
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDITORIAL 

Jeden by mohl snadno prohlásit, že sepsat pro učitelské potřeby klasifikačního charakteru povídku na přesně stanova-
né téma nemůže být nic kdovíjak složitého. Dopustil by se však hrubého omylu. Dovolte nám, abychom Vás letmo se-
známili s tvůrčími postupy třídy oktávy, která se v podobné situaci ocitla naposledy docela nedávno: 
Den první – téma práce je zadáno. Nutno dodat, že velmi široké a snadno pochopitelné téma, totiž popsat situace ze 
života našich rodin za minulého režimu. Zadání doprovází několik dobře míněných rad: 1. Mluvte s rodiči. 2. Mluvte 
s prarodiči. 3. Mluvte s ostatními příbuznými. 4. Sepisujte nápady. 5. Buďte kreativní. 6. Napište povídku. Lhůta na ode-
vzdání je stanovena na třicet dní. Nikdo netuší, co bude dělat. Na druhou stranu však zatím nikdo nezačíná panikařit. 
        Den sedmý – zadavatel práce poprvé od zadání samotného vyzvídá, nakolik jsme pokročili. Ve třídě panuje rozpači-
té ticho. Všechny oči jsou upřené na podlahu. Někteří spolužáci se krčí pod lavicí. Nikdo netuší, co má dělat. Díkybohu 
však zatím nikdo nezačíná panikařit. 
        Den čtrnáctý – pan učitel se znovu ptá na pokrok a v očích mu blikají jiskřičky naděje. Cítíme se provinile, když o 
několik minut později pozorujeme, jak postupně vyhasínají. Někteří jedinci se rozhodnou zachránit situaci a podělit se o 
své nově nabyté poznatky z rozhovorů s rodinnými příslušníky. Ostatní žáci po nich nepěkně zahlíží. Když se téma řešilo 
o přestávce, všichni tvrdili, že ještě nezačali! Tato část kolektivu se cítí zrazena a netuší, co bude dělat. Na druhou stra-
nu zatím nikdo nezačíná panikařit. 
        Den jedenadvacátý – pan učitel už se neptá na nic. Po psychické stránce je to tak lepší pro všechny strany zúčast-
něné. Mnozí studenti totiž stále ještě netuší, co budou dělat. Naštěstí stále ještě nikdo nepanikaří. 
Den třicátý – je deset hodin večer a celá třída se schází na populární sociální síti FaceBook. Většina stále ještě netuší, co 
bude dělat, zběsile obvolává příbuzenstvo a vyzvídá od ostatních, nakolik jsou se svou prací daleko. Panikaří všichni.  
Nutno ovšem podotknout, že z psychologického hlediska nebývá práce pod značným stresem vůbec na škodu. Nao-
pak, je-li situace již skutečně neúnosná, podávají někteří lidé výkony dokonce daleko lepší než za normálních okolností. 
U třídy oktávy jeden takový výkon vyústil právě v časopis, který momentálně držíte v rukou. Pevně tedy věříme, že tuto 
hmatatelnou formu našeho potu – a mnohdy i našich slz – patřičně oceníte. 
 
S přáním mnoha příjemných čtenářských zážitků 
 
Třída oktáva 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦O vzniku umění ve školách 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a institucích jim podobných 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Můj velký otec a jeho ještě větší kamarádi 
měli zálibu chodit na jedno pivo a pak 
zůstat v hospodě do brzkých ranních 
hodin. Všem jim bylo okolo dvaceti, 
všichni byli ještě mladí a krásní s květá-
kem a dečkou na hlavě, což byl tenkrát 
nejmodernější vlasový hit. Všichni na sobě 
měli džisky a džíny značky Levis, nejnověj-
ší bagány a poslední dvacku v kapse. 
Všichni propadli ze všech možných 
předmětů, nedodělali školu, a tak se 
vyučili aspoň na přidavače, což byl taky 
největší hit mezi mladíky jako je táta. V 
hospodě, kam chodili, hrálo disco 80. let, 
bylo tam nesmírně začuzeno a hlavně: 
byly tam automaty, na nichž se později 
skoro všichni jmenovaní stali závislými... 
    Jednou, když se zase rozhodli skočit na 
jedno, sešli se před rybníkem, kde chvíli 
všichni házeli tvrdý chleba ne kachnám, 
ale na kachny a potom společně zamířili k 
místu noblesně nazvanému Koloniál, tedy 
k místní hospodě. Sedli si ke svému 
tradičnímu místu, kde už stála cedulka 
REZERVACE, která tu byla právě kvůli nim. 
Bez jediného slova jim na stůl přistála 
piva. Chodili sem tak často, že už si 
nemuseli objednávat, protože vrchní 
věděl, co pijí. U stolu seděli Vašek, Pavel, 
Petr a Martin a hlavami pohupovali do 
rytmu disca. Měli po vojně a nastupovali 
do svých zaměstnání. Připadali si jako 
všemi obdivovaní samci na vrcholu 
potravního řetězce. Na známku svého 
velikášství pohazovali patkou. Žádný ještě 
neměl holku, takže když šla nějaká okolo, 
snažili se chovat tak, aby jí ukázali, jak 
bájoví jsou. 
    ,,Hele, Vašku, koukej,‘‘ kývne hlavou 
Petr směrem k právě procházející blon-
dýnce a hlavou udělá škub, aby mu patka 
nepadala do obličeje.  
    ,,Ty vado, to je ale kusovka,‘‘ povídá 
Vašek a hlavou udělá ten samý pohyb.  
       Všichni se koukají na houpající se 
pozadí vnadné blondýnky, která míří k 

nejbližšímu automatu a vhazuje do něho 
peníze. 
    ,,Taková pěkná holka a hraje automa-
ty,‘‘ podiví se Pavel. 
    Všichni se shodnou, že by ji měl Vašek 
oslovit. Byl přece poslední, kdo neměl 
ještě žádnou zkušenost. Jeho milí kama-
rádíčkové ho k ní popostrčili. 
    Povídá: ,,Slečno, nezašla byste v neděli 
do biografu?‘‘ 
    Slečna se otočí a on si uvědomí, jak je 
proti ní malý. On! Ta slečna má včerejší 
strniště na tváři, chlupaté ruce a mužským 
hlasem promluví: ,,Velmi ráda!‘‘ 
    Traumatické následky z tohoto setkání 
jsou na něm vidět dodnes, když je někdy 
doma sám a potmě, chová se zženštile! 
    Vašek přistál zpět ke stolu jako opaře-
ný. Přemýšlel, jestli to byl záměr jeho 
kamarádů nebo také nic neviděli. 
    V té dobré zábavě najednou všichni 
strnuli, když do dveří té knajpy vstoupili 
dva příslušníci VB ve svých zelených 
uniformách. Všichni věděli, že jdou pro 
Martina. I on to věděl, a tak stihl utéct od 
stolu a proskočit otevřeným oknem ještě 
než si ho všimli.  
    Všichni věděli, proč si pro Martina přišli: 
nebyl už tři dny v práci. Když nejste jeden 
den v práci, máte áčko. Když už máte tři 
áčka za tři dny, začíná to být docela 
problém. Tři dny zrovna pršelo a stát u 
míchačky a podávat cihly v tomhle počasí 
není žádný med. Martin však nedomyslel, 
že venku stojí policejní žigulík s dalšími 
příslušníky a vběhl jim rovnou do náruče. 
Odvezli si ho na stanici. 
    Zbylí Vašek, Pavel a Petr se u stolu 
snažili dělat, že neexistují. Vrchní moc 
dobře věděl, od kterého stolu Martin 
utekl a významně se tím směrem díval. 
Naštěstí neřekl nic. 
    Když už se stmívalo a přišel večer, bylo 
načase, aby se taky dostavili domů. 
Nebyly to manželky, ale jenom maminky, 
které doma netrpělivě čekaly a rozdávaly 

facky za svěží pivní dech s cigaretovou 
příchutí. 
    Petr zvedl ruku a luskl, aby tak přivolal 
vrchního, kterému chtěl zaplatit. Vytáhl si 
peněženku, otevřel ji a ... Je prázdná! 
Zapomněl, že byl v hospodě i včera a 
nechal se unést svou automatovou vášní. 
Okno bylo ještě otevřené a vrchní v 
nedohlednu. Srdce mu bušilo jako o 
závod. Teď, nebo nikdy. Nechtěl přece 
pobouřit lidi! Nemohl říct, že nemá na 
zaplacení, to by následoval rovnou za 
Martinem na stanici. Zrovna když se 
vrchní otočil k jinému stolu poblíž jejich, 
kde lidé také chtěli platit, hodil na sebe 
džisku, stoupl na radiátor pod oknem a 
proskočil jím ven. Jak to, že ho nikdo 
neviděl? Vašek s Pavlem na sebe  
vykulili oči. 
    ,,Přáli jste si platit, pánové?‘‘ otočil se na 
ně číšník. 
    Oba mlčeli jako zařezaní. Nechtěli 
skončit na stanici spolu s Martinem. Byli 
tam včera. Dnes už nemusí jet domů za 
zvuků sirén policejních aut... 
    ,,A kde je kolega?‘‘ ptal se znovu číšník. 
    ,,Odskočil si. Budeme platit později,‘‘ 
zachránil situaci vyděšený Pavel. 
    Vrchní odešel. 
    ,,Co budeme dělat?‘‘ ptal se vyděšený 
Venda. Bohužel jeho kamarádi byli 
vykoukanější než on. Pavlovi už totiž 
běželo hlavou, jak taky uteče. Dnes se 
nechtěl nechat vést domů policejními 
auty. Dnes ne! 
    ,,Dojdu si na záchod,‘‘ povídá Vaškovi 
Pavel a odchází se všemi svými věcmi, 
čehož si Vašek nestihl ve svém strachu 
všimnout. Nebyl hloupý, jenom trochu 
pozadu. Ale to je dodnes. 
    Pavel odešel nerušeně a bez placení 
jako jeho předešlí kamarádi. Vašek seděl a 
čekal. Půl hodiny. Hodinu. Došlo mu, že 
Pavel není starý prostatik a nevykonává 
potřebu tak dlouho. Byl naštvaný. Bude 
muset platit on. Podíval se do peněženky.  

Příběh mého velkého táty¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
Šárka Burešová 
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Poslední dvacka. To by mu nestačilo ani 
na zaplacení vlastních piv a cigaret. 
Rozhlédl se. Už to bylo moc nápadné. 
Nevěděl, co si počít. Přemýšlel, jak se z té 
šlamastyky dostat.  
    Věděl, že obsluhující číšník a vrchní v 
jedné osobě má rád peníze. A jak!  
    Václav, ne ani tak chytrý jako od přírody 
vyčůraný, pohodil na zem své poslední 
peníze, přesně před číšníka. Ten se ohnul, 
přičemž  Vaška  napadlo, že  je  to   krásná  

pozice, přesně pro jednu jedinou věc. 
Ano, byl v pokušení kopnout ho do 
zadnice. 
    Na to ovšem nebyl čas. Musel prchnout. 
Jak byl zbrklý, při útěku na sebe stihl 
převrhnout polévku, jedné dámě v 
černých síťovaných punčochách a červe-
ných lodičkách přišlápnout nohu a ve 
dveřích narazil na strážníka VB. Čekal tu 
na něj tak jako na Petra a Pavla. Byl tam 
na čekané. Že by ani dnes Vašek nemusel  
 

jít domů pěšky? 
    Sešli se na stanici všichni čtyři. Tři 
předchozí tu už seděli a drželi se za tvář. 
Táta a jeho parta byli známá firma -                
flákači, kteří chtěli ohromit svět. A to se 
jim nikdy nepovedlo. A utíkáním z hospo-
dy bez placení už vůbec ne. 
    Po tom, co odcházel ze stanice a držel si 
jednu tvář celou rudou, dostal doma od 
mámy ještě na druhou stranu, aby si mohl 
držet obě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psal se rok 1978 a já se chystala do 1. třídy. 
Stejně jako moji budoucí spolužáci jsem 
se těšila, až se ze mě stane prvňáček i na 
to, až budu pasována na JISKŘIČ-
KU.  Nebylo to nic světoborného, ale mně 
to v té době tak připadlo. Bylo to uskupe-
ní podobné dnešním skautům. Chodilo se 
na výlety, brigády a do kluboven.   
    Září uteklo jako voda a na začátku října 
nadešel den D. Paní učitelka nám oznámi-
la, že nás budou pasovat na JISKŘIČKY. 
Děvčata musela mít tmavě modré sukně 
do pasu, které obepínal ozdobný pásek. 
K tomu jsme musely mít světle modré 
košile. Chlapci měli kalhoty i košile stejné 
barvy. Shromáždění se konalo v budově 
bývalého městského kina, dnešního 
Infocentra, za účasti všech tříd i z tehdejší 
školy Komenského. My, prvňáci, jsme 
nastoupili na pódium a SVAZÁCI nám 
postupně připínali na kapsičky u košile 
malé odznaky. Potřásali nám rukama a 

