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O LITERÁRNÍM KLUBU A SETKÁNÍ U KNIHY 

Setkání u knihy je přátelskou akcí Regionální knihovny Karviná. Probíhá vždy první 
úterý v měsíci. Setkávají se při ní lidé píšící sobě pro radost nebo do šuplíku, ale také 
spisovatelé, kteří už knihy vydali. Během každého setkání autoři čtou své příspěvky, 
které vytvořili na téma, jež si zadali na předcházejícím setkání. Čtou ale také básně, 
povídky, úvahy, které ve svém volném čase píší. Každý se tak seznamuje s různými 
styly a může najít inspiraci pro svou tvorbu. Setkání se účastní také lidé, kteří si přišli 
poslechnout tvorbu autorů karvinského regionu, a sami nic nepíší.  

Setkání u knihy znamená pro knihovnu podporu spisovatelů a lidí, které baví nejen 
čtení, ale také psaní. Knihovna pro ně vytváří prostor, kde se mohou setkávat, 
vzájemně si pomáhat a představovat svá díla. To, co během roku spisovatelé vytvoří, 
pak knihovna může prostřednictvím Almanachu literárního klubu představit čtenářům.  

Almanach 2018–2019 byl vydán díky spolku Vodáci Odry a Olše, z.s. 
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LISTOPAD 2018 

Téma: Zajímavý člověk 

Spolužák... / Anna Vojtěchová 

Pozvánku na sraz spolužáků doručila pošta dnes, 
tiše leží na stole, čeká na mé rozhodnutí. 
Zavzpomínat znovu mě nutí na školní dávná léta, 
ráda je uvidím, přijedou snad ze všech koutů světa... 

Vzpomínám na cůpek vlasů, který mi byl ustřižen, 
vždyť na hlavě mám ještě jeden cop. 
Spolužák Taner se k tomu nikdy nepřiznal, 
tupec, a k tomu ještě učitelce lhal... 

Cůpek jsem schovala do aktovky, 
Taner mě vybízí, tak už na to kašli. 
Pláču, on však otočil se do boku, 
já srazila ho ránou na zem, v útoku... 

Výpad byl přesný, měla jsem štěstí, 
na přihlouplé hlavě přistála má pěst. 
Rozbité brýle, prý moc drahé byly, 
můj vítězný pokřik, city ustoupily... 

Spolužák se ztratil ze života mého, 
dobře tak, nic lepšího se nemohlo stát. 
Já novou práci zkouším si najít, 
dál jít cestou svou, nemám co tajit... 

Dveře se rozlétly, v nich vedoucí úseku, 
vždyť je to Taner, já lapám po dechu. 
Prý že mě nezná, šlape mi však na paty, 
udeří vždy, kde jen může, spolužák rohatý.... 

Setkání po létech, a drží mi místo, 
dáme přece řeč, sedá si dost blízko. 
On má nové brýle, já zase dlouhé vlasy, 
z kapsy tahá mašli, jo, to byly časy... 

Zajímavý člověk / Irena Otýpková 

Všichni umělci, řemeslníci i úředníci, 
ať laici či odborníci, 
jak zpívá již slavný pan Werich, 
všude najdeš lidí zajímavých. 

Nikdy se neoženil, nikdy nezasmál, 
nikdy děti nekolébal, 
prožil velké utrpení 
ve válce při bombardování. 

Zajímavá herečka, umělkyně, 
ztvárnila vždy všechny role 
jen jednu vždy odmítla, 
proč, to nikdy neřekla. 
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Velký houslista, mistr Šporcl mladý 
zahraje nevídaným způsobem těžké skladby, 
ať je skladatelem sám velký Paganini, 
nebo také někdo jiný. 

Každý zajímavý i velký umělec 
než vstoupí na prkna, jež znamenají svět 
v předsálí jeviště 
prožívá velké trauma ještě. 

