vení na značkách.

Prostná cvičení byla oživena četnými předklony, záklony a kroužením tru-
pu. Pak následovalo cvičení s tyčemi, které suplovaly ručnice jako symbol při-
pravenosti k obraně vlasti. V závěrečné alegorii Zmrtvýchvstání Sokola se oba 
penzisté pomalu zvedali ze země s pažemi vztyčenými vzhůru a pak několi-
krát oběhli dvůr mávajíce pažemi a napodobujíce let sokola. Tím vystoupení 
skončilo. Úspěch byl nečekaný, obecenstvo si dokonce vynutilo jednu reprízu.

A nebyli by to pánové Opěnka a Čirůvka, aby nevykonali něco ušlechtilého. 
Za utržené peníze zakoupili pro místní tělocvičnou jednotu Sokol pět kopa-
cích míčů, dva těžké míče zvané medicinbaly a dvacet párů činek. Ty je dosud 
možno vidět v rohu tělocvičny pokryté prachem, a kdyby nebyly sem tam 
využity pány Opěnkou a Čirůvkou k jejich občasným fyzminutkám, zůstanou 
zcela bez povšimnutí.
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Panu Opěnkovi zachutnaly buchty. Na 
tom by ještě nebylo nic tak divného. Je-
nomže buchty mu zachutnaly večer před 
spaním, a jak byl pan Opěnka při chuti, 
neodhadl správně jejich množství. Nu po-
važte, jít do postele se čtyřmi makovými, 
dvěma tvarohovými a osmi povidlovými 
buchtami, které pan Opěnka spořádal na 
posezení, znamenalo přivodit si vše mož-
né, jen ne klidný a posilující spánek. Taková 
porce buchet před spaním by rozdováděla 
žaludek a rozházela noc i líného Honzy za 
pecí, jinak známého kliďase, který byl živ 
jen o buchtách a prospal víc jak půl života. 
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Pan Opěnka netušil, že ho čeká noc plná útrap v podobě divokých a krko-
lomných snů.

Asi hodinu se pan Opěnka převaloval z boku na bok, jak ho tlačil žaludek, 
a když konečně usnul, začal ten divoký kolotoč akčních snů. Jestli mohou být 
akční fi lmy, proč by nemohly být akční sny?

Nejdříve vypadl z kabiny dopravního letadla při explozi bomby. Strašně 
dlouho plachtil vzduchem, než dopadl do obrovské nádrže plné močůvky 
a fekálií. Sotva se dost napolykal hojné substance a vyškrábal se z jímky ven, 
už se viděl na pahorku v bitevní vřavě u Little Big Hornu v řadách sedmé ka-
valérie. Indiáni právě dobíjeli poslední zbytky bledých tváří a pan Opěnka už 
vystřílel všechny náboje z obou koltů, když se nad ním sklonil sám náčelník 
Sedící buvol a uchopil ho za vlasy, aby mu vzal skalp, pan Opěnka hrůzou 
vykřikl a probudil se. Nad ním se skláněla manželka v noční košili a kladla mu 
ruku na čelo, aby mu změřila teplotu.

„Copak, Vendelíne?“ ptala se starostlivě.
„Ale to bude asi z těch buchet.“
„Vidíš, neříkala jsem ti, aby sis taky nechal něco na snídani?“ řekla manželka 

a zalehla. Pan Opěnka znovu upadl do tenat neklidného spánku. Zdálo se mu, 
že je slavný toreador a právě zápasí s býkem ve španělské aréně. Když ho býk 
nabral na rohy, pan Opěnka pocítil prudkou bolest v kyčli. Upokojil se teprve 
ve stavu bdělosti, když se přesvědčil, že bolest je od ischiasu, který ho posled-
ní dobou sužoval.

Další sen začal docela nevinně. Byl potulným rytířem donem Quijotem de la 
Mancha a na svém oři jel konat ušlechtilé a statečné činy pro blaho lidstva. Za 
ním na oslíku klusal jeho zbrojnoš Sancho Panza a hleďme, vždyť je to stolní 
přítel Čirůvka! – Safra, ten se nějak spravil, diví se pan Opěnka.