říkali nám něco, co mi v hlavě opravdu 
neutkvělo. 
    Během tří let, přišla fáze číslo dvě – 
pasování na PIONÝRY. To už bylo něco. 
Akce probíhala podobně jako u JISKŘI-
ČEK, ale tady začíná můj příběh. Rodiče mi 
koupili už o trošku větší sukni s páskem, 
který měl na přezce pionýrský znak ale 
vůbec nejdůležitější byl trojcípí, rudý, 
pionýrský šátek. No a to je to, o co kráčí. 
V onen den D, po vyučování, jsem běžela 
domů převlíknout se do pionýrského 
kroje, abych celou akci stihla. Moje 
mamka byla v práci a nestihla mi můj 
pionýrský šátek, který mi měli SVAZÁCI 
prvně zavázat, vyžehlit. Jako velká holka 
jsem vzala žehličku a přiložila ji na šátek. 
Naše úžasná žehlička byla vytisknuta až 
na koberci. V šátku zůstala ohromná díra 
po žehličce a já se s pláčem rozeběhla za 
svoji maminkou do práce, která mě utěšila 
slovy: ,,Neboj se, Katko, to vyřešíme. ‘‘ Šla 

se mnou domů a ze šuplíku vytáhla svůj 
starý, oranžový, skautský šátek a přitom 
mi řekla: ,,Toho si nikdo nevšimne, 
uvidíš.‘‘  
    Nakonec vše dopadlo podle očekávání, 
šátek mi zavázali řádně do jedničky, na 
kapsičku mi připnuli pionýrský znak a já 
hlasitě odříkala pionýrský slib: ,, Slibuji 
před svými druhy, že budu pracovat, učit 
se a žít podle pionýrských zákonů, abych 
byl dobrým občanem své milované vlasti. 
Tak přísaháme.‘‘ 
     A tak jsem se na další čtyři roky stala 
PIONÝRKOU. Po přechodu na Gymnázium 
se ze mě stala SVAZAČKA, ale z toho už 
jsem takovou radost neměla. Pomalu 
jsem začala chápat, o čem to všechno 
vlastně je. V maturitních ročníku, 17. 
listopadu roku 1989 nastal v naší republi-
ce převrat, a tak tato moje kariéra zaplať 
Pánbůh skončila. 
 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Já, pionýr 
Patricie Gritzová 
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Dnes bych vám chtěla vyprávět jeden 
příběh. Je to příběh pro vás zrovna tak 
malý jako pro mne velký. Povím vám něco 
o člověku, kterého neznám, a ani nikdy 
znát nebudu. O svém dědovi. Byl to 
vcelku malý statkář, nebo alespoň ne tak 
velký, abych ho mohla nazvat velkostat-
kářem. I přesto však byl jednou označen 
kulakem. A opravdu jen to změnilo celý 
jeho život. 
    Tak tedy začněme. V České Metuji, 
přímo až tam, kde tato malá vesnice 
končí, se rozprostírá statek, který už 
mnoho generací patřil rodině Hlaváčko-
vých. Nevím, jak moc znáte poměry 
tehdejší doby a jak to na takových rodin-
ných statcích chodilo, ale vězte, že to bylo 
něco docela jiného než dnes. Žilo tam 
hned několik generací zároveň a vše mělo 
svůj pevný, neměnný řád. 
    Stejně tak, jako se předává v našem 
rodě jméno František, bylo takovým 
zažitým pravidlem právě dědění majetku 
z otce na syna. Během války převzal můj 
děda statek po rodičích. K tomu patřilo 
zhruba patnáct hektarů polí, hektar lesa, 
dva koně, chlév plný krav a ještě další 
drobná domácí zvířata. Byla to těžká 
práce, ale on, František Hlaváček, se k ní 
stavěl hrdě, zodpovědně a odhodlaně, 
koneckonců byl k tomu vychován. Nebyl 
na to sám, pravda, s dědictvím majetku se 
totiž pojilo i dědictví hlavy rodiny. Celé 
rodiny. Nemyslete si, že to byla jen jeho 
manželka a děti. Bezmezné práci na poli 
byly oddány stejně tak jako on i jeho tři 
sestry, Emílie, Hedvika a Anna. 
    Jak šel čas, hospodářství  jen  vzkvétalo,  

 
dařilo se mu a navíc měl svou práci velmi 
rád. Převrat však nastal v padesátých 
letech, kdy se komunistická vláda rozhod-
la pro vytváření zemědělských družstev. 
To bylo nařízení, přes které se bohužel 
nedalo jít dál. Začalo to vcelku nevinně, 
když přišli přesvědčovat mého dědu 
přímo do domu. 
    „Pane Hlaváčku, neotálejte dále se 
vstupem do JZD. Vždyť je to skvělá věc! 
No, máte to tam jenom samou výhodu. 
Získáte si lepší postavení, větší plat. 
Můžeme tedy podepsat smlouvu?“ začíná 
s opravdu strojeně milým úsměvem jeden 
ze členů komunistické strany. Sedí naproti 
sobě v kuchyni, které dominují kachlová 
kamna. Na nich se vaří kyselo nebo nějaká 
jiná klasická polévka. Nad kredencem 
tikají hodiny, jen ty jediné rozráží hrobové 
ticho, které po této otázce nastalo. „Ne, 
to tedy nemůžeme,“ odvětí ještě docela 
klidně děda. Bylo to zcela jasné. Ten, 
komu se v hospodářství moc nevede, 
může jistě naletět velice krásným slibům, 
které komunisté nabízí. Ale jak k tomu 
přijde ten, kdo nemá žádné potíže a 
věnuje tomu celý život? 
    Pro tentokrát tedy nepochodili. Zápor-
ná odpověď však pro komunisty nic 
neznamená. Vědí, co chtějí. A rozhodně 
to po jedné schůzce nevzdávají. Návštěvy 
opakují ještě víckrát. Jen jejich sliby se 
postupně mění. Ve výhrůžky. Jejich 
vycvičení a speciálně školení agitátoři 
samozřejmě chodí po celé vesnici. Nevy-
nechají ani jednoho statkáře. Ti jim 
bohužel postupně podléhají. Jejich 
hrozby a naléhání jsou nesnesitelné.  

 
    Všichni se bojí. Podepisují. Odevzdávají 
svůj majetek do rukou družstva. Mohou 
jen mlčet. Komunisté mají už podpisy ode 
všech. Až na jednoho.  
    „Hlaváčku, koukejte to podepsat! 
Tímhle svým odporem akorát ubližujete 
své rodině. Stejně vám to nakonec 
všechno vezmeme. Jestli to okamžitě 
nepodepíšete, tak se tady s tím vším 
můžete rozloučit! Vystěhujeme vás na 
druhou stranu republiky. A vaše děti? Těm 
rozhodně studium neplánujte. Nevezmou 
je nikam, to vám povídám, a půjdou 
makat rovnou na pole. Tak co bude?“ Při 
svých posledních slovech na znak síly 
pěstí málem probořil dřevěný kuchyňský 
stůl, který se celý zatřásl. 
    Vážení, nemějte to mému dědovi za zlé, 
že nakonec podepsal. Musel. Sami byste 
snad udělali to samé, být v jeho situaci. 
Nevzdal se bez boje, ale nakonec, mysleje 
snad přitom na svoje děti a potenciální 
vnoučata, byl zlomen jeho nesouhlas 
odpornými výhrůžkami a nesmyslným 
režimem. 
    Pro nikoho to samozřejmě nebylo 
jednoduché. Tímto podpisem však zlomil 
hlavně své srdce. Musel se dívat, jak 
vykáceli jeho les a i nadále měli nařízeno 
pracovat na polích, která už nebyla jejich. 
Jeho pohled na svět se naprosto změnil, 
vždyť tomu všemu obětoval celý svůj 
život jak on, tak i všechny jeho sestry, 
které se nikdy neprovdaly, byť mohly. Od 
té doby se mu podlomila jeho psychika i 
zdraví. Snad jen kvůli tomu všemu, co 
prožil, zemřel tak brzy a já neměla mož-
nost se s ním nikdy setkat. 

Kulaku!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Iva Hlaváčková 
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Je ráno a Marek Mann otvírá dveře od 
domu. ,,Sakra, to je počasí. Sněhu je až po 
kolena,‘‘ stěžuje si.  Přikrývaje si hlavu 
čepicí, vydává se do práce. Promrzlý na 
kost míjí vrátného a vchází do továrny.  
    ,,Čau Marku,‘‘ útočí na něho hned 
pozdravem Karel Laud.  
    ,,Čau Kájo,‘‘ pozdraví Marek, ,,je tady už 
Martin?‘‘ 
    ,,Není a asi dlouho nebude.‘‘ 
    ,,Co se stalo? Snad ho…? 
    ,,Jo,‘‘ odpověděl Karel dřív, než se stačil 
Marek zeptat. 
    ,,Sakra. Kde ale teďka budeme…?‘‘ 
    ,,Nevím, ale asi to budeme muset dělat 
u tebe.‘‘ 
    ,,U mě?‘‘ 
    ,,No já ho doma nemám.‘‘ 
    ,,Tak dobře.‘‘ 
    ,,Já se po práci ještě zkusím stavit doma 
u Martina, jestli to bude možný. Doufej-
me, že všechno nenašli.‘‘ 
    ,,Dobře, já to zatím doma připravím. A 
dávej si prosím pozor, ať tě taky nechyt-
nou.‘‘ 
    ,,Neboj se.’’ 
    Jejich konverzace upoutala pozornost 
mladého Radima Kluba, což je nadšený 
komunista a Markův soused. I když 
neslyšel, co si říkali, věděl, že je to něco 
nekalého. Po konverzaci se vydali na svá 

pracoviště odkroutit si svou směnu. Karel 
obsluhoval obráběcí stroj a Marek svařo-
val kovové díly. Za čtyři hodiny byla pauza 
na oběd. Radim si k nim sedl co nejblíže, 
aby je mohl poslouchat. Oni však věděli, 
že je to komunista a tak se v jeho přítom-
nosti o ničem raději nebavili. Rychle snědli 
svou porci guláše s knedlíky a odebrali se 
na pracovní místa. Za tři hodiny měli 
splněnou práci pro dnešní den. Když 
odcházeli, Radim je potají nenápadně 
sledoval. Karel však zahlédl jeho odraz ve 
skle na vrátnici. Informoval Marka a 
odpojil se od něho. Radim sledoval Marka 
až domů, avšak nic závažného nezjistil. 
Doma začal Marek připravovat psací stroj 
a kopírovací papíry. Vše měl schované ve 
vlastnoručně vybudovaném sklepě 
skrytém padacími dveřmi pod kobercem 
nataženým po celé místnosti. Byl do něho 
přístup pouze z rohu místnosti. Karel 
mezitím dokázal vniknout zadním vcho-
dem do Martinova domu střeženého StB 
číhající v autě. Takovou spoušť ještě 
neviděl - rozbitá skla, vyházené šuplíky, 
převrácené stoly a skříně, rozházené 
knihy a odhrnuté koberce. Pomalu se 
pohyboval, aby na sebe neupozornil. 
Zkontroloval některé skrýše, zdali zůstaly 
neobjevené. Polovina z nich byla netknu-
ta. Tenké svazky přidělané k zadní straně 

obrazu, barva do psacího stroje a pár 
kopírovacích listů schovaných v rohu 
místnosti pod uvolněným prknem podla-
hy, které bylo původně ještě přikryto 
kobercem, a některé knihy zašité do 
pohovky. Avšak to hlavní, dva psací stroje, 
byly pryč. S tímto úlovkem se Karel vydal 
k Markovi. Dali si chléb se sýrem a pivo a 
začali kopírovat knihy od Martina. Míst-
ností se ozýval zvuk psacího stroje a 
Karlovo předříkání slov z knihy, které 
Marek pečlivě zaznamenával. Po hodině a 
půl psaní přerušil zvuk psacího stroje stín 
zpoza dveří. Měli zatažené závěsy, ale 
zvuk stroje nemohli skrýt. 
    ,,To byl určitě Radim,‘‘ zašeptal Marek. 
    ,,Sakra. Rychle musíme to sbalit.‘‘ 
    ,,Tak zatím sbal papíry a já odhrknu 
koberec.‘‘ 
    Vše dali rychle do sklepa, zavřeli poklop 
a rohy koberců přitloukli hřebíky tak, aby 
ho nemohli oddělat. Už slyšeli přijíždějící 
auta a prásknutí dveří od aut. Ještě nad 
sklep přihrkli křeslo, když vtom se rozrazi-
ly dveře. StB uviděla Marka a Karla, jak 
sedí v křeslech a v rukách mají piva. Při 
prohledávání bytu na nic nereagovali a 
bavili se o práci. Když za sebou StB 
zavřela dveře, naráz oba dva řekli: ,,Uf.‘‘ 