Člověk zajímavý / Roman Štolfa 

Jsem přesvědčený, že u každého z nás bychom našli něco, nad čím se pozastavíte 
a řeknete si: „Ale to zní zajímavě, to stojí za sdílení“. Pak už jen záleží především na 
míře sdílnosti účastníků. Pevně věřím, že každý z nás do svého okolí vysílá signály. 
Někdy vědomě, jindy na úrovni podvědomí. Mám na mysli mimiku, řeč, intonaci hlasu, 
způsob chování, oblékání atd. Díky těmto signálům se tak přirozeně každý z nás 
obklopuje pro něj zajímavými lidmi. Nerozhoduje barva pleti, víra, věk, pohlaví...  
rozhoduje dobrý pocit. Jestliže se s někým cítím dobře, vyhledávám jeho společnost. 
Tento vztah z kategorie známý nebo známá může postoupit přes kamarádství až na 
úroveň lásky. Každý z nás zastává nějakou roli ve společnosti. Podle slov klasika: 
„Není malých rolí.“ Pro mne z toho plyne: „Není nezajímavých lidí.“ 

Tchyně / Karel Sikora 

Byla to ve své podstatě dobrá žena, plná životního elánu, s jasným výhledem do 
budoucna. Jenže její budoucno se velmi rozcházelo s okolním světem. Měla to 
nalajnované jako podle pravítka. Pokud někdo jen špitl, že by to mělo být jinak, těžce 
to nesla. Manžela ovládala jako loutku na drátě, nechal se chudák úplně zblbnout. 
Přestože nebyl nijaký dement, dokonce měl vrozenou zručnost ke kutilství, a ještě 
navíc k výtvarnému projevu černého řemesla. Jeho sochy z železného odpadu 
ohromily účastníky nejedné vernisáže v kraji. Doma byl ale jako nesvéprávné dítě, 
téměř bez možnosti říct svůj názor. Uměl jen přitakávat své ženě a mně se to velmi 
nelíbilo. Protože nesnáším nadvládu člověka nad člověkem, muselo brzy dojít ke střetu 
s mou tchyní. 
Ač nerad, dal jsem jí najevo, že já nejsem marioneta, se kterou by si hrála své 
divadélko jako s ostatními. Stálo mě to desítky tisíc, kterými začala dotovat švagrovou, 
ale nikdy jsem nelitoval, zachoval jsem si své principy, nezávislost a důstojnost. 

Díky paní učitelko / Marie Brabcová 

Potkala jsem v životě vzácného člověka. Byla to moje učitelka na obecní škole. 
Jmenovala se Jiřina Kerlová, byla svobodná a svůj život zasvětila učení nás dětí. 
Pleť měla jako z alabastru a pokaždé, když psala na tabuli, umyla si ruce a ty si pak 
natřela krémem. Učila nás slušnému chování, úctě ke starším, čestnosti, spravedlnosti 
a pomoci druhým. 
To, co nás učila, i sama dělala. A co znamenala pro mě? Naučila mě lásce ke knihám, 
a díky ní jsem milovala školu, protože to znamenalo dovědět se vždy něco nového. 
Ze všeho, co jsme se učili, nás nechala napsat slohové cvičení, a tím rozšiřovala naši 
slovní zásobu. Vždy měla po ruce radu i pomoc. 
Byla přísná, ale spravedlivá. Takových lidí je dnes už málo, skoro bych řekla, že jsem 
od té doby takových lidí potkala jen velmi málo. 
Co nakonec napsat? Snad jen: děkuji, paní učitelko. 
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Zajímavý člověk / Helena Červenková 