Najednou před nimi, kde se vzala, tu se vzala obrovská saň, šestihlavý drak, 
divoce koulí šesti páry baziliščích očí, zuby jako nože vyceněné, z tlam šlehají 
plameny. Pro dona Quijota jedinečná příležitost. „Hoj, ty smrtonosná příše-
ro, již nebudeš škoditi lidskému pokolení, neb jsi narazila na nejstatečnějšího 
a nejslavnějšího ze všech rytířů!“ zvolal mocným hlasem don Quijot alias pan 
Opěnka a tasil meč. „Milosti, vezměme raději roha,“ nabádal ho Sancho, takto 
pan Čirůvka. „Nikdy!“ zvolal don Quijote. „A ty, Sancho, zůstaň stranou, nesluší 
se, aby zbrojnoš pomáhal v boji rytíři.“ S těmito slovy se chystal vrhnout na ne-
stvůru. Tu si všiml, že oheň, kouř a síra, které obluda vyplivovala z první tlamy, 
tvoří ve vzduchu jakási písmena. Pan Opěnka si vzpomněl, že kdysi viděl něco 
podobného na přehlídce letecké akrobacie.

Reklamní letadlo tam tehdy psalo kouřem na nebi nápis Coca Cola. Je-
nomže tohle nebyl nápis Coca Cola! Náš hrdina se podivil, když ohnivé jazyky 
z první tlamy draka vytvořily nápis - Infl ace. Don Quijote nemeškal a rázně 
uťal obludě první hlavu a nápis zmizel. Jenomže už tu byla druhá hlava, od 
níž šlehal další nápis – Deregulace. Don Quijote mávl mečem a hlava spadla 
na zem. Další tlama vyplivla nápis – Tunelování. I tahle hlava spadla a nápis se 
rozplynul. Než čtvrtá hlava vyplivla svůj nápis, zakoulela divoce očima. Pan 
Opěnka četl: Finanční skandály. Skončila na zemi jako všechny předchozí. 
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Pátá tlama vychrlila nápis – Zdražení piva. S tou se pan Opěnka zvlášť chutě 
pustil do boje a brzy ji zdolal.

Zbývala šestá a poslední tlama, ze všech největší a nejhrozivější. Zmítala se 
ze strany na stranu, zuřivě koulela očima a plivala ohnivé jazyky. Nápis, který 
vyvrhla, byl ze všech největší a nejčitelnější – Lidská blbost.

„Milosti, nechte toho, tu ještě žádný rytíř nezdolal,“ radil mu moudrý San-
cho, ale to by nebyl don Quijote, aby se nepustil do křížku i s touhle. Po hodi-
ně lítého zápolení však i on poznal marnost svého boje. Hlavu ne a ne srazit. 
Nakonec uznal, že Sancho má pravdu a boj vzdal. Zbylá drakova hlava se pří-
šerně zachechtala a drak zmizel za skálou.

To byl také poslední akční sen buchtové noci pana Opěnky. Když ráno vstal 
z postele, rozlámaný a skleslý na duchu i na těle, umínil si, že napříště už jen 
lehce a zdravě povečeří. Přirozeně, že bez buchet.
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Také si všimli, pane kolego,“ pravil ke své-
mu protějšku pan Opěnka, „jak se v naší 
mateřštině rozmohly některé verbální stere-
otypy a klišé, která se vyznačují frázovitostí 
a bezobsažnou jalovostí?“

„Jakpak bych si nevšiml, pane kolego,“ 
řekl pan Čirůvka. „Vždyť je jimi zamořena 
televize, rozhlas, tisk a samozřejmě nechy-
bí ani ve slovníku našich politiků. Módní 
rčení si už osvojila i většinová populace. 
Hned vám uvedu jeden z nejužívanějších 
slovních obratů: dneska je všechno o ně-
čem, o něčem jiném. Tedy ne něco jiného, ale 
o něčem jiném.“
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„Nebo vezmou si další frázi, která se na vás valí dnes a denně: být v obraze, 
což má asi svůj původ v televizi. Ten nebo onen je nebo není v obraze. To asi 
znamená něco jako být informován nebo mít ve věci jasno. Běda tomu, kdo 
dnes není v obraze!“

„Nebýt v obraze je jistě zlé,“ souhlasil pan Čirůvka, „ještě horší je ale nemít 
svůj imidž. Pane, kdo dneska nemá imidž, je naprosto vyřízenej člověk. Ten ať 
se rovnou rozloučí s cestou do Evropy.“

„Říkají s cestou do Evropy? Zcela správně, protože máme priority a být v Ev-
ropě je hlavní prioritou. Ono těch priorit je víc. Všimli si, jak jsme zaholdingo-
vaný, zadýlerovaný a zalízingovaný? A jak je to všechno u nás top a lajt?“

„Všiml, pane kolego, všiml. Všude je to teď samá story a super cena.“
„Apropó – k těm super cenám: pokud vím, super znamená v latině nejvyšší. 