 

 

 

 
 
 

Stojíc nad hrobem přemýšlím nad pomíji-
vostí života. Kam se dostávají naše duše a 
kam naše myšlenky? Kdo odměřuje náš 
čas? Vždy když procházím uzounkou 
cestičkou    směřujíc   k místu   odpočinku  

mých příbuzných, míjím několik dalších 
hrobů. U každého jména, které je vyryto 
do žuly zlatým písmem, se na vteřinu 
pozastavím a uvažuji, jací to mohli být asi 
lidé a jestli si zasloužili  tak  brzké  zprovo- 

zení ze světa. 
    Stojíc nad hrobem přemýšlím, jaký byl 
můj strýc Vašek. Nepamatuji se na něj, 
jelikož v rok jeho odchodu, tj. 1997, mi 
byly pouhé tři roky. Znám ho však 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Není nad dobrou skrýš  
Tomáš Hofman 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Železná pěticípá hvězda 
Radka Jiráčková 
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z vyprávění, a to zejména jeho ženy, mé 
tety Aleny.  
„S Vaškem jsme se potkali na veselce 
v Machově. Na první pohled mi byl 
sympatický, na druhý ještě více, když mě 
uchránil před mužem chovajícím se ke 
mně hrubě. Po týdnu jsme začali spolu 
chodit a rok na to jsme stáli u oltáře. 
Vašek pocházel z Ruprechtic a dřevěnou 
chalupu obýval spolu s rodiči a se svou 
starší sestrou Drahuší. Když tvůj strýc 
dosáhl plnoletosti, stal se, po vzoru svého 
otce, členem KSČ. Jako mnozí lidé věřil 
v lepší zítřky, v práci pro všechny sociální 
skupiny i v blaho, které tento režim měl 
přinést. I díky svému členství mohl 
studovat při Univerzitě Karlově na Fakultě 
tělesné výchovy a sportu. Přes všechna 
úskalí studia byl po třech letech promo-
ván učitelem nejen tělocviku, ale i češtiny.  
    Jeho prvním působištěm byla škola 
v Meziměstí, kde učil i tvůj děda. Pak učil 
ale i na broumovském gymnáziu a nako-
nec začal pracovat na Masarykově škole, 
kde se mu obrátil život zcela naruby. To 
začalo v roce 1968, kdy byla naše zem 
obklopena vojsky Varšavské smlouvy, 
nastolujíc zde krutější komunistický režim, 
což sice v Praze vyvolalo ihned řadu 
protestů, však do Sudet přišla tato zpráva 
až po pár dnech.‘‘ 
    „Vašku, prosím tě, pojď sem,“ volal na 
Vaška Zdeněk, tehdejší ředitel Masaryko-
vy školy. „Jo, hned, ještě si musím zavo-
lat.“ Za deset minut se sešli před hlavním 
vchodem vedoucím do budovy školy. 
„Vašku, hele, podívej na tu železnou 
hvězdu nad dveřmi. Mně nepřijde moc 
napevno. Nesundáme ji? Nebo nám tu 
ještě zmrzačí děti. Je dost těžká, tak jsem 
si říkal, jestli bys mi ji nepomohl dát dolů.“ 
„Určitě, pomůžu, máš štafle?“ „Mám, 
skočím pro ně.“ A tak spolu sundali 
hvězdu. Zdeněk šel domů, Vašek na 
trénink fotbalu, kde bez jakékoliv finanční 
odměny dělal trenéra. Oba se však 
rozcházeli s pocitem povznášejícím, že 
udělali dobrou věc. 
    Pouhé sesazení hvězdy vedlo k sesazení 
z jejich míst. Místo toho, aby jim bylo 
poděkováno, že chrání mládež, stal se 
úplný opak. Městské výbory KSČ začaly 
rokem 1968 provádět tzv. prověrky, které 
měly za úkol kontrolovat správný chod 
různých pracovišť. Jelikož tento čin byl, 
podle nich, hrubým porušením pravidel 
komunistů, byli oba dva předvoláni ke 
komisi (stávající se z inspektora, tajemní-
ka města Broumova a zástupce ředitele 
školy).   Nejdříve   šel   ke  komisi  Zdeněk.  

Podle toho, co mi Vašek kdysi vyprávěl, 
slovně ho prý potopili až ke dnu lidské 
duše, označili ho za černou ovci strany a 
bez milosti ho vyhodili ze školy. Pak šel na 
řadu Vašek. Vyslechl si také urážky 
nejvyššího řádu, a protože už byl znechu-
cen komunisty, ignorujícími, ba podporu-
jícími, vojska, která okupovala naši zem 
v roce 1968, pronesl tyto dvě věty, které 
mi převyprávěl tak důrazně, že na ně 
nelze zapomenout: „Soudruzi, s touto 
stranou už nechci mít nic společného, 
protože v ní nejsou poctiví lidé, ani ti, co 
to myslí s námi dobře, a zůstávají jen ti 
pokřivení. Chcete dělat jen to nejlepší pro 
národ, ale to, že železná hvězda, vážící 
kolem 20 kg, mohla spadnout i na vaše 
děti, to vám je jedno. Komise ztuhla: „To 
je pravda, vždyť to dává docela smysl. 
Soudruzi, víte co, pošleme protokol o 
výpovědi těch dvou na okresní výbor KSČ 
a oni to tam nějak posoudí. My stejně 
nemáme takové pravomoce,“ řekli 
Vaškovi. „Počkejme si tedy, co na to 
řeknou na okrese.“  
    Po pár dnech přišla milým soudruhům 
odpověď, že žádné ohledy se neberou a 
ať Vaška i Zdeňka okamžitě vyhostí ze 
školy za bezdůvodné poškozování státní-
ho (komunistického) majetku a za výpo-
věď proti komunistům. A tak, jako i 
mnoho dalších inteligentních lidí, přišli 
bezdůvodně o své místo. 
    Oba nesli vyhazov ze školy dost těžce. 
Zdeněk byl sesazen z postu ředitele a byl 
přeložen „za trest“ do Police nad Metují 
jako učitel. Vašek nesl tuto situaci o 
poznání hůře. Nemohl dělat to, co ho 
bavilo a ani neuměl dělat nic jiného. 
Zkoušel se několikrát odvolat na pře-
zkoumání dané situace, ale jeho odvolání 
bylo vždy zamítnuto. Byl na druhou 
stranu ale dost hrdý a odmítal se před 
nimi plazit. Začal upadat však do depresí 
s tím, že je neschopný, že nemůže živit 
svou rodinu tak, jak by chtěl. Vydělávala 
jsem hlavně já a na jídlo, oblečení, pro 
naše syny Radka a Petra jsme museli 
výrazně šetřit.  
    Po roce a půl si našel Vašek práci ve 
Strojtexu, kde bodoval krabice. To ho 
absolutně nebavilo a za ten malý plat 
neměl ani motivaci tam déle zůstávat. 
Uběhl měsíc a našel si novou práci, 
tentokrát v tiskárně, kde sloužil jako řezač 
papíru. Ta práce ho také nijak neuspoko-
jovala. Byl už zoufalý a neustálý stres ho 
provázel každým novým dnem. Bez 
podpory rodiny by snad skočil z mostu. 
Často  jsem  ho  dopovala dávkou optimis- 

mu, ale lidské postoje a cítění nepředěláš.  
    Psal se rok 1970 a žili jsme už smířeni s 
osudem. Já budu pracovat ve školce (s 
tím jsem byla ale spokojena), Vašek bude 
do konce života řezat papíry a naši kluci 
budou rádi, když si udělají alespoň maturi-
tu. Budoucnost byla předurčena a my se jí 
už nijak nebránili. Však jak smilování 
z nebe nad naší situací se objevila dávná 
přítelkyně mých rodičů. Tato kamarádka, 
přestože patřila do komunistické strany, 
byla ochotna pomoci naší nespokojenosti 
s budoucností. Pracovala totiž na kraj-
ském výboru a byla schopna ledacos 
zařídit: „Heleďte, vy byste měli odsud 
rychle zmizet a nebýt na očích tady těm 
potentátům. Vaška už tady nikde ve škole 
nezaměstnají a budou na něj mít pifku 
celý život. Koukejte někam odjet.“ „Ale 
kam?“, ptala jsem se, „vždyť mi nemáme 
kam jít bydlet.“ Dlouho jsme nad tím 
s Vaškem přemýšleli, až jsme ale nakonec 
došli k závěru, že nám opravdu už nic 
jiného nezbývá, pokud bychom toužili po 
tom být šťastná rodina. Měli nás na 
mušce a každé vyřknuté slovo mohlo být 
použito k ještě větší persekuci. 
    Našli jsme si tedy byt v Praze (který 
musel být napsán na mě, aby na nás nikdo 
nepřišel) a odstěhovali se tam. Nejhorší 
nebylo tajně všechno zařídit, nejhorší pro 
nás bylo se odloučit od rodin, které jsme, 
v místě našeho bydliště, Polici nad Metují, 
pravidelně navštěvovali. 
    V Praze se náš styl života změnil. Díky 
tomu, že Vašek dříve studoval v Praze, 
měl několik dobrých kamarádů stejného 
vzdělání, kteří ho tajně propašovali do 
školy. Začalo se nám dařit, vydělávali jsme 
si dostatek peněz a Praha nám nabízela 
spoustu volného vyžití. Po pádu komu-
nismu jsme začali více navštěvovat náš 
rodný kraj a všechno se konečně začalo 
ubírat tím správným, snad už zasloužilým 
směrem.   
    Však našemu trápení nebyl bohužel 
konec. Po pádu komunismu byla Vaškovi 
zjištěna rakovina krve. Ty svinský komu-
nisti za všechno… (rozbrečela se). 
Promiň. Často na něho vzpomínám a 
říkám si, kéž by mu bylo dáno žít i v této 
době, kdy se bojíme leda toho, že nebu-
deme mít na to si koupit Audi, nýbrž jen 
Ford Focus.“ 
    Z mého snění nad hrobem mě probudí 
dotyk matčiny ruky na mém rameni. Už 
jsme tu asi opravdu dlouho, mé ruce jsou 
zčervenalé podzimním mrazíkem a při 
vydechnutí se mi tvoří před ústy šedý 
kouř. Už je nejvyšší čas.  
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Psal se rok 1968. Bylo léto.  Toho léta vše 
vypadalo růžově, Pražské jaro bylo 
v plném proudu, po letech došlo k tání 
režimu, lidé si konečně mohli dovolit říct, 
co chtěli, režim připustil diskuzi a byla 
téměř zrušena cenzura. V celé společnosti 
panovala radost a optimismus, neboť 
svoboda a demokracie se zdály být za 
dveřmi. To léto 1968 bylo krásné.  Bylo mi 
21 a právě toho léta jsem se rozhodl být 
výpravčím, neboť mě železnice uchvaco-
vala už od útlého dětství. Musel jsem však 
projít výcvikem a zaučit se v základních 
profesích, což znamenalo stát se alespoň 
na krátkou dobu výhybkářem, pokladním 
a tak podobně. Byl jsem tedy vyslán na 
zácvik na vlečku Lampertice - Východo-
české uhelné doly Žacléř.  
    Příhoda, kterou vám chci vyprávět, se 
stala 21. srpna onoho roku. Toho dne jsem 
šel brzy ráno na vlak. Byl jsem již nedaleko 
nádraží, kde jsem potkal příslušníka 
Veřejné bezpečnosti, který mi oznámil, že 
jejich stanice byla obsazena polskou 
jednotkou. Poláci přestříhali telefonní 
dráty, aby znemožnili jakékoliv spojení. 
Naštěstí neuspěli, komunikace mezi 
městy probíhala tajně i nadále pomocí 
staničních telefonů. Nikdo nechápal, co se 
děje… 
    Teprve až ve vlaku jsem se dozvěděl, že   