Vždy jsem trochu záviděla vypravěčům, kteří měli svého trafikanta, svého 
hospodského, svého holiče, svého malíře pokojů, svého řezníka, svého zelináře 
a podobně. 
Jsem světoběžník a nikde dlouho nevydržím, nedávno jsem spočítala, že už jsem se 
za svůj život třicetkrát stěhovala, tak maximálně bych mohla mít svého stěhováka, ale 
smůla, pokaždé mne stěhoval někdo jiný. Naposled jsem před patnácti lety zakotvila 
v Bohumíně. Ale do trafiky ani hospody nechodím, malovali jsme pouze jednou, 
řeznictví se u nás střídají jak ponožky, tak mohu jen s klidem říct, že mám svou 
pedikérku. Provozovnu má ve sklepě řadového domku, ale sklep byste tu hledali 
marně. Místnost je světloučká, čisťoučká a krásně do bílozeleného laděná. Myslíte, že 
mít osobní pedikérku není až zas takové terno? Věřte, že jsem v životě zažila fušérky, 
od kterých jsem odcházela s pořezanou patou či neodborně ošetřeným zarostlým 
nehtem a se slzami v očích od bolesti. Pedikérka je ve věku mých dětí, takže mám 
naději, že bych už nemusela měnit. Ani bych nechtěla. Tahle obdivuhodná žena je 
velice dobrosrdečná a svou láskou a obětavostí by se rozdala. Z každého slova, 
z každého pohybu cítíte, že svou práci miluje a že pro ni žije. Je až k neuvěření, jak 
své klienty hýčká a přímo rozmazluje. Jak je opatrná, když vám ošetřuje nožky. Tady 
nemám problém dát své nohy všanc. Vždy odcházím s pocitem profesionálně 
odvedené práce, s úplně novými a lehkými nožičkami. A když při loučení říká, že se 
bude těšit na mou další návštěvu, tak je jisté, že to neříká jen ze zdvořilosti. 

Stretnutie so zaujímavým človekom / Ján Bazger 

Mal by som sa držať témy a písať o tom, čo hovorí nadpis. Aj keď som sa veľakrát 
v živote stretol so zaujímavým človekom, myslím si však, že zvlášť akosi vyzdvihovať 
a popisovať zoširoka o tom čím bol zaujímavý nejaký herec, výtvarník, či astronóm, 
alebo hudobník, by asi nebolo vhodné. Veď každá ľudská činnosť je dôležitá a každý 
človek je v niečom výnimočný, alebo aspoň zaujímavý, pokiaľ to nie je voľajaký 
pobúda.  
Taktiež každý človek má i svoje ego. Niekto silnejšie, niekto umiernené. Každý je teda 
viac či menej ctižiadostivý, alebo viac či menej aktívny a každý je svojim spôsobom 
osobnosť. 
Vážim si každého, kto niečo dokázal. Či už sú to vedci, lekári, chirurgovia, alebo 
výskumníci. Taktiež zložím z hlavy pomyselný klobúk pred astronautom, ktorý má 
odvahu vzlietnuť do vesmíru, ale i pred pilotom čo sadne do lietadla a berie na seba 
zodpovednosť za cestujúcich. A to isté platí i o rušňovodičoch, či šoféroch hromadných 
prostriedkov. Vážim si každej ľudskej činnosti. Remeselníckej i tej duševnej. Veď i bez 
zručného remeselníka bysme nemali kde bývať, nebolo by ciest, dopravných 
prostriedkov a o dnešnej takmer zázračnej technike ani nehovorím. Skrátka, bez 
ľudského umu a zručnosti by svet a život na ňom nebol taký, aký je. Vďaka ti človeče!   