De fakto se dnešní reklama chlubí, že její výrobek má nejvyšší cenu.“
„Nebo vezmou si, co je dnes všechno legitimní. Legitimní je jít na nákup, do 

sklepa, na půdu, do hospody, legitimní je pomalu jít i na záchod.“
„To je jako s tou fi lozofi í. Dneska má všechno svou fi lozofi i. Svou fi lozofi i má 

okopávání zahrádky, sekání trávy i sázení brambor. Jít k zubaři nebo k holiči 
má také svou fi lozofi i. Ještě nikdy nebylo v našem národě tolik fi lozofi e a fi -
lozofů.“

„Myslím, že už jsme toho probrali dost,“ řekl pan Čirůvka. Já teď jdu trochu 
pečovat o svou fyzičku. Potřebuju rozkrýt svou zálibu v přespolním běhu. Také 
jdou pěstovat fyzičku?“

„Nikoli, pane kolego, mou fi lozofi í je dnes relaxace!“
S těmito slovy se oba přátelé rozešli. Každý za svým hobby.
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V inzertní výloze McDonaldova stravova-
cího rychloautomatu Dlabej se mezi jinými 
objevil následující inzerát:

Zaběhl se zahradní trpaslík slyšící na jméno 
Tonouš. Velikost cca 45 cm, červená čepička 
(kulich), vousy prošedivělé, modrá kacabajka, 
zelené spodky, botky rudé. Nálezci se zaruču-
je odměna v tvrdé valutě.

Lidé si četli ten inzerát a mnozí už se začali 
rozcházet po okolí porozhlédnout se po za-
běhlém trpaslíkovi. Představu odměny v tvrdé 
valutě dokázal málokdo jen tak hodit za hlavu.

To bylo tak. Tonouš nepatřil mezi trpaslíky, 
kteří by dlouho vydrželi na jednom místě. 

Tonouš 
na pouti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Červenec



22

Neměl takříkajíc sicfl ajš. Když před časem zaujal své místo v zahradní skalce 
obklopen netřeskem, pryskyřníkem, lomikamenem, hořcem, náprstníkem, 
koniklecem, čičorkou, hvozdíkem, barvínkem a jinými okrasnými kytičkami, 
zjistil po čase, že dřepět jen tak pro okrášlení mezi skalničkami, tvářit se mile 
a dělat pěkný kukuč na kolemjdoucí je děsná otrava. Zvláště, když se nemůže 
ani hnout a protáhnout ztuhlé údy.

Když už se ta nečinnost a nuda nedaly vydržet, řekl si, že si odskočí na chví-
li někam do světa. Jenom kdyby si mohl vzpomenout na tu zázračnou for-
mulku, která by ho zbavila jeho stavu strnulosti čili katalepsie, kvůli které se 
nemohl hnout z místa! Věděl, že taková formulka existuje, jakýsi šém, který 
sádrové trpaslíky dokázal oživovat. Kdysi mu tu formulku pošeptal sám veli-
ký bůh všech zahradních trpaslíků Bralman Veliký, jenomže to už bylo hodně 
dávno a Tonouš si na ni ne a ne vzpomenout. Pak si ale přece vzpomněl:

„Strnulosti, strnulosti, ať se hejbám dosti! Katalepsie, katalepsie, ať se mnou 
čert šije!“

Sotva tu formulku vyslovil, vyskočil jako srna a vydal se do města. A protože 
to bylo zrovna o pouti, zamířil rovnou mezi pouťové atrakce.

Panečku, to bylo něco, co ještě neviděl! Střelnice, kolotoče, ruské kolo, ro-
tátor, varieté, odevšad halas, křik vyvolávačů, hudba a kravál, až uši zaléhaly. 
Proplétal se mezi davem a co chvíli slyšel z řad dospělých: „Promiň, chlapečku“ 
– to když mu někdo šlápl na nohu. Protože majitelé atrakcí ho měli za malého 
kloučka, nechtěli na něm vstupné. Jen mávli rukou, a tak Tonouš ani ne za dvě 
hodiny vystřídal jízdu na řetízkovém kolotoči, ruském kole, tobogánu, rotáto-
ru a ještě stačil udělat několik karambolů na elektrických autíčkách a projet se 
jeskyní hrůzy. „Panečku, to je jiný kafe, než dřepět mezi skalničkama,“ liboval si 
Tonouš. Jenomže jeho radost neměla trvat dlouho. Hlášení o zaběhlém trpas-
líkovi přišlo faxem na městskou policii a strážníci hned zahájili pátrání.

Zvláštní horlivostí při podobných pátracích akcích vždy vynikala nadporučice 
Vonásková. Také nyní ji její neomylný policejní čich zavedl mezi pouťové atrak-
ce. Správně předpokládala, že nikde jinde se zaběhlý trpaslík nebude zdržovat. 
A skutečně, netrvalo dlouho a uviděla Tonouše mezi davem u špalku tureckého 
medu – celého zalepeného, jak se cpal, až se mu bubliny dělaly za ušima.