 nás okupuje sovětská armáda. „Pěkně si 
to ale ti Rusáci vymysleli,“rozohňoval se 
jeden ze spolucestujících. „Nejdřív  si tady 
udělají cvičení na Šumavě a pak si jenom 
tak zapomenou tanky v Polsku u našich 
hranic,“ pokračoval ještě tvrdším tónem. 
Ve vesnicích, kterými jsme projížděli, 
nebylo vůbec nic znát. V Trutnově jsme již 
ale viděli hořící barikádu z pneumatik a na 
hlavní silnici od hraničního přechodu stála 
dlouhá kolona okupačních sovětských 
vojsk. Atmosféra toho letního dne začala 
všude okolo mě houstnout. Pokračoval 
jsem dál do Lampertic, všude okolo trati 
byla spousta vojáků a tanků.  
    V Lamperticích jsem nastoupil službu. 
Místní horníci už stávkovali, dozvěděl 
jsem se, že místní pracovníci lomu vyhodi-
li do povětří skálu, která zavalila zdejší 
silnici a zatarasila vojskům cestu. Byl jsem 
v tu dobu v budově zcela sám, jen jsem 
poslouchal rozhlas, který již upozorňoval, 
že se pravděpodobně brzy odmlčí. 
Najednou jsem zaslechl hluk. Podíval jsem 
se z okna a z dálky se blížila ruská kolona, 
která k nám po jiné trase přece jenom 
dorazila. Když se o tom dozvěděli místní 
horníci, neváhali a za pomoci lokomotivy 
a 4 vagonů naplněných uhlím z nich na 
místním přejezdu vytvořili souvislou 
barikádu.  Tím  donutili  čelo  kolony zasta- 

vit. V tu chvíli však jeden z tanků zaujal  
střelecké postavení a sovětský podplu-
kovník vtrhl do nádražní budovy. Našel 
mě v mé kanceláři a rozlíceně se zbraní 
v ruce, namířenou přímo proti mně, na 
mě špatnou češtinou pokřikoval, ať s těmi 
vagóny koukáme uhnout, nebo je nechá 
rozstřílet. Nakonec jsme s horníky ustou-
pili. Co jsme v tu chvíli měli dělat? Hrát si 
na hrdiny v tu chvíli nemělo smysl, neboť 
se již celou republikou šířily zprávy o 
počtu mrtvých a zraněných, o masakrech 
v Praze a dalších městech. K mému štěstí 
jsem byl odvolán do Liberce, abych 
nastoupil službu tam. V Liberci byla 
situace již mnohem horší než na venkově. 
Okupanti zastřelili několik dělníků, kteří 
právě opravovali zdejší radnici. Všude byly 
stopy po násilném průchodu městem, 
v centru byly patrné i stopy po střelbě.  
    Nikdo si nechtěl připustit, že jsme se 
opět stali obětí nenasytné mocnosti. O 
dvacet let dříve to bylo Německo, teď 
Sovětský svaz.  Toho dne lidé ještě 
doufali, že dojde k dohodě, že se okupan-
ti vrátí zpět. Po následujících týdnech a 
měsících ale veškeré naděje a ideály vzaly 
za své. Vrátili jsme se do hluboké totality 
a začalo období normalizace, období 
tvrdých represí, perzekucí a čistek. Ale to 
jej již jiná kapitola… 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Invaze v Lamperticích 
Jakub Jirásek 
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Celý víkend jsem se na to připravoval, 
takže ještě než soudružka učitelka stihla 
dopovědět svou běžnou otázku, jestli je 
nějaký dobrovolník, už jsem stál v celé 
nádheře před svojí třídou odhodlán 
předvést, co jsem se naučil. Netrpělivě 
přešlapuji a jsem plný napětí, protože si 
myslím, že ostatní budou koukat. Připra-
voval jsem to pečlivě doma před zrca-
dlem, zkoušel jsem to několikrát, až do té 
doby, než to bylo opravdu perfektní. 
Mám trochu trému, ale cítím ještě něco 
silnějšího, takový hřejivý pocit, jako že má 
přijít něco velkého. Vím, že ten pán, co 
visí za mnou na stěně, s tím vysokým 
čelem a úzkým obličejem, se na mě také 
dívá. Shlíží na mě dolů a usmívá se. Snad 
je na mě i hrdý. Ale co to? Soudružka 
učitelka vůbec nevypadá šťastně, snad se 
i mračí. Vůbec není překvapená, nejspíš to 
čekala, nemá mě moc ráda, a tak jen 
ledabyle pokyne rukou a polohlasně 
s povzdechem mě vyzve: „No tak spusť!” 
Postavím se zpříma, ukloním se, tak jak 
jsem to nacvičil, pohlédnu na zadní stěnu 
třídy, kde je velký nápis, „Se Sovětským 
svazem na věčné časy,” to mi dodá 
odvahu, hluboký nádech a: „Lenin! Pro 
koho Lenin žil? Všem lidem pro štěstí. Teď 
tichým spánkem spí na Rudém náměstí. 
Až přijdu do Moskvy, průvody dohoním, 
také se Leninu hluboce pokloním.” 
Skvěle, řekl jsem to správně, mám to. 
„Děkuji Vašku, můžeš se posadit.”  
    Co? To je všechno, pro tohle jsem se 
dřel? Žádný potlesk, žádné uznání? Ani 
jedničku mi nedala. To je tak nefér! Jdu si 
sednout a jsem zdrcen. Cožpak ona není 
vděčná Leninovi za to, co pro nás udělal? 

Za to že se máme dobře a že není bída? 
Vždyť jsem to řekl tak hezky, tak dobře, 
tak… jako prezident Zápotocký, když má 
projev, jako pan starosta na prvního máje, 
nebo jako pan Šulc odnaproti, když k nám 
přijde a povídá o schůzi, o akci Z, o 
konferenci SSM, o SRPŠ, o straně KSČ a o 
SSSR. Sice často nevím, co ty názvy, 
zkratky a písmena znamenají, ale vím, že 
je to něco dobrého, když nás to chrání 
před zlými kapitalisty, dává nám to práci a 
stará se o naše blaho, abychom už 
nemuseli mít hlad, aby tatínek měl práci a 
aby nás neutiskovali zlí a bohatí lidé. Ten 
den jsem byl zmaten, a pořád jsem 
přemýšlel o tom, co se stalo. Cestou 
domů jsem opět, ostatně jako pokaždé, 
potkal pana doktora Hrábka, který dělá 
topiče, protože prý je nepřítel režimu. 
Režim je asi něco velmi důležitého, když 
kvůli tomu pan doktor Hrábek nemůže 
dělat svou práci.  
    Seděl v proutěném křesílku před 
restaurací. „Dnes je všechno drahé,” říká 
číšníkovi, když platí, aby mohl odejít. Jde 
pak kousek se mnou, než zahne do své 
ulice. Je to zajímavý pán. Vždy mi říká 
věci, o kterých ostatní nemluví, ani rodiče 
ne. „Jsou to ale kleptokrati, už i pivo je 
drahé. To oni schválně, chtějí stáhnout 
peníze z oběhu. Ať říkají, co chtějí, ale 
měnová reforma bude stejně. Já jim 
nevěřím ani slovo. Falsus in uno, falsus in 
omnibus. Ale ty Vašku, ty takový nebuď a 
dobře se uč, aby tě kde kdo nevodil za 
nos.” Pak mě pohladil a naše cesty se 
rozdělily. 
    O měně byla řeč i doma. Když přišel 
tatínek ze schůze, tak říkal celý rozvášně-

ný, abychom se ničeho nebáli, že Zápo-
tocký říkal, že měna je pevná a není se 
čeho bát. Já jsem se nebál, ale i tak mě to 
uklidnilo. Stejně mi však stále leželo 
v hlavě to s paní učitelkou. Přemýšlel 
jsem, jaké by to bylo, kdyby mě místo paní 
učitelky poslouchal pan prezident Zápo-
tocký, nebo třeba sám Lenin. Jemu by se 
to jistě líbilo, on není tak zlý jako paní 
učitelka a má děti rád. A co když ne? Co 
když jsem to opravdu řekl špatně a ani 
Lenin by mě nepochválil? Najednou vidím, 
jak se na mě mračí, má na hlavě tu placa-
tou čepici a fousy, jako na obrázku 
v učebnici. Dívá se na mě přísně… Brrr, 
ale naštěstí je už prý mrtvý. „Mami, je už 
Lenin mrtvý?” „Ano, už asi třicet let a jdi 
už spát!” 
    Druhý den byla měna. Cožpak já, já měl 
našetřeno v kasičce jen pár korun a 
jednoho Štefánika, ale tatínek spořil na 
automobil. Snil o modré Škodě 1200. 
Rozčílilo ho to tak, že zrudl jako vlajka 
našich osvoboditelů. „Václave, prosím tě, 
nejednej ukvapeně.” Uklidňovala ho 
maminka hladíc ho po vlasech tam, kde už 
je neměl. Svíral v ruce jakousi červenou 
knížku a tupě zíral z okna. „Lhaní teda 
nesnesu. Tohle jste soudruzi přehnali. A já 
mu věřil. Jak mohl?” Od té doby už jsme 
nechodili na sobotní brigády, tatínek i 
maminka vystoupili ze strany a neúčastnili 
se schůzí. Už se u nás nemluvilo o budo-
vání, o lepších zítřcích a ani o tom, že si 
koupíme kapalinou chlazený čtyřválec s 
rozvodem OHV o objemu 1221 kubických 
centimetrů a výkonu 26 kW. Pan Hrábek 
měl zase pravdu. Jednou bych chtěl být 
jako on. Ne topičem! Doktorem. 