Setkaní se zajímavým člověkem / Rozália Kokotková 

Když jsem se po dlouhém okopávání v zahrádce narovnala, uviděla jsem mého 
souseda Tomáše, jak se chystá se mnou promluvit. Pozdravil mě a zeptal se na má 
bolavá záda. Řekl mi, že je sponzorem jedné firmy a má něco, co mi pomůže. Byla 
jsem zvědavá a on mi slíbil, že se večer staví. Rozpovídali jsme se a on mi představil 
firmu, ve které pracuje. Potom mi řekl o bylinkách a o výdělku, který se může získat 
podle toho, jak budu úspěšná. Sebou hned přibral láhev s bylinkami a mně se to začalo 
líbit. Za vším jsem viděla změnu mého života. Na šachtě jsem přestala pracovat kvůli 
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pracovnímu úrazu a musela jsem vzít práci, která mě moc nebavila. Ještě ten večer 
jsem objednala takové množství zboží, abych mohla vstoupit do manažerské pozice. 
Vyplatilo se mi to i po finanční stránce. Byla to velká motivace, mohla jsem bylinky 
sama užívat, a ještě si vydělávat. Vzpomněla jsem si na třetí třídu, když se nás ve 
škole učitelka zeptala, čím chceme být. Já řekla doktorkou, protože táta byl nemocný 
a já myslela, že když vystuduji, vyléčím ho. Bylinky jsem vyzkoušela a zdálo se, že 
účinkují. Zákazníci se opakovaně hlásili o další a já měla úspěch v Polsku, kde jsem 
před tím nabízela dorty. Při té práci jsem měla možnost vidět zlepšení zdravotního 
stavu některých lidí. Měla jsem z toho dobrý pocit, že se mi částečně splnilo, co jsem 
si kdysi přála. Tomáš mi vše vysvětloval, učil a měl ze mě radost. Já jsem mu za to 
byla vděčná. Nechal mě pracovat s kolegyní z Warszavy, abych já byla její sponzorkou. 
Jely jsme spolu za ní a tam jsem zažila svůj největší úspěch. Ala měla dobré kontakty 
v Rakousku ve Vídni. Vzala mě tam s sebou na prezentaci, kde měl své lidi i Tomáš. 
Sedla jsem si bokem, ale uklouznout pozornosti některých lidí se mi nepodařilo. Na 
kostýmku jsem měla připnutý odznáček své pozice, a to se nedalo ukrýt. Poprosili mě, 
až taky něco řeknu o marketingu. Rozklepala se mi kolena a já sbírala sílu, jak to 
provést, aby to nebyl trapas. Neuměla jsem dobře polsky, ale nakonec jsem uspěla 
tak, že podepsali nachystané smlouvy. Byli tam Němci, a těm museli překládat Poláci. 
Tato práce mi umožnila poznat lidi kolem sebe, a hlavně se mi podařilo získat 
sebevědomí. Zjistila jsem, že nemusím být člověkem poslední kategorie. Viděla jsem, 
jak se lidem lepší zdraví, jak vydělávají peníze. A mohla jsem si říct, že jsem byla tak 
trochu doktorkou. 