„Mám tě, prevíte!“ vykřikla radostí, až to bylo slyšet na druhé straně u rotá-
toru, který se právě rozjížděl. Nedbajíc na jeho zalepenost popadla Tonouše 
do náruče a spěchala rychle k jeho majiteli panu Opěnkovi.

Tonouš prosil, protestoval, škemral, ať ho pustí, škubal sebou a tloukl pěs-
tičkami. Ale vše marno. Sevření policistky bylo pevné a její vůle neoblomná. 
Ostatně, musela být, neboť pouta na trpaslíky policie dosud nemá ve výzbroji.

Když policistka Vonásková předávala trpaslíka panu Opěnkovi, měl takovou 
radost, že vtiskl nadporučici hubičku. Policistka se zapýřila a zakoktala něco 
jako „Promiňte, ale až po službě“. Nabízená eura nepřijala řkouce, že policie 
úplatky nebere.

A tak Tonouš opět trůní na skalce mezi netřeskem, čičorkou, koniklecem, 
hvozdíkem a dalšími kytičkami u páně Opěknovy chaty. Hledí zarputile a sve-
řepě. Aby ho příště přešly zaječí úmysly, pan Opěnka ho zalil do betonu. 
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 „To vypadá na plivníka panelákového,“ za-
huhlal pan Opěnka při pohledu na vypuštěná 
obě kola svého bicyklu, pečlivě uloženého 
v místní kolovně, o níž byl přesvědčen, že po-
skytuje spolehlivý útulek jeho přibližovadlu. 
Nejen prázdná kola, ale i nepřítomnost ventilků 
a matiček svědčily o řádění zlomyslného šotka.

„Řádí nám tu plivník panelákový z čeledi 
záškodnicových, z podčeledi zlotřilcovitých. 
V odborné literatuře je nazýván též plivníkem 
kolovým,“ hlásil své ženě pan Opěnka hledaje 
v šupleti náhradní součástky.

„Jaký plivník? O co jde?“ zeptala se paní 
Opěnková. 
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„No přece plivník – víš, co to byli plivníci,“ vysvětloval pan Opěnka. „Takoví 
domácí skřítci starých Slovanů. Tehdy to byli vpodstatě dobráci. Šmejdili po 
bytě, jen sem tam provedli nějakej malej kanadskej žertík, nějakou malou taš-
kařici. Dnes se přizpůsobili době, rejdí v panelákových sklepích, jsou zlomysl-
nější a škodolibější a hlavně vypouštějí kola.“

Zatímco toto vysvětloval pan Opěnka své ženě, vzal náhradní součástky, 
pumpičku a zašel zpět do sklepa, aby uvedl své kolo do pojízdného stavu. 
Když tak učinil, s uspokojením pohlédl na vykonané dílo věře v jeho neporu-
šitelnost.

Leč jeho dílo bylo porušeno. Hned druhý den. Tentokrát v horní části kola. 
Rozlícen, neboť to nebylo poprvé, a navíc chtěl někam neodkladně vyjet, na-
lezl pan Opěnka své kolo opět ve stavu žalostném. Sklo předního světla bylo 
vyražené, dynamo pokroucené, zadní světlo odšroubované, drát od dynama 
zpřetrhaný a zvonek ukradený. Byv příjemně nasrán, zuře a kleje jako pohan 
letěl nahoru oznámit manželce, co se stalo.

„Mé kolo je opět ve stavu totální destrukce,“ řičel hned ve dveřích. „Tento-
krát to ale nevypadá na plivníka. Plivníci dosahují výšky nejvýše třiceti cen-
timetrů, jak se lze dočísti v genealogii tvorů abnormálně nízkého vzrůstu. 
Tentokrát tam řádil netvor nepoměrně vyšší. Zřejmě nějaký přežívající tvor 
humanoidních primátů. Nejspíš z antropozoika, kdy už tvorové podobní li-
dem byli obdařeni škodolibostí a pudem ničení jako důsledek nízkého stupně 
jejich inteligence,“ končil svůj výklad pan Opěnka.

„Nemusíš chodit tak daleko,“ řekla paní Opěnková. Já myslím, že to byl ně-
kdo z paneláku. Tedy tvor, jemuž se z málo pochopitelných důvodů dostalo 
označení homo sapiens. Vlastně tvor na vyšším vývojovém stupni.“

Pan Opěnka nebyl mocen slova. Že by homo sapiens, člověk moudrý, pá-
chal takové ničemnosti, to mu nešlo na rozum.
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Panu Čirůvkovi se neudělalo dobře. Začal 
ho bolet žaludek, játra, plíce, ledviny, záda 
a  přestal úplně chodit. Nezbývalo než při-
volat lékaře, což zařídil jeho věrný přítel pan 
Opěnka.