Měna je pevná¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Dominik Just 
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Pomatení. Šílení. Nepříčetní. Takoví 
můžete připadat ostatním lidem, ocitne-
te-li se v jednom specifickém rozpoložení 
mysli. Chováte se bez očividného důvodu 
naprosto iracionálně. Mluvím o niterní 
bitvě s naším svědomím. Mám přiznat, že 
jsem udělal něco špatného? Nebo mlčet? 
Třesoucí se ruce, časté zadrhávání v řeči, 
orosené čelo, zrychlený tep… To vše 
z vás v takové situaci v očích přítomných 
svědků dělá šílence, prozrazuje vás. A 
záleží pouze na síle vašich nervů, jestli jste 
schopni špatné svědomí potlačit. Proč o 
tom mluvím? Chystám se vám vyprávět 
jeden příběh, ve kterém právě lidské 
svědomí plně projeví svou zákeřnou moc. 
    Stal se na počátku osmdesátých let 
minulého století. Byl zrovna obzvláště 
krásný a barevný podzim. Můj strýc 
Václav, který je protagonistou povídky, na 
něj vzpomíná jako na „čarovný a kouzelný 
čas“. Byl tehdy čerstvým třicátníkem, byl 
šťastně ženatý a jeho dvě děti rostly jako 
z vody. Navíc měl i dobré místo v opravně 
automobilů. Idyla? Snad. Jak ale uvidíte, 
všechno se mělo změnit. 
    Podnik, v němž pracoval, v té době 
skvěle prosperoval, a proto mohl svým 
nejlepším zaměstnancům zajistit výjezdy 
do zahraničí. Václav k takovým zaměst-
nancům bezesporu patřil – nepracoval 
tam sice dlouho, ale byl spolehlivý a 
pracovitý jako málokdo. Nutno po-
dotknout, že své relativně dobré posta-
vení získal právě díky těmto přednostem, 
nikoliv pomocí vlivných známých kdesi 
„nahoře“, což v oné době, jak jistě víte, 
nebylo úplně neobvyklé. 
    Strýc povolení k jednodennímu výletu 
mimo republiku, konkrétně do NDR, 
dostal. Přesněji řečeno dostal dvě – pro 
sebe a pro ženu, ale ta naneštěstí krátce 
před plánovaným odjezdem onemocněla. 
Václav se tedy chystal jet sám. Což o to, 
cesty se nebál, vždyť auta byla jeho 
velkou vášní a řidič byl znamenitý. Ne-
mohl ale potlačit jistou nervozitu, protože 
to měla být v jeho životě vůbec první 
cesta mimo rodnou zemi. A měl ji podnik-
nout úplně sám. Váhal. Ale nakonec ji 
neodřekl. Byl příliš hrdý na to, aby přiznal, 
že má strach. 
    Po krátkém,  nepříliš  vydatném  spánku  

se probudil do osudného dne. Jitro bylo 
studené, zahalené v hustém plášti mlhy. 
Poslední znamení, že cesta, na kterou se 
chystal, není tak úplně dobrý nápad? 
Třeba ano. Strýc však takové „signály“ 
odmítal brát v potaz. Jednou na něco 
přistoupil, tak to podnikne. Tečka. Typický 
on. Když si jednou něco usmyslí, udělá to, 
i když uvnitř se mu to často jeví jako ne 
úplně správné rozhodnutí. Své pochyby 
nikdy nedává navenek znát. 
    „Šťastnou cestu,“ loučila se s ním 
manželka. Nastoupil do auta značky 
Škoda, možná ne nejnovějšího modelu, 
zato v perfektním stavu. Na své auto 
nedal dopustit a pečoval o něj 
s maximální pečlivostí. Vyrazil. Jak kilome-
try jeden za druhým ubíhaly, počasí bylo 
stále jasnější a přívětivější – závoj mlhy se 
pozvolna odkrýval pod nápory větru, a 
odhaloval tak nebe, modré jako barvínek. 
Nebe, které mlha tak sobecky ukrývala 
před zraky lidí a které zářilo čistotou a 
předzvěstí nádherného dne.  
    Václavovy obavy mizely stejně rychle, 
měl nyní pocit, že mu nic na světě nemůže 
zabránit v tom, aby zažil úžasný den. 
Dokonce ani první ze dvou přejezdů přes 
hranice, které měl dnes podstoupit. 
K tomu došlo krátce po deváté ranní 
hodině. Jak očekával, proběhl zcela 
hladce. Již tak pozitivně naladěnému 
Václavovi to ještě zlepšilo náladu. Říkal si, 
že byl bláhový, když měl z cesty takové 
obavy.  
    Cílem jeho bezproblémové jízdy, jež 
skončila těsně před polednem, byly 
Drážďany. Od známých slyšel spoustu o 
půvabu tohoto města, ale i tak ho zaskoči-
lo. Nic podobného do té doby nespatřil. 
Jako v sedmém nebi se pustil do prohlíd-
ky alespoň části krás města. Jeho vzpo-
mínky na tuto část výletu jsou však 
zamlžené stejně jako jitro toho dne. 
Impozantní dojmy ho zřejmě natolik 
uchvátily, že není schopen o nich jasně 
mluvit. 
    Později se vydal na nákupy. Přece 
nepřijede domů s prázdnou! Nekupoval 
nic zvláštního, jen drobnosti. Jenže vtom 
mu do oka padlo něco, co už dlouho 
neúspěšně sháněl. Lyžařské vybavení, 
které si tak přál jeho syn, nadšený ohled-

ně lyžování. Vánoce se kvapem blížily a 
Václav si byl jistý, že lepší dárek nesežene. 
Mělo to ale háček. Podobné věci byly tou 
dobou v Československu nedostatkovým 
zbožím. A převážet je přes hranice bylo 
zakázáno. Václav to samozřejmě moc 
dobře věděl. Přesto cítil neodolatelné 
nutkání dárek synovi koupit. A ono 
nutkání bylo silnější než jeho rozum. Už 
zase si něco usmyslil a nedokázal od toho 
upustit. 
    Chystal se k návratu domů a poslední 
věcí, kterou musel vyřešit, bylo ukrytí 
dárku. V jeho autě nebyla žádná skrýš, 
kam by se vešel. Pod lampou je největší 
tma. To si pomyslel, když koupenou věc 
troufale připevňoval na střechu a ledabyle 
ji přikrýval starým pytlem, který vyhrabal 
z kufru. S úšklebkem se posadil za volant 
a vydal se na zpáteční cestu. 
    Pár kilometrů před hraniční kontrolou 
se začalo dít něco, s čím ani ve snu 
nepočítal. Špatné svědomí z toho, že 
udělal něco, co se nemá, se uvnitř něho 
probouzelo jako děsivé monstrum, jeho 
nervy se počaly rozervávat jako kry ledu 
pod nárazy sekery. Celá jeho mysl se 
rozpadala na kusy a v uších mu stále 
hlasitěji zněl tlukot vlastního srdce. Jako 
tikot hodinek. 
    „Hraniční kontrola, předložte prosím 
doklady,“ celníkův hlas k němu doléhal 
jako ze vzdálené, velmi vzdálené galaxie. 
Třesoucí se ruka hrábla do přihrádky a 
všechny papíry mu podala. Tikot hodinek 
v jeho uších už dávno přerostl v zuřivé 
bubnování dešťových kapek na plech. 
Šílel, běsnil, proklínal, neudržel své nervy 
na uzdě. Zbaven smyslů narážel hlavou na 
volant, ale ani to nemohlo přehlušit 
kvílení, které se mu rozléhalo po těle, 
stále výše a výše, až ho celého pohltilo. 
Cítil, že musí vykřiknout, nebo zemře, vše 
bylo lepší než ta muka! 
    „Lotře!“ zaječel na celníka, který právě 
dokončil prohlídku auta a užuž ho chtěl 
nechat projet. „Konec přetvářky! Dozná-
vám se, je to tam, na střeše, přímo pod 
tím zatraceným hadrem!“ 
    Jeho srdce ho zradilo, zaprodalo. A měl 
za to draze zaplatit. 

 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Proradné srdce 
Petr Kujal 
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Hlásil se v Náchodě na začátku května. 
Počet čísel k řádkům seznamu musel 
nakrásně souhlasit. Do konce měsíce 
někdo, určitě podle nejlepšího svědomí, 
rozhodne, že bude specializací tohle, a 
pro svoje dobro sloužit vlasti třeba 
v Aši. Výjimečná příležitost poznat druhý 
konec republiky, konec přece jen bližší 
svobodě. Za plotem s ostny a stráží se psy 
pro naše bezpečí. 
    Během  toho měsíce věnoval největší 
pozornost poštovní schránce vedle 
vstupních dveří do cihláku, kde bydlel. Se 
štítkem Švédovi na něj každé všední ráno, 
když odcházel do práce, čekala. Docela 
pozdě, aby skrze bezzubý otvor s nadějí 
doufala znovu se nadechnout. A přestože 
nehleděla na parádu, to ona byla možná 
teď jeho dívka. Přicházela pomalu na 
místo Lucie. 
    Tak přece! Tenhle dopis, nehezký nejen 
barvou obálky, je povolávací rozkaz a 
jízdenka. 
    Takže už nemusím přemýšlet. Vlastně 
nemůžu. Nesmím! Plánoval položit se na 
hladinu a nechat se bezvládně odnášet 
proudem, tak jako podzimní listoví. „Ale 
hlavně nepřemýšlet,“ opakoval s jistotou 
a přílišným důrazem, jako by každé ze 
slov tvořilo samostatnou větu významově 
neslučitelnou s ostatními. 

Za tři dny, jakmile vyřídil vše potřebné 
okolo odjezdu, nastupoval do rychlíku do 
Pardubic. První taková řeka, a hned 
ponorná. Odložil si a usadil se na lavici 
zády ve směru jízdy, přímo proti průhledu 
na řád železem shrbených pražců.  
    Když vlak dlouho nezatáčel, díval se tím 
průhledem na sbíhající se koleje a prožíval 
svůj malý Mnichov. Nekonečná bezvý-
chodnost a nejistota. Ale, a to je důležité, 
nepřemýšlel. Tím že seděl zády, viděl 
obraz krajiny skrze zšedivělé okno napl-
něný vždy jakoby ve svém již před chvílí 
nejjasnějším okamžiku. Bylo pro něj 
snadnější vyznat se v minulosti než 
přemítat nad teprve nadcházejícím, a 
vůbec přemítat nechal doma v šuplíku, 
zkrátka se nenosí. 
    Na konečné čekala zvláště vypravená 
souprava pro brance. Od dob válečných 
transportů se hodně změnilo. Dnes 
nejedeme dobytčákem, i takové věci mají 
nakonec vývoj, dokonce nechybí ani 
slavnostní hudba a něco k pití. Jedu 
správným směrem. Sice správným, ale na 
nesprávné místo, pomyslel si, a aniž by si 
uvědomil svoje provinění, nastoupil. 
Marně hledal volné místo, které by mu 
vyhovovalo. Budu stát, rozhodl se a 
zavazadly bezděčně zatarasil vchod 
záchodu. Opřený o umakartovou přepáž-

ku naposledy si stanovil svoje hranice. Jiří 
totiž myslel na svobodu, ale nepřemýšlel 
o ní.  
    Myslet, neboli zabývat se něčím, co sami 
neovlivníme, je v pořádku, přesvědčoval 
se. Ovšem přemýšlet znamená jednat, což 
pro budoucnost znamená nést těžké 
břemeno. Posléze došel k závěru, že 
myslet není, ani v porovnání samo se 
sebou, zas tak velké provinění. 
    Souprava se pomalu blížila k cíli. „Při-
bližně za 15 minut,“ odpověděl mladému 
člověku vycházejícímu vrávoraje ze 
záchodu na otázku, kdy, do prdele, 
dorazí. Odpovědí si byl jako právě vystu-
dovaný strojvedoucí více než jistý. 
    Uběhl asi den a Jiří se již cvičil u jednot-
ky pohraničníků, ke které byl při selekci 
přiřazen. Asi jeho nejdůležitějším úkolem 
bylo chránit neposkvrněný ráj Východu 
před štvavým světem imperialismu. 
V proděravělých rukavicích  a s mozoly na 
dlaních vztyčoval drátěné nosníky a 
imperialističtí vojáci zanechávaly v lese na 
patnících, nebo ještě raději pár metrů za 
nimi, cigarety a čokoládu. Tak krutý byl 
útok nepřítele. A snad i proto nelitoval, 
když na sebe v  dotazníku prozradil, že 
Luciin otec žije společně s jejími prarodiči 
v Západním Německu. 