Zajímavý člověk – prodavač nábytku / Petr Korč 

Jednoho dne v dějinách mého bytí jsem se rozhodl vyměnit zelenou uniformu za 
dlouhý modrý plášť a stal jsem se prodavačem nábytku. O této profesi jsem neměl 
žádnou páru, jinak řečeno, vůbec jsem netušil, co obnáší, a zda vůbec mě uspokojí.  
Měl jsem pouze určité představy o nábytku jako o celku, že se vyrábí ze dřeva. 
Dřevorubci pokácejí stovky urostlých dubů, buků, borovic, jedlí, smrků, jasanů, ale také 
snad nějaké ty stromy zahradní. Po dřevorubcích přichází další parta lidí, kteří se 
pohybují kolem katrů a různých dalších mně neznámých pil a strojů. Z nádherně 
urostlých stromů nadělají prkna, desky, fošny, hranoly, prkénka a co já vím co ještě. 
Přichází proces vysoušení. Vysušeného dřeva se ujme parta truhlářů, stolařů, 
dřevoobráběčů a různých dalších mistrů, jež pilu, sekeru, dláto, hoblík mistrně ovládají 
a lidem pro radost domova nábytek vytvářejí. 
Stal jsem se prodavačem nábytku, abych měl blízko k celému lesu a v prodejně 
porozuměl řeči stromů, a také, aby mi pomohli dodat chybějící energii. Stromy jsou pro 
život na této planetě nezbytné. Také jsem doufal, že se v útrobách prodejny 
s nábytkem setkám se zajímavými lidmi, ať již ze strany prodávajících, tak 
i nakupujících. 
Až na prodejně jsem pochopil, jak jsem se spletl. Nábytek se pro pohodlí lidí už skoro 
ani nedělá z masivu, ale světe div se. Stromy se semelou, a to semleté se rozmíchá 
s lepidlem a už máme hotový polotovar na nábytek. Mistři, i ne mistři, polotovar lepí 
a lepí, skládají, sestavují a vytvářejí skříňky, lavice, poličky, stoly, židle, kuchyně, 
sedací soupravy, postele, knihovničky, komody a také hračky. 
Mé chtění porozumět vůni stromů a získat chybějící energii v prodejně s nábytkem se 
úplně rozplynulo a já jsem se stal odborníkem na vůni různých lepidel sekundových, 
pryskyřičných, dvou komponentních, tavných i lepidel na látky a plasty. 
Prodavač jako řidič těžký život má, vlastně mnohem těžší. Ve své práci se denně 
setkává s těžko spočitatelným počtem lidí, říkejme jim zákazníci. Každý zákazník je 
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jiný, má jiné představy a přání o svém domově. Každý má jinou duši. V prostorách 
prodejny existují dva světy. Svět zákazníka a svět prodavače. Vzniká zde malá 
psychologická válka. Zákazník chce, ale i nechce koupit, a prodavač musí za každou 
cenu prodat. 
Začal jsem se učit prodávat. Velmi pozorně sleduji svého kolegu prodavače, který má 
dlouholeté zkušenosti s prodejem nábytku. Zde mohu získat mnoho dobrých rad 
a správný prodavačský um. Při jeho sledování jsem se ujistil, že to je ta pravá osoba, 
která mě vše naučí. 
Začíná konverzace s mým učitelem prodavačem a zákazníkem: 
Zákazník – dobrý den, ve vašem reklamním letáčku máte vyobrazenou sedačku 
BONGO. Chtěl bych si ihned přesně onu koupit, když bude tak krásná, jak je v letáčku. 
Bohužel prošel jsem si prodejnu, ale nikde ji tady nevidím. 
Prodavač – Dobrý den pane. Leták je pouze leták. Sedací soupravu máme, ale ne 
přesně v tom letákovém provedení. Myslím tím látku a její barvu. Stále sedačky 
objednáváme a zákazníci nás stále vykupují a my objednáváme a lidé vykupují 
a vykupují a výroba nestačí vyrábět. Jenom pro upřesnění, jsme brněnská firma a vše 
co zde vidíte je pouze jen a jen z naší výroby a co není prodáno je možno si koupit 