Přišel lékař, prohlédl pacienta a nařídil pře-
voz do nemocnice. V nemocnici se pacientovi 
dostalo náležité péče a vyšetření všech orgá-
nů, ale na nic se nepřišlo. Pan Čirůvka si ale 
nepřestával stěžovat, a tak se sešlo konzilium 
lékařů specialistů, aby posoudilo situaci. Je-
den na žaludek, druhý na játra, třetí na plíce, 
čtvrtý na ledviny, pátý na záda, šestý na po-
hybové ústrojí. Nenašlo se nic. Zbývalo jen 
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vyšetření na radiodiagnostickém oddělení, kde jej protahovali jakýmsi tune-
lem, který měl všechno zjistit, ale nezjistil nic.

Pan Čirůvka byl tedy poslán zpět domů, což dotyčný kvitoval hlasitými pro-
testy, neboť se cítil stále churav, ale nic nepomohlo. Pan Čirůvka se tak ocitl 
znovu v posteli svého staromládeneckého bytu. A tu uprostřed svých potíží 
dostal spásný nápad. Což nečetl kdysi, že existuje druh léčby zvané zootera-
pie, totiž léčba zvířaty, spočívající v jejich blízké přítomnosti, těsném kontak-
tu, hlazení, pohledu z očí do očí atd.? Jenom kde takové zvíře najít? O žádném 
nevěděl. Venku sice chodila spousta psů na vodítku s páníčky, ale to se nezdál 
být vhodný způsob. A navíc – pan Čirůvka nemohl chodit.

Když se svěřil svému příteli Opěnkovi, ten řekl, že o několika psech by vě-
děl. Dále poučil pana Čirůvku, že léčba pomocí psů se nazývá kanisterapie. 
„Já bych nejradši zlatého retrívra. To je trpělivý, laskavý a hodný pes,“ řekl pan 
Čirůvka.

A skutečně, netrvalo ani týden a přítel Opěnka přivedl krásného zlatého re-
trívra, jako vymalovaného z kynologické knížky. A hned se pan Čirůvka pustil 
do kanisterapické léčby. A protože měl psy odedávna rád, nebyl to žádný pro-
blém. Začal psa hladit, drbat za ušima, promlouvat na něj a laskat se s ním. Jak 
mu sdělil přítel Opěnka, pes byl k tomu účelu vycvičen a vychován v jednom 
kynologickém ústavu, kde léčil hlavně nemocné děti a starší lidi.

Psí terapie se konala ještě několik dní a hle, pan Čirůvka se cítil mnohem líp. 
Ale ještě to nebylo ono.

„Potřeboval bych ještě koně,“ řekl příteli Opěnkovi.
„Tak to bude hippoterapie,“ řekl pan Opěnka.
Jenomže kde vzít tak vhodného koně? Přítel Opěnka si opět věděl rady. 

„Mám známého chovatele koní,“ pravil a jal se jednat.
Ani ne za týden zastavilo před bydlištěm pana Čirůvky auto s přívěsem ve 

tvaru vysoké krabice, jaké se používají k přepravě koní. Pan Opěnka a jeho 
známý chovatel otevřeli dveře přívěsu a z jeho nitra důstojně vystoupila krás-
ná statná klisna Lili a vznešeně se rozhlédla kolem. Samozřejmě se ihned sešel 
houf zvědavců z okolí i z paneláku, kde pan Čirůvka bydlel.

Teprve teď nastala ta obtížná chvíle, jak dopravit statnou Lili do šestého 
patra paneláku. A protože to nešlo, museli svézt dolů pana Čirůvku. 

„Kůň, sláva!“ zvolal nadšeně, když uviděl Lili. Ta se nechala popleskat po šíji 
i pohladit po nozdrách. 

„To stačí,“ řekl po chvíli pan Čirůvka, když se s kobylkou dost potěšil. „Na 
ježdění jsem už starý, ale bylo to hezké. Děkuji vám. “ 

Lili odvezli zpět. Pan Opěnka a pan Čirůvka osaměli. Pan Čirůvka pak udělal 
pár kroků zpět k výtahu už sám. 