Tak tedy přísahám¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
Jiří Pitrmuc 
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Komunistický režim nebyl pro mou rodinu 
nijak zničující. Všichni si udrželi své 
dosavadní pracovní pozice, má prababič-
ka byla učitelkou v mateřské školce a její 
dcera, matka mé maminky, pracovala v 
Národním výboru. Nikdo v důsledku 
režimu zásadním způsobem nepřišel o 
svůj majetek a téměř nikdo nebyl nucen 
ke stěhování. Když jsem sbírala inspiraci 
pro tuto povídku u své maminky, jejíž 
jméno je Lucie, odpovídala mi s úsměvem 
a od srdce jsme se zasmály některým 
situacím, které v době komunistické vlády 
zažila. Tehdy však pro ni tyto situace tak 
humorné nebyly. 
    Zaujala mě vzpomínka, kterou má 
matka zažila v době, kdy navštěvovala 
pátý ročník na základní škole v Orlové (jak 
mě sama upozornila, tehdy se jednalo o 
první ročník druhého stupně základní 
školy, kdy se děti začínaly učit ruský 
jazyk). Bylo jaro 1984, konkrétně prvního 
května a všechny čekala nepříjemná 
povinnost, jak ji sama maminka nazvala – 
prvomájový průvod. Každoročně se 
v tento „velký den“ chodilo asi 8 km přes 
celé město, od nového náměstí, jehož 
dominantou byl velký obchodní dům, až 
po to staré, vedle kterého se tyčil vysoký 
katolický kostel. Prvomájové slavnosti se 

v posledních letech neobešly bez deště, 
děti tak i přes špatné počasí nadšeně 
mávaly vlaječkami a pochodovaly po 
městě v promočených oblečcích. V roce 
1984 však bylo počasí překvapivě sluneč-
né a panovalo nepříjemné dusno. Para-
doxní je, že má maminka, která se narodi-
la v exotické Africe a má genetické 
předpoklady k žití v teplejším podnebí, 
snáší horké dny velice špatně a po delším 
stání na slunci ji nemine úžeh. I přes to se 
však nastrojila do pionýrského oblečku, 
uvázala červený šátek kolem krku a 
vypravila se ke škole, kde už ostatní děti 
čekaly seřazeny ve dvojících. Jejich 
doprovodem byla Vladislava Sosnová, 
mladá učitelka ruského jazyka, která 
právě ukončila vysokou školu a práci 
kantorky vykonávala teprve prvním 
rokem. Soudružka Sosnová byla zarputilá 
komunistka, milovala Rusko jako takové, 
ruskou mentalitu, literaturu, ruské umění 
a vůbec vše, co s touto zemí souviselo. 
    Děti v doprovodu učitelky vyrazily 
směrem na staré náměstí. Mávaly vlaječ-
kami, vykřikovaly naučená hesla a zpívaly 
písně, které oslavovaly režim, a zdvihaly 
do vzduchu transparenty. Jakmile dorazi-
ly do cíle, postavily se do pozoru a sledo-
valy program, který byl pro ně připraven 

na pódiu. Po osmi zdolaných kilometrech 
a bezmála třech hodinách na pařícím 
slunci si maminka samozřejmě přivodila 
úžeh, stání v pozoru neudržela a mezi 
dětmi se na chvíli skrčila k zemi. Bohužel 
však stála vedle soudružky Vladislavy 
Sosnové, která toto chování označila za 
neomalené, přerušila celé vystoupení a 
hystericky začala po nemocné žačce 
křičet, že ji nechá udělit třídní či ředitel-
skou důtku, z čehož udělala obrovskou 
ostudu. Tento „morální přestupek“ 
následně oznámila ředitelce školy, 
rodičům a ostatním žákům jej předhazo-
vala, aby se z chyby poučili. Když se děti 
vrátily do centra města a rozešly se domů, 
Lucie zůstala sedět na lavičce uprostřed 
náměstí a počkala, než si ji babička 
vyzvedne a půjdou společně k ní domů. 
Přibližně o hodinu později ji tady našla 
ležet s teplotou 40° a stěží ji odvedla 
domů. 
    Na konci června dostala malá Lucie 
kromě vysvědčení ještě dva papíry – na 
prvním měla pokárání od samotné třídní 
učitelky a na druhém bylo vyhození ze 
školy a doporučení k návštěvě odborného 
lékaře. V září pak nastoupila do nové 
školy a nemohla se dočkat dalších oslav 
Svátku práce. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Mávejte vlaječkami jako o život 
Martina Polcerová 
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Podívám se doprava a vidím, že vedle mě 
stojí v řadě nový kluk a pod nosem se mu 
třpytí krystalky. Do vzduchu funíme 
všichni oblaka páry. Vánek řeže zlehka do 
obličeje, a když se toho vojína vedle mě 
ptám, kolikátý nástup dneska večer 
stojíme, tak se klepu jako při zásahu 
elektřinou. Koukne se na mě, ale než 
stihne odpovědět, tak před námi stojí 
poručík, křičí do noci a žádá klid. Na konci 
výstupu mě bodne prstem do prsou a 
natržená uniforma se stává v jeho očích 
závažným prohřeškem, jenž mu v součtu 
nedává jinou možnost, než že si příští 
nástup odpykám sám. Vyžívá se 
v nesmyslných trestech, jen aby ho hned 
zase popadl záchvat štědrosti. Ten kluk 
mu ale najednou ukáže na rameno a 
kontruje: „Tohle snad nemyslíte vážně, 
takhle nevypadá výložka hodnosti sou-
druh poručík, pane." Pak se mi koukne do 
očí a říká: „Dvanáctej a jeden k tomu, to 
bude zatím rovných třináct nástupů.“ 
    Místo dalšího nástupu tak pochoduje-
me ve dvou na cvičiště a může být po 
půlnoci. Za celou noc jsme naspali kolem 
hodiny a poručík osobně dohlíží na 
plazení pod ostnatým drátem. Ve hnoji a 
vnitřnostech bůhvíjakého zvířete. Potom 
honem vyprat v ledové vodě uniformu od 
strašného zápachu a konečně na kutě. 
Baráky už tiše oddechují do hvězdné noci. 
Rozlámaní si leháme a spánek přijde snad 
dřív, než položím hlavu na polštář. Potom 
může trvat ještě asi dvanáct minut, než 
nás zase vzbudí usměvavá tvář a blýskavé 
hvězdičky na ramenou. 
    „Svinga, Pokorný, mazejte vystřídat 
hlídku.“ 
    Takže můj kamarád se jmenuje Svinga, 
ani jsem se ho nezeptal. Můžu si teď 
obléknout uniformu, naskrz promáčenou 
a klusat do lesíka. Tam leží v malé pro-
hlubni dva vojíni a dívají se na nás jako na 
přízraky. Kdybychom přišli z opačného 
směru, totiž z druhé strany hranice, 
nejspíš by nás zastřelili. Takhle nás ale 
vítají jako nečekanou spásu a jdou si 
lehnout. Svinga si lehá vedle mě v unifor-
mě, která lehce smrdí, a je teď jen na nás, 
abychom uhlídali se zbraní v ruce mír. 
Promáčené hadry ale zamrzají, takže 
pohyby máme toporné jako porouchaní 
roboti. Jsme tu krátce, asi jen dva týdny, 
ale známe tu už téměř každý strom, keř i 
každou prohlubeň. Les nás mrazivě 
přijímá. Je zase kovová noc, mlčenlivá a 
smutná jako stáří. Cítíme to oba, takže 
Svinga vytáhne z kapsy nějaké dopisy a já 
zase svoje a čteme je. Brzo se chechtáme  

 
a hranice je křehce zranitelná. Nevadí 
nám to ani v nejmenším.  
    „Tak jsem to samý poslal čtyřem 
holkám, všechno sousedky.“ Musím 
přestat, jak se směju. „A napsali zpátky?“ 
    „Jedna, že mám přijet. Napsal jsem jí 
teda, miláčku, nejsem na dovolený, ale na 
vojně a od tý doby ani ťuk.“ Smějeme se 
do toho ticha a mezi stromy se začínají 
objevovat stíny vycházejícího slunce. 
Hlídka pomalu končí. Vstávám a prsty mi 
přimrzly k samopalu ani nevím jak. Svinga 
je na tom hůř, nemůže vstát, protože on 
přimrzl celým tělem k zemi. Jsme jako ve 
snové krajině, kde vás příroda drží zmrz-
lými drápy a kterou protíná ostnatá 
hranice. Jediní obyvatelé jsou srnky, 
střílny a politicky spolehliví. Cestou zpátky 
děláme do sněhu stopy jako první astro-
nauti, špinící cizí neposkvrněnost. 
    Místo životem pulsujícího nádvoří u 
baráků se ale ocitáme znovu v tichu. Z 
komínů nejde kouř a okenice líně klape do 
okna. Během pár hodin se odtud úplně 
vytratil život a smutný nahý stožár to jen 
stvrzuje. Uvnitř v barácích svačí namísto 
desítek vojáků pár zelenáčů. Na tabuli 
máme rozkaz, kam se přesunout a jak 
moc času na to máme. Svinga se mračí na 
ten papír snad tři minuty, ale pak se mu 
rozzáří tvář. Dříve tady žil, takže se tady 
vyzná líp než kdo jiný. Vesele mi hned 
hlásí, že nepůjdeme do nových kasáren 
pěšky lesem, ale zamíříme do města a 
svezeme se busem, takže ušetříme asi půl 
dne. Ti nováčci nám ještě dají obálky s 
žoldem, které jsme si nevyzvedli. Peníze 
za posledních pár měsíců. To poručík 
nedomyslel. 
    S plnou polní a nevyspalí pochodujeme 
na město. Slunce už hezky svítí a někteří 
lidé už míří do fabrik. Na rozdíl od nich se 
ale usmíváme, máme nejistý pocit lhos-
tejnosti a radosti. Přes šedivá předměstí z 
železobetonu se dostáváme do centra. 
Všechny barvy nám explodují do obličeje 
v karnevalové záplavě pestrosti. Já jsem 
nebyl ve městě tři čtvrtě roku, takže se za 
vším otáčím jako děcko. Přicházíme k 
nejparádnějšímu hotelu s průčelím z 
mramoru. Dveře a okna se blýskají tak, že 
v nich vidíme svoje otrhané postavy. To 
vypadá jako štace přesně pro nás. 
    Vcházím první a hned smekám imagi-
nární cylindr, tedy zelenou čapku.  
    „Běžte první, pane Svingo.“ V hale se 
odráží naše hulákání. Šineme si to k 
recepci a je vidět, že z nás muž za přepáž-
kou nemá radost. Než cokoliv řekneme, 
zvedne ruku v odmítavém gestu. 

  
    „Lituji, ale dočasně máme stoprocentně 
obsazenou kapacitu všech pokojů a stejně 
tak i jídelních prostor. Mimo to je devět 
hodin, nepodáváme tudíž ještě žádnou 
stravu.“ 
    Škrábu se po hlavě svojí natřískanou 
obálkou, načež vykouzlím na pult ban-
kovku. Do brejliček se tak recepčnímu 
usmívá zelený farmář se zelenou farmář-
kou a sto korun československých. 
    „Tak snad by se někde stolek našel, 
pánové.“ 
    „A tyhle ruksaky nám schovej za pult!“ 
rozkazuje Svinga a pak už se necháme 
vést do prostředí směšných židliček a 
naleštěných parket. Jídelna je skoro 
prázdná a hosti jen zvednou oči a dál pijí 
kávu a čtou si Rudé Právo a noviny v 
azbuce. Jsme usazeni až úplně dozadu, k 
velikému stolu, který leží skryt zrakům 
ostatních hostů. 
    „Co si budou pánové přát?" 
    „Tak začneme asi pivem.“ Pingl už chce 
jít pryč, ale Svinga za ním ještě volá: „A 
rum!“ 
    Hala se otřásá. Když opakujeme objed-
návku potřetí, obrací už poskok oči v 
sloup a kuchyně prý už snad začíná vařit. 
Dneska máme tučnou hotovost, takže si 
velkopansky objednáme tři nejlepší 
obědová menu. 
    Za chvilku přibírá jiný shrbený mužík a 
připravuje nám každému příbory různých 
tvarů, ubrousky, bryndáky, mističku s 
malým nožíkem a já nevím co. Potom 
ještě chvíli čekáme, zatímco dopíjíme 
pivo. Konečně se za rohem objeví dva 
pikolíci s motýlkem. Na stůl přistávají 
talíře s poklopy a jeden z těch chlapíků mi 
stojí po levici a čeká. V ruce má tác s 
masovými kostičkami na zelenině a 
nějakou směšnou vidličkou, takže ho 
herdou do zad povzbudím, aby to začal 
servírovat. Koneckonců nemáme celý 
den. Když odchází, tak ho slyším opako-
vat “skandál!“, ale už se zase skvěle 
bavíme a je nám horko, takže nám nějaký 
pingl nemůže zkazit náladu. 
    Pak se pouštíme do jídla. Polévky, které 
jsou přese všechny cizokrajné názvy 
prostě slané. Hovězí plátky, silné jako 
podrážka armádních bot, s kuličkami 
pepře. Sníme všechno. Nalévám Svingovi 
omáčku z konvičky přes celý dlouhý stůl a 
celkově pořádáme spíš švédské stoly, 
takže stav stolu připomíná spíš krajinu po 
výbuchu granátu. Ubrus je barevný jako 
skvrnitý tyfus. Za hodinu máme snědeno. 
Panáčci nakouknou a potom napochodují 
a k rukám nám dávají talíře s vodou.   Zase  

Stráž vlasti¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Ondřej Sliš 
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nějaká zvláštní vymoženost, takže je 
popadneme a pijeme vodu s lístkem máty. 
Pobryndaní se potácíme pryč. Obálky 
raději necháváme na stole, máme jen 
drobné na autobus. 
    Ve městě se zatím citelně oteplilo. 
Nevím, co nám to jídlo udělalo, ale je mi 
zle a Svinga se mračí a snaží se hluboce 
dýchat. Potom se sklání nad záhonkem a 
zvrací mezi květiny. To mi na kuráži 
nepřidává a brzy ho napodobuji do kašny. 