ihned a co je prodáno je možno si objednat. A jak to zjistíte, co je prodáno. Velmi 
jednoduše. Co najdete v katalogu a zde na prodejně to není, tak je to prodáno, ale my 
stále zboží navážíme a navážíme. Tak se také může stát, že najednou zboží, které na 
prodejně nebylo, už zase zde je. Je to stále dokolečka. Vyrábíme, navážíme a lidé 
vykupují a my zase vyprodané zboží doplníme. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že 
jsme brněnská firma a všechno co zde vidíte je pouze z naší výroby. 
Zákazník po této vyčerpávající odpovědi si zakoupil sedací soupravu BONGO přímo 
z prodejny, i když jeho představa o látce a barvě ve skutečnosti, než vstoupil do 
prodejny, byla úplně jiná. 
Můj učitel, vedoucí prodejny, se pro mě touto komunikací stal velmi zajímavým, sleduji 
ho i nadále. Usedá za stůl, zvedá telefonní sluchátko, vytáčí telefonní číslo a začíná 
hovořit. „Dobrý den, tady nábytek DANTE, je tam paní Nováková?“ Pravděpodobně 
ano, když vedoucí hovoří dál a já velmi pozorně naslouchám. „Paní Nováková, vy jste 
si u nás objednala kuchyňku a kuchyňka přijela a čeká na Vás, stojí tu přede mnou, je 
nádherná a čeká jen a jen na vás. Co vy na to, kdy si pro tu vaši krásnou kuchyňku 
přijedete? Říkáte, že si dovedete představit, jak je krásná, ale bohužel ještě nevíte, 
kdy si pro ni přijedete. Záleží jen na Vás, kuchyňka je nádherná a čeká jen na vás, kdy 
si ji odvezete. Je nezabalená, čeká jen na vás, abyste si ji mohla dobře prohlédnout. 
Budete-li si ji sama odvážet, budete si kuchyňku i sama nakládat. Říkám to proto, aby 
dopředu jste byla na to připravena. Budete-li chtít, abychom vám kuchyňku přivezli mi, 
není problém. Naložíme, odvezeme a vyložíme před vaším domem. Říkám to proto, 
aby dopředu jste byla na to připravena. A budete-li chtít, abychom kuchyňku vynesli 
až do vašeho bytu, vyneseme. Na ceně se domluvíme později. Paní Nováková 
kuchyňka je nádherná a jen a jen čeká na vás…“  
Pokládá sluchátko, kroutí hlavou, asi mu to položila. Pozvolna stává ze židle 
a pomalým krokem se prochází prodejnou, když tu k němu přistupuje zákazník. Jedná 
se o staršího pána s prošedivělými vlasy a zdánlivě lehce se opírající o vycházkovou 
hůl. Pomaloučku přistupuji k této dvojici, zatajuji dech, natahuji krk a poslouchám. 
Postarší pán se ptá: „Mladý muži, Vy jste zde prodavačem?“ „Ano, jsem zde vedoucím 
této velké prodejny nábytku a pro upřesnění, jsme brněnská firma a vše co zde vidíte 
je pouze jen a jen z naší výroby a s čím vám mohu pomoci“. Pán několikrát poklepe 
svoji vycházkovou holí na kus nábytku před sebou a povídá: „To letiště, myšleno 
postel, je možné zakoupit s čelem?“ Odpověď je pro mě, a hlavně zákazníka, velmi 
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zajímavá, strohá, ale i nejasná. Zněla: „Ano, když přijede s čelem, nabízíme ji s čelem, 
když přijede bez čela, nabízíme ji bez čela“. Prošedivělý zákazník si lehce prohrábnul 
šediny, nadechnul se, jak by chtěl něco říci, ale mistr vedoucí to nedopustil, a ještě 
dvakrát zopakoval stejnou větu o čele. Zákazník zvedá docela rychlým pohybem svoji 
dřevěnou vycházkovou hůl, už jsem chtěl bránit svého šéfa, když ukázal na postel se 
slovy „beru“. Postel byla bez čela a bylo zřejmé, že postarší pán přišel koupit i za cenu 
toho, ať je či není v kompletu.   
Pochopil jsem, jak zkušený je můj šéf, jak se tvrdě věnuje svému prodavačskému umu, 
který má jediný cíl, vydělat si na živobytí. 