Druhého dne se cítil již zcela zdráv, vstal z postele a další týden se oba páno-
vé zase sešli v hostinci U Bystrého vola, aby společně oslavili páně Čirůvkovo 
uzdravení.
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Abychom mohli zmapovat nestálost pomě-
rů živnostenských, musíme se vrátit o čtvrt 
století zpátky. Tehdy občan Vendelín Opěn-
ka hodlal učinit nákup půl kilogramu mouky 
v prodejně Pramen, kam spolehlivě docházel 
čtyřicet let. Ke svému překvapení shledal, že 
je tam kožená galanterie. Stalo se tak nepo-
chybně v rámci restituce, aukce, pronájmu 
a nepochybně za příčinou převratu. Rozladě-
ný pan Opěnka rezignoval na půl kilo mouky 
a zakoupil kožený pásek, neboť mu padaly 
kalhoty. Řemen byl pevný, z pravé usně, pan 
Opěnka byl spokojen. Ostatně, kdo by nepod-
pořil nově zavedenou soukromou živnost.
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S příchodem zimy začaly panu Opěnkovi zábst ruce. I vzpomněl si na nově 
zavedenou koženou galanterii a šel si tam koupit rukavice. Kdo vylíčí jeho 
překvapení, když místo kožené galanterie nalezl v témže krámku bistro! Starý 
majitel zkrachoval a nový nalezl zalíbení v občerstvovacím zařízení. Zklamaný 
pan Opěnka chvíli váhal, ale nakonec dospěl k názoru, že nejen rukavice, ale 
i šálek grogu může zahřát jeho prochladlou tělesnou schránku. Poručil si grog 
a dva obložené chlebíčky. Byl spokojen. „Sem ještě někdy zajdu,“ řekl si pan 
Opěnka.

Po čase si vyšel na špacír a zamířil k předpokládanému bistru, neboť jeho 
mysl se upínala k občerstvení grogem a chlebíčky. Namísto bistra nalezl na 
témže krámku nápis Tabák.

Trafi kant mezitím vystrnadil hostinského, který se stal nájemcem autobaza-
ru. Frustrovaný a nadobro zmatený pan Opěnka si nakonec koupil sadu dout-
níků, ačkoli byl programový nekuřák.

Opět za nějaký čas si pan Opěnka potřeboval doplnit zásobu sirek a kou-
pit nějaké známky. Trafi ku však mezitím vystřídal second hand a pan Opěnka, 
aby neodešel s prázdnou, si koupil pánské podvlékačky v ceně 5,- Kč.

V dalších letech na témže místě pana Opěnku uvítala realitní kancelář, dro-
gerie, rybářské potřeby, knihkupectví a nakonec sex shop. A to byl poslední 
článek v řetězu soukromopodnikatelských aktivit v jediném prodejním ob-
jektu. S výjimkou posledního zařízení v každé z těchto novopečených pro-
dejen učinil náš z překvapení nevycházející zákazník nějaký nákupní počin, 
i když často zcela jiný, než měl v úmyslu. To aby podpořil soukromé podniká-
ní. A s nostalgií vzpomínal na stařičký Pramen, který jako stálice zářil na nebi 
socialistického byznysu plných čtyřicet let, aniž doznal nějaké podstatnější 
změny. Někdy to tam sice připomínalo Žemlův snědený krám, ale na tu bídu 
bylo alespoň spolehnutí.
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„Všimli si, jak i hospody ztrácejí, tento, jak 
bych to řek, no, náš národní kolorit, neboli 
starosvětský charakter?“ prohodil o pauze 
mezi dvěma hladinkami plzeňského ke své-
mu spoluštamgastovi pan Opěnka a utřel si 
napěněný knír. Plzeňské krásně kroužkovalo.

„Hm, to bude tím, jak se řítíme do Evropy. 
Hlava nehlava,“ mínil pan Čirůvka a oba pá-
nové v letech se rozhlédli po místnosti jed-
notně vybavené, stejné jako jiné toho druhu. 
Vojensky vyrovnaná fronta hracích automatů 
démonicky blikala a dva vlasatí mládenci se 
v potu tváře snažili vyrazit z přístrojů kýženou 
sumu.
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„Čum, vole,“ hlásil vítězně jeden z nich a další jeho slova zanikla v hro-
movém rachotu řítících se kovových mincí. Sotva odeznělo výherní hromo-
bití, vlasatci zamířili k baru. Oba pánové se odmlčeli a jejich pohled utkvěl 
na barovém pultu s pestrobarevným pozadím vyrovnaných likérů a drinků 
nejnovějších značek. Z reproduktoru se valila kavalkáda nejnovějšího roc-
kového hitu.