Potom už se k nám zdálky kodrcá malinký 
autobus a veze nás do vesnice, u které se 
máme hlásit. 
    Už jsme ospalí, je nám zle, a jestli 
poručík zjistí, jak jsme se sem dostali, tak 
máme veliký problém. Procházíme 
táborem, kde nás zdraví kamarádi. Ani 
neodpovídáme a jdeme rovnou do 
poručíkovy kanceláře. Zasalutovat, podat 
hlášení. Dva strašáci, kteří by se nehodili 
ani na pole strašit ptactvo, najednou tak 

bolestně střízliví. Odpovědí poručíka je 
ale uznalý pohled na hodinky. Pěšky 
takovou vzdálenost ujít v našem čase - 
není divu, že jsme tak strhaní. Za vzornou 
službu vlasti a dnešní mimořádný pochod 
mě navrhne na povýšení a Svingovi 
promíjí jeho troufalost. Odcházíme, 
šťastně se usmíváme a já se jdu někam 
vyzvracet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přípravy na „měsíc lásky“ vrcholí. Ano, 
všichni se budeme mít tak rádi, až to 
nevydržíme a radostně vyběhneme 
s rudými vlaječkami do ulic. Je to trapné. 
Je to nudné. Je to děsivé. A je to každý 
rok. Ani nevím, jestli se mám smát nebo 
se naštvat. Ta hrůza bude i letos. Pravdě-
podobně mám názor jako většina popula-

ce, nebo alespoň jako většina mých 
kamarádů. Z logiky věci se totiž domní-
vám, že prvomájový průvod dělá radost 
jen domovnímu výboru. 
    Každý rok bychom se měli povinně 
zúčastňovat všech těch oslav socialismu, 
ale spíš je to tak, že to já a kluci znevažu-
jeme. V partě jsme čtyři. Já, Žouželka, 

Petr a Franta z chudobince. Já a Petr 
máme delší vlasy, což zřejmě není 
v souladu se socialistickým smýšlením, a 
tak proti nám všichni brojí. Ale já se 
nenechám ostříhat ani na vojně! To Franta 
je úplně mimo, žije si tak nějak ve vlastním 
světě a májové dění ho nechává zcela 
chladným. Má kvůli tomu docela problé-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Pes, nejlepší přítel režimu 
Tereza Stoklasová 
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my. Sice je celá naše parta na okraji 
propasti vyloučení z průmky, ale Franta je 
pádu nejblíže. Ale jemu by to bylo asi 
stejně jedno. To Žouželka má mámu 
učitelku, a tak se snaží, už jen kvůli ní, 
s vlky výti. 
    S Petrem se každý rok sázíme, kdo si 
najde lepší důvod se průvodu nezúčastnit. 
U mě letos vyhrál průvod u nás ve vsi. 
Oznámit onu novinku soudružce třídní je 
pokaždé trochu nepříjemné. Váhavě jsem 
zaklepal na dveře kabinetu. „Vstupte!“ 
Zavelel rázný hlas. „Čest práci, soudružko 
učitelko, letos se průvodu tady, v České 
Třebové, nezúčastním.“ „Šimek, to si ze 
mě děláš legraci?“ V jejím klidném tónu se 
jemně zračil vztek. Co teď? V klidu jí 
vysvětlím svůj návrh. „Já půjdu do průvo-

du tam u nás. Se psem. On totiž má moc 
rád lidi a průvody taky.“ „Jo, a v boudě 
má obrázek Lenina, co?“ Mám vyhráno. 
Ano, jistěže soudružka neopomněla 
připomenout, ať si ostříhám vlasy. 
    1. května a pět hodin ráno. A mně zvoní 
budík. Ale Astor si zaslouží odměnu. 
Vytáhl mě z průvodu. Na cvičáku je tou 
dobou prázdno. Ale to mu vůbec nevadí, 
je nadšený. O hodinu později se objevuje i 
figurant Franta. Se značně otrhaným 
rukávem, kvůli tomu Franta z chudobince, 
už čeká na útočníka. A Astor neváhá a 
vybíhá naproti své odměně. Jistě se 
zakusuje do ruky imaginárního tajemníka 
ústředního výboru KSČ.  
    Dopoledne jsme se rozhodli strávit 
v lesích obklopujících naši vesnici. Astor 

se opatrně uložil do měkké trávy a my 
filosofovali o holkách a o životě. Ta Jelena 
Železná s dlouhými vlasy je stejně nej-
krásnější. To z Franty vypadlo, že naše 
třídní je vlastně taky moc hezká. „Tak to 
by ses měl začít zúčastňovat všech těch 
průvodů.“ „To bych asi měl.“ Měl štěstí, 
nejenže stihl průvod, ale díky tomu, že si 
vykračoval v jeho čele po boku naší třídní, 
ho nevyhodili ze školy a až do maturity 
požíval všech výhod učitelova oblíbence. 
Možná ne až do maturity, ale do června 
určitě.  
    Domnívám se, že příští rok využiji opět 
stejné výmluvy. Přece průvody v naší 
vesnici jsou mnohem lepší než ty 
v Třebové. A mimochodem, aby nedošlo 
k nedorozumění, sázku jsem vyhrál. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moje mamka mi vždycky ráda vyprávěla o 
svém dětství. Měla spoustu zážitků, o 
které se se mnou chtěla podělit – většinu 
z nich bych já ve své době nemohla nikdy 
zažít, protože se vztahovaly k režimu, 
který byl v době jejího mládí u moci - ke 
komunismu. Nedávno jsme se sešli se 
zbytkem naší rodiny u babičky na rodin-
ném obědě a přišla řeč na jejich mládí a 
zážitky spojené s ním. Všichni se smáli 
historkám o nákupech v Tuzexu, o vekslá-
cích, kteří mého dědu nespočetněkrát 
okradli a on si ani nemohl jít stěžovat, 
protože už překupnictví bonů bylo 
trestáno. Teta vzpomínala na svůj největší 
den, kdy přišla do školy v tričku s nápisem 
Marlboro a igelitovou taškou s logem této 
firmy (děda jí přivezl tričko podle poslední 
„módy“ ze služební cesty v Maďarsku). 
Táta nadšeně vzpomínal, jak za 350 Kčs jel 
do Budapešti na koncert kapely Jethro-
Tull na největší maďarský stadion. Všichni 
se u oběda dost nasmáli a já začala 
přemýšlet o tom, že žít za dob komunis-
mu možná nebylo tak špatné, jak někteří 
lidé říkají. Když jsem ale vyřkla svou 
myšlenku nahlas, všichni se jednohlasně 
shodli: Rozhodně by to nechtěli zažít 
znovu. 
    Babička se na mě podívala dost znepo-
kojeným pohledem, což jsem nechápala, 
protože to ona rozhodně neměla ve 
zvyku. Babička je jeden z nejvlídnějších 

lidí, které znám, a tenhle pohled na mě 
vrhla jen párkrát za můj život. „Tohle bys 
opravdu nechtěla zažít.“ 
    „Ty se dnes rozhodneš, že zítra pojedeš 
do Polska nakupovat. Ráno táta nastartu-
je auto a můžete vyrazit. Když uvidíš 
všechny ty věci, řekneš si, že jsi měla radši 
nakoupit někde, kde nebude takový 
výběr, protože vybrat si z takového 
množství nedokážeš. Když přejedete 
hranice – jestli se tomu dnes dá ještě říkat 
hranice – ani si nevšimnete, že už jste 
v Polsku. To tvoje mamka to tak jednodu-
ché neměla.“ 
    „A jaké to měla?“ nenechala jsem se 
odbýt. 
    A babička začala vyprávět: „Za hranice 
jsme jezdili nakupovat tak dvakrát za rok 
a to jen proto, že jsme navštěvovali 
strejdu Lojzu v Děčíně. Z Děčína to byl už 
jen kousek do Německa. A to jsme na tom 
byli ještě dobře. Většina lidí z našeho 
města se za hranice dostala sotva jednou 
za rok.“ 
     „Jednou jsme přijeli k Lojzovi, bylo to 
nějak kolem Vánoc. Děda mi slíbil nové 
záclony. U nás měli jen jedny a byly 
strašně ošklivé, tak jsem se rozhodla, že si 
je vyberu právě v Německu. A tak jsme 
jeli. Jen já a Lojza. Za půl hodiny jsme byli 
v BadSchandau a já vstoupila do obchodu. 
Záclon tam bylo tolik, že jsem si nemohla 
vybrat, ale pak jsem je uviděla – pravda, 

byly to jedny z nejdražších – ale když mi je 
děda slíbil…“ a spiklenecky se usmála.  
„Tak sis koupila záclony a spokojená jsi 
odjížděla domů, ne?“ nemohla jsem 
pochopit, co tak strašně špatného na té 
historce bylo. 
    „Spokojená jsem odjížděla z toho 
obchodu, ale dost brzy mě to přešlo. Když 
jsme dojeli na hranice, už jsem se klepa-
la.“ 
    „To já vždycky taky!“ skočila do vyprá-
vění mamka. „Ale pak už jsme si s Alenou 
(její nejlepší kamarádkou) vychytaly fígle 
a převoz věcí šel dobře. Když jsme jely 
tam, vzaly jsme si ty nejhorší boty, co 
jsme měly, pak jsme nakoupily, boty 
přezuly, staré vyhodily do popelnice a jely 
zpět,“ říká s vítězoslavným úsměvem 
mamka.  
    „Už asi začínám chápat, že žít v té době 
nebylo úplně lehké,“ musela jsem konsta-
tovat. I když představa mamky přezouva-
jící se u koše a házející tam staré protrže-
né boty mě rozesmála. 
    Teta přispěla také do diskuze: „A 
pamatuješ, mami, jak jsme jeli koupit 
Míšovi (mému strýci) boty k Vánocům a ty 
sis je nazula přes svoje boty? A jak sis 
v tom lůžkovém vagóně, kterým jsme jeli 
domů, lehla v těch botách na vrchní 
palandu, aby ti je nesebrali?“ 
    „Nojo, to bylo taky hrozné, ale hlavně, 
že se to nakonec povedlo,“ konstatovala 

Malý velký výlet¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Barbora Veselá 
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babička pyšným hlasem. Bylo na ní vidět, 
že je ještě dnes ráda, že mohla tenkrát 
synovi udělat radost a že by to udělala 
znovu, kdyby to bylo potřeba. 
    „Ale musím ještě Barušce dovyprávět tu 
historku, teď přijde to nejdůležitější,“ 
vrátila se babička zpět k původnímu 
tématu. „Už když jsme přijížděli na 
hranice a já viděla, že venku stojí zrzek, 
věděla jsem, že to nebude dobré. A taky 
že nebylo! Přišel k okénku, museli jsme si 
vystoupit a Lojza otevřel kufr. ‘Wasist-
das?‘ ukázal na pantofle, které si koupil 
Lojza. ‚Bačkory, trepky, pantófln,‘ odpo-
věděl Lojza improvizovanou němčinou. 
‚Unddas?‘ a ukázal na MOJE záclony. 
‚Záclony.‘ Lojza byl v němčině asi tak 
dobrý jako já. Záclony se ale celníkovi 
nějak nelíbily – nebo naopak líbily a řekl 
nám, že buď musíme zaplatit clo, nebo je 
vrátit zpět. A jelikož jsem si vybrala jedny 

z nejdražších záclon, na clo mi už nezbylo, 
tak jsme jeli zpátky a já záclony s těžkým 
srdcem vrátila.“ 
    „Když jsme sevraceli do Čech, čekala 
jsem, že nás zrzek prohlédne znovu, jestli 
jsme tam záclony opravdu nechali, ale jen 
mávnul rukou a nechal nás projet,“ říká 
babička zdrceným tónem. „Takže jsem si 
tam ty záclony klidně mohla nechat, jen 
bychom chvíli počkali kousek za hranicemi 
a mohla jsem je mít.“ 
    „No však ses taky kvůli tomu rozbreče-
la, ne?“ vložila se zase do hovoru mamka. 
„A druhý den jste tam jeli s Lojzou zas, 
když viděl, jak jsi z toho hotová.“  
    „To máš pravdu,“ babička pookřála.     
„Druhý den jsme tam jeli zas, prodavačka 
vyndala záclony zpod pultu, já je zaplatila 
a frčeli jsme domů,“ dokončila babička 
svou historku s blaženým úsměvem na 
tváři. 