Padělatelé / Miroslav Landecký 
(humoristická, ale pravdivá povídka na téma zajímavé osobnosti) 

Touto zajímavou osobností se v této povídce rozumí můj otec Vilém Landecký, takto 
muž mnoha talentů. Ponechme teď stranou, že se za světové války dostal na bojiště 
v Itálii, Alžírsku, Velké Británii, ba i ve Francii (to poslední při obléhání Dunkerque 
r. 1945). Ponechme stranou i to, že uměl například řídit německý tank Tiger a britský 
tank Cromwell. 
Ano, skočme raději rovnýma nohama do roku 1956. 
Jako sedmileté dítě jsem tehdy měl jednou napsat domácí úkol. Spočíval v tom, že 
nám paní učitelka Škrobánková předepsala do našich písánek červeným perem části 
písmen a my jsme měli řádek doplnit podle toho vzoru, ale modrou barvou. 
Když se nám v té školní třídě 1.A domácí úkol podařil a písmenka byla hezká, napsala 
nám paní učitelka druhý den do písánky červenou jedničku, svoji parafu a obtiskla nám 
tam i pochvalnou červenou hvězdičku. Červenou, pochopitelně, protože v té době jsme 
už byli v RVHP! 
Jednou nám předepsala červeně cosi, co se podobalo velkému šikmému III. Od nás 
žáčků se čekalo, že doplníme řádek písánky modrou a že to celé tudíž bude vypadat 
asi takto:  III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 
Zhltnul jsem tedy doma oběd a pustil se rychle do díla, aby na mě ostatní kluci z ulice 
nemuseli s fotbalem a všelijakými lumpárnami dlouho čekat. Musím ovšem 
sebekriticky uznat, že už asi třetí I se mi vůbec nepovedlo. Zase jednou se prokázalo, 
že práce kvapná jest málo platná. 
Nějak mi sklouzlo péro po papíře či co (namáčecí pero, protože plničkami jsme nesměli 
psát a taky plnicí pera byla v té době vyloženě luxusním zbožím, zbožím téměř 
buržoazním). Moje I mělo po tom sklouznutí každopádně špatný sklon a navíc dvě 
křivé invalidní nožičky, což jsem se marně pokoušel napravit všelijakými úpravami 
a přídavky. Které byly ale naprosto kontraproduktivní. 
Ve své dětské neznalosti jsem totiž netušil, že některé vady díla nelze opravit 
přidáváním materiálu, nýbrž že je třeba, pokud to povaha věci dovoluje, materiál spíše 
ubírat. Ale já měl k dispozici jen skleničku s modrým inkoustem a namáčecí mosazné 
pero s násadkou vyrobenou z dikobrazího trnu. A to přece musí každý uznat, že 
s takovým vybavením se ubírá opravdu špatně. Nebo ne? 
Jediným výsledkem mého stupňovaného úsilí tak bylo, že se po stránce písánky 
rozlezla velká a ošklivá modrá inkoustová skvrna. A že přebytečným inkoustem 
rozmočený papír listu už začal modře prosvítat i na druhé, rozumí se na obrácené 
stránce písánky. 
(Vzpomněl jsem si na tu skvrnu mnohem později, po letech, když jsem spatřil na lidské 
pleti některá méně zdařilá, taková jakoby rozostřená modrá tetování). 
Byl bych se snad dostal s tím mým psaním skrz celý sešit a s jistou nadsázkou až do 
Austrálie, kdyby moje matka neodběhla včas od plotny, aby zhodnotila, jak daleko jsem 
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s tím domácím úkolem. Zhodnotila to tak, že je třeba vrazit mi dva pohlavky, dva 
záušáky, z každé strany jeden a navíc že je třeba přivolat otce. 
Zmobilizovaný otec, vida moji domácí práci, se prostě zhrozil. On sám osobně krásně 
kreslil, ba i maloval a dokonce hrál na housle, i když jinak dělal zámečníka na šachtě. 
(Po službě ve wehrmachtu a dokonce v Benešově západní armádě mohl ovšem sotva 
chtít něco víc...) 
Pro něj každopádně nebylo problémem mrknout jedním okem do ilustrovaného 
časopisu Květy na nějakou Picassovu kresbu z býčích zápasů a ve chvíli nakreslit 
tužkou pár podobných obrázků s motivem koridy. 
Pro něj nebylo problémem vzít si od sousedovic dětí památník a vrátit jim ho za půl 
dne s věrným vyobrazením půlky ZOO. Nebo s kresbou snového zámku stojícího kdesi 
vysoko v horách… zámku, jaké jsou vidět v Salcburku. 
Dokonce jim do těch památníků otec vpisoval krasopisně na první stranu obligátní 
věnování: „Můžeš kreslit, můžeš psát, jenom listy netrhat