„Pamatujou se na hospodu U Kulaté báby?“ otázal se pan Opěnka a snížil 
hladinku plzeňského o další pěkně čitelný kroužek. „Tam se nikomu o tako-
vém nóbl vybavení ani nesnilo, a přece tam chodili vzdělaný a študovaný 
lidi. Jako ten doktor fi lozofi e, co nám večer co večer dělal přednášku o troj-
ský válce.“

„Jakpak bych se nepamatoval,“ opáčil pan Čirůvka. „Ještě dneska si vyba-
vím, na čí straně bojoval Hektor, na čí Patrokles a jak to nakonec dopadlo 
s  tím nešťastným Agamemnonem. A pamatujou oni na toho básníka, jak 
nám večer co večer vysvětloval, jaký je rozdíl mezi prozódií přízvučnou a ča-
soměrnou?“

„Tak, tak,“ pokyvoval hlavou pan Opěnka. „Tenkrát hospoda mohla být 
i institucí vzdělávací, dnes už jen vydělávací. Tak mě napadá: hospoda jako 
inspirační zdroj básníků, spisovatelů a fi losofů, ta přece vždycky měla své ne-
zastupitelné místo. Těch literárních hnutí a skupin, co vzniklo v hospodách, 
potažmo v kavárnách. Jenomže dřív měla hospoda svoji atmosféru, kouzlo, 
prostě inspirativní prostředí,“ horlil pan Opěnka.

„To je ono,“ vpadl mu do řeči spolustolovník. „Z našich hospod se vytrácí to, 
čemu se dnes tak učeně říká, no jakpak se to honem jmenuje, aha, už jsem 
si vzpomněl: identita. Tu jsme u toho. Odcizujeme se svému prostředí a na-
hrazujeme ho neosobní, kosmopolitní uniformitou. Ale to se netýká jenom 
hospod. No, řeknou, může nějakého básníka inspirovat běžící pás, řekněme 
v McDonaldově velkovýkrmně?“

Po občerstvení u barového pultu se oba vlasatci dali do házení šipek. 
Na to reagoval pan Čirůvka slovy: „ V každý zahradní restauraci bejvaly ku-
želky, to bylo přeci jiný kafe, než nějaký šipky!“ Po těch slovech se dlouze 
zasnil.

„Na co myslej?“ zeptal se ho pan Opěnka.
„Vzpomněl jsem si na starý venkovský hospody, na jejich zašlou slávu. Jak 

krásně ladily se svým venkovním prostředím. Na stěně obrazy Mistra Brožíka 
Hus před koncilem kostnickým nebo Volba krále Jiříka, lavice a stoly z pocti-
vého dřeva. Vyleštěná pípa s mosaznými trubkami, to byl přímo oltář k obřad-
nému pozdvihování. Ne nadarmo vidí Radko Pytlík ve své knize Ve stínu pípy 
v  hospodách rituální prostor, podobně jako jimi byly kdysi staré pohanské 
háje. A velký básník hospod Bohumil Hrabal pravil, že hospodská zábava je 
obrana proti stereotypu všedních dnů. Jenomže tady obranu proti stereotypu 
těžko najdeme. Představěj si tyhle příšernosti, třeba ty pekelně blikající mon-
stra nebo ty barový židličky, na kterých aby se vopice udržela, přesadit do tý 
mý vysněný venkovský hospody z mládí. To by byl stejnej hřích jako postavit 
panelák uprostřed doškový vesničky.“
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„Svatá pravda,“ přisadil si pan Opěnka. „Já když jsem chodil tátovi pro pivo, 
pan hostinskej, jako z cukrkandlu, mi do džbánu nakonec zadarmo natočil 
ještě pořádnou čepici.“

„Tak, pánové, co si ještě dáme?“ přerušil zajímavý rozhovor obou pánů číš-
ník.

„Přineste nám ještě jedno,“ odpověděli takřka unisono oba pánové.
Sotva číšník odešel, pan Čirůvka poznamenal: „Pivo tu mají dobré, to se 

musí nechat. To je ale asi tak všechno, co zůstalo ze starých hospod.“
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„I ta zima nám nějak zkrotla, jen se kouk-
nou,“ utrousil při pohledu na sychravé po-
časí za oknem mezi lokem piva pan Opěnka 
k panu Čirůvkovi a otřel si napěněný knír. „Už 
to není ten samec, co bejval.“

„Samec?“ opáčil pan Čirůvka. „Pokud vím, 
zima je rodu ženského. Chtějí-li mermomocí 
užívat rozlišovacích pohlavních znaků, pak 
tedy samice.“

„Správně,“ souhlasil pan Opěnka. „I Jan Ne-
ruda personifi koval zimu jako zledovatělou 
ženštinu:

Své čelo mi do okna vtlačila
a bílým svým okem se dívá,
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já vidím ji, zimu, tu paní zlou,
jak ledovým prstem mi kývá…“

zarecitoval pan Opěnka zvučně na celou hospodu. Hosté udiveně vzhlédli od 
svých sklenic.