    Po vyslechnutí tohoto – dříve tragické-
ho, dnes už komického - příběhu jsem 
opravdu změnila názor, což byl hlavní 
důvod, proč mi to celé babička vyprávěla. 
Žít za dob komunismu rozhodně nebyl 
žádný med. Jsem babičce vděčná za její 
příběh, který mi spolu s historkami, které 
následovaly před ním i po něm, udělal 
jasno. Naštěstí už vím, jak se režim choval, 
jaké hrozby s sebou nesl a jak se lidem 
žilo. Naštěstí se našel člověk, který si přál, 
abych pochopila, co špatné na komunis-
mu bylo. Abych dnes dokázala říct, že KSČ 
rozhodně volit nebudu a že rovnost všech 
někdy není úplně spravedlivá.  
    A abych nezapomněla: babiččiny 
záclony pyšně visí v obývacím pokoji ještě 
dnes.  
    Holt, kvalita je kvalita. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ostanovitě!“ 
    Autobus plný horníků, mířících z dolu 
v Žacléři do Trutnova, zastavil. Před nimi 
stáli ruští vojáci se samopaly. 
    „Sojtitě!“ 
    Horníci včetně mého dědečka byli 
donuceni vystoupit na Polské ulici 
v Trutnově. Bylo to ve čtvrtek 22. 8. 1968, 
druhý den po vpádu sovětských vojsk 
Varšavské smlouvy na naše území. 
    Voják ukázal na barikádu hořících 
pneumatik, kterou Češi postavili na 
protest proti vjezdu tanků. „Rabotajtě!“ 
    Nikdo se neodvážil protestovat. Namí-
řené zbraně jim braly odvahu a nutily je jít 
nebezpečně blízko k požáru. Všude čadil 
dým, vybuchovaly pneumatiky naplněné 
benzínem a sbíhali se lidé všech věkových 
kategorií. 
    „Nejdřív nás nepustěj makat do dolu a 
teď tady na nás budou mířit bouchačkama, 
ne!?“ 
    „Hele pohni a nekecej,“ snažil se Frantu 
umlčet děda. 
    „Míro, jsou tady jeden den, co by mi 
mohli udělat?“ 

    Ruský voják se k nespokojenému 
horníkovi nebezpečně přiblížil a strčil mu 
hlaveň pistole do kapsy. „Ticho!“ 
    Vzdor v zápětí vystřídal strach. Všichni 
si vytáhli pracovní rukavice a začali 
odklízet tu spoušť. 
    Po hodinové lopotivé práci se hovor 
rozproudil díky svačince, která byla 
okupantům donesena. 
    „Škoda že ten včerejšek nedopadl,“ 
povzdechl si jeden z nejmladších horníků. 
    „Co jsi čekal? Že se jen tak otočí a půjdou 
zpátky na Sibiř?“ 
    „Náhodou to nebyl špatnej plán, ale 
máme štěstí, že nikoho nezabásli.“ 
    „No jo, ale mohlo to přeci jen vydržet dýl 
jak jeden den. Poslat je na druhou stra-
nu…“ 
    „Jak na druhou stranu? Myslíš, že tam by 
nepotkali žádný kámoše, který by je poslali 
zpátky?“ 
    Makalo se další hodinu a další. Práce 
neubývalo a zaměstnaných bylo tou 
dobou na desítky. Celá řada otců a 
manželů si dělala starosti. Jejich manželky 
už  dávno  věděly,   že  dnes   se  do   dolu  

nedostali a že by měli být už zpátky. 
Tatínkovi byly v té době čtyři měsíce a 
netrpělivě s maminkou, mojí babičkou a 
dědovou manželkou, vyhlíželi přicházející 
horníky. V tu ránu babička zahlédla kouř a 
polil ji studený pot. 
    „Prý že je to na naši ochranu! Houby! 
Svině to jsou a sami makat nebudou.“ 
Rusové seděli na tanku a popíjeli kávu. 
    „To by mě zajímalo, kolik jich Na bojišti 
užje.“ 
    „Hodně, Franto, hodně. A doufej, že tam 
nikdy nebudeš muset jít.“ 
Pneumatiky se dále odklízely a z druhé 
strany zase hromadily nebojácnými 
Trutnovany. 
    Babička popadla kočár a spěchala do 
Polské ulice. „Co se to tu proboha děje?“ 
ptala se vystrašeně přihlížejících. „Ale 
nebojte, pani. Však je to nezdrží dlouho. 
Dávám tomu den, dva.“  
    Přes kouř se nedalo dohlédnout na 
druhou stranu. Ve strachu tam stála 
několik hodin, ale nedovolovala si myslet 
na nejhorší. Dítě mělo promáchanou 
plínku a také začalo kňourat hlady. 
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Nezbývalo tedy než jít opět domů a 
vyhlížet z balkónu. 
    V pozdní večerní hodině se ozvaly klíče 
v zámku. Babička se okamžitě probudila 
z polospánku a běžela otevřít. Byl to on, 
živý a zdravý. V tu ránu byla slova zbyteč-
ná. Objali se a zůstali tak několik dlouhých  

minut.  
    Trvalo to celkem tři dny a tři noci, než i 
poslední pneumatiku hodili do řeky a kouř 
se rozestoupil. Vojákům se naskytl 
nevídaný pohled. Celá ulice byla pokryta  
bílo-modro-červenými pruhy. Ruské vlajky 
ležely po dlážděných ulicích, aby tanky 

neprojely. Přesně jak se dá od české 
mentality čekat. 
    Město Trutnov se již navždy zapsalo do 
historie silným odporem vůči okupačním 
vojskům. Lidé dokonce vyhlásili statut 
Trutnov – mrtvé město. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Měnová reforma 1953 je jedna z prvních 
věcí, které si pamatuji. V té době jsme 
ještě nebydleli tam, kde teď bydlíte vy, 
tam jsme se přestěhovali až poté, co byla 
naplánována stavba paneláků, což bylo 
někdy ke konci 60. let. Předtím jsme 
bydleli tam, co teď stojí první panelák, jak 
v něm bydlí Krejčovi. Měli jsme dřevěný 
dvojdomek, v jednom bydlela naše rodina 
a v tom druhém děda Černý s babičkou. 
Na babičku si moc nepamatuji, ale za 
dědou jsem chodil často, byl jsem u něho 
víc než u nás doma. 
    Děda byl malý vzrůstem, ale schop-
nostmi to byl velký muž, byl řezníkem, 
hasičem, myslivcem a hlavně truhlářem, 
to bylo jeho původní povolání, třeba ten 
ponk, který máte ve sklepě, vyřezával on. 
Vždy, když jsem k němu přišel, seděl ve 
svém houpacím křesle, četl si noviny a 
kouřil dýmku. Když mě spatřil, tak mi 
vyprávěl historky, řekl mi jich spoustu, 
nejvíce se mi líbila historka o tom, jak 
bojoval v první světové válce, byl zajat a 
odvezen na Sibiř, kde pracoval v dolech, 
odkud se mu podařilo utéct a vrátit se 
zpátky do Čech. Na stěně vedle svého 
křesla měl velkou mapu Evropy, na které 
mi svoji cestu názorně ukazoval, přitom 
mi vůbec nevadilo, že se pokaždé vracel 
jinou cestou. Ale na jaře roku 1953 se 
děda náhle změnil, nejen tím, že se mu 
mezi jeho černými vlasy objevily první 
šediny, ale hlavně už jsem ho nevídal si 
spokojeně číst noviny. Místo toho věčně 
vysedával u rádia a poslouchal většinou 
německé   stanice   a  každou  chvíli   rádio  

 
ladil. 
    „Dědo, proč pořád posloucháš to 
rádio?“ zeptal jsem se ho. „Něco se děje, 
to já poznám,“ odvětil. Nechápal jsem, co 
by se mohlo dít, když jsem to doma říkal 
tátovi, řekl na to: „Děda už je starý pán, 
teď když špatně chodí, nemůže jít do lesa, 
tak aspoň poslouchá rádio, co má dělat,“ 
a mezi dveřmi při odchodu do hospody 
polohlasem dodal: „jen doufám, že se 
z toho nezblázní.“ 
    Táta chodil do hospody často, nechodil 
se tam opít, ano, dal si dvě, tři piva a 
někdy panák rumu, ale chodil tam hlavně 
obchodovat. Když něco sháněl, tak tam 
šel a většinou sehnal, co potřeboval. 
Jednou se mu povedlo vyměnit půlku 
prasete za německou dodávku. Sloužila 
nám ještě minimálně deset let. Táta dědu 
neměl moc v lásce, bylo to asi tím, že byli 
oba podobní povahou. 
    Když jsem druhý den přišel ze školy, šel 
jsem rovnou k dědovi, který opět seděl u 
rádia. Chvíli jsme bez hnutí poslouchali 
rádio, ze kterého vycházela řeč, které 
jsem nerozuměl ani slovo. Pak se ke mně 
otočil a řekl: „Běž se pěkně obléct, 
pojedeme nakupovat, zítra padne koru-
na.“ Nevěděl jsem, co znamená, že padne 
koruna, ale udělal jsem, co mi děda řekl, a 
o chvíli později jsem na něho čekal na 
dvorku. Děda vyšel oblečený ve sváteč-
ním obleku, a jelikož, jak už jsem zmínil, 
špatně chodil, pomáhal si při chůzi holí. 
Přišel ke mně a zeptal se, co bych si přál. 
No, co si tak osmiletý kluk může přát, 
chvíli  jsem  přemýšlel  a řekl jsem, že bych  

 
chtěl kolo, děda odpověděl: „Dobře, 
koupím ti kolo.“ Nasedli jsme do dodávky 
a jeli jsme na Náchod. Cestou děda 
několikrát zastavil a slyšel jsem, jak něco 
nakládá do zavazadlového prostoru. 
Konečně jsme dojeli do obchodu s koly. 
Vstoupili jsme do obchodu a děda řekl: 
„Vyber si, které se ti líbí.“ Pravda, výběr 
nebyl takový, jaký je dnes, byly tam 
všehovšudy čtyři kola, každé asi ve třech 
barvách. Prodavač se ještě chlubil tím, 
jaký mají široký sortiment. Vybral jsem si 
modré kolo, které jsem si pyšně odvezl 
z obchodu do dodávky, děda mi ho 
pomohl naložit a vyrazili jsme domů. Před 
domem nás už čekal můj táta, zapomněl 
jsem mu říct, že jedu s dědou pryč, 
vypadal dost naštvaně. „To jsi mi nemohl 
říct, že jedeš s dědou pryč, měl jsem o 
tebe strach, kde jste vůbec byli?“ řekl mi, 
když jsem vystoupil z dodávky. „V Nácho-
dě, děda mi tam koupil kolo,“ pyšně jsem 
odpověděl a šel jsem ho vyložit. Vtom 
vystoupil děda z kabiny a řekl tátovi: 
„Jardo, nestůj tady a pomoz mi to vyložit, 
zítra padne koruna, tak jsem něco nakou-
pil, aby mi ty peníze nepropadly.“ Táta byl 
jako zkoprnělý, nemohl uvěřit tomu, co 
právě slyšel. Když už to pochopil, začal 
řvát na celou vesnici: „Ten dědek se 
dočista zbláznil, já jsem to říkal, kdo 
to kdy slyšel, zítra padne koruna, takový 
nesmysl, tohle mi ani chlapi nebudou 
věřit.“ Sebral se a šel do hospody. 
Další den proběhla měnová reforma, 
padla koruna, jak by řekl můj děda. 

Když padla koruna¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Lukáš Vomáčka 
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