„Pamatuji si to totiž ještě ze školy. Kdo měl profesora Procházku na češtinu, 
ten nezapomene nadosmrti podobných veršů,“ dodal pan Opěnka jaksi styd-
livě a skoro na omluvu, jako by se chtěl nadobro zříct svých draze nabytých 
vědomostí z dob gymnaziálních škamen.

„Je-li zima rodu ženského, pak nemůže být sporu o tom, že mráz je naopak 
eminentně rodu mužského. Já alespoň cítím přímo fyzickou přítomnost mas-
kulina, když se řekne: Dneska je tam mráz jako samec,“ řekl pan Čirůvka a hle-
děl vyrovnat náskok svého protějšku v hladince plzeňského.

„V tom mají svatou pravdu. Mráz bejval vždycky samec. Mráz je rodu mužské-
ho, zima rodu ženského, takže je to úplně jasný. A jde to taky pěkně dohromady. 



34

Skoro by se dalo říct, že mráz a zima jsou ideální manželský pár, pokud ovšem 
lze o ideálním manželství vůbec mluvit,“ řekl pan Opěnka, jenž byl ženat.

„Manželé, jó?“ zareagoval podrážděně pan Čirůvka. „A jejich děti jsou ram-
pouchy, ne? Jdou mi k šípku s vaší personifi kací! Bože, jak už je to dávno, co si 
klasik mohl dovolit napsat na konto Štědrého večera:

Tma jako v hrobě,
mráz v okna duje,
děvčata předou měkký len…

Jenomže to bejvalo, drahej pane, za blahých dob feudálního temna, dnes 
máme osvícený liberalismus, půlku zimy za sebou a sníh žádnej!“

„Svatá pravda. A takhle už to chodí kolik roků. Zrovna letos to mělo vyjít na-
opak, protože Barbora byla na blátě. Jenomže ani tyhle osvědčené pranostiky 
našich předků už nefungují. A já přesto sním o Vánocích, Vánocích bílých, jaké 
z dětství znám a vono furt nic. A pokud jde o ten verš z klasika – mráz v okna 
duje – tak na ten taky rychle zapomenou. Ani ta tma už není, co bejvala. Kvůli 
elektrickýmu osvětlení a všelijaký iluminaci se nemůžou ponořit ani do po-
řádný vánoční tmy. A vůbec. Vánoce bez sněhu jsou jako láska bez polibku,“ 
skončil svou obšírnou exkurzi do zimně-vánočního rozjímání pan Opěnka.

„Tak, tak,“ zarezonoval pan Čirůvka. „A proto se ptám: Kam se poděla poezie 
bílých Vánoc se střechýly, potažmo závějemi, nad kterými se táhl hlas zvonů 
spolu s bodrým lidem na půlnoční?“

„Kam se poděla, tam se poděla. Chtějí-li mermomocí vědět, odpovím jim 
stručně: Do prdele! Pane, jestlipak by mohl dnes napsat básník:

Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou… he?

Nemohl, tak viděj. A to máme postmoderní dobu, za sebou řadu revolucí, 
z toho nejméně tři sexuální. Dneska by tak mohl napsat:

Po blátě půjdu mazlavém, černém…
Jenomže to by zase nešlo dohromady s tou zvonkohrou. Ono je to vůbec 
nějaký pochroumaný. Díky netušenému rozvoji a pokroku vědy se nám zima 
jaksi vytratila ze čtvera ročních dob. Prý je to vlivem jakéhosi obalu kolem 
Země, co já vím. Tím prý se klima na zeměkouli pozvolna otepluje, a ty vlivy…“ 

„Vlivy jsou chyby,“ přerušil ho pan Čirůvka. „Ještě pár vlivů a kvartet ročních 
dob se nám scvrkne na pouhé trio: jaro, léto, podzim a něco jako delší předjaří 
mezi listopadem a únorem. Ale co, nás už to nemusí vzrušovat, my jsme si 
svých zim užili dost. Horší je to ale s dětmi, které už pomalu nebudou umět 
postavit ani sněhuláka.“

„Pánové, končíme,“ přerušil zajímavý rozhovor obou štamgastů neúprosný 
ortel vrchního.

Venku hvězdičky jen zářily.
„Hele, vono mrzne,“ liboval si pan Opěnka. „Možná, že přece jenom napad-

ne trochu sněhu.“
„Mrzne, ale jenom na holo,“ ukončil debatu defi nitivně pan Čirůvka. „Jde se 

bydlet!“
A oba přátelé se rozešli do svých domovů.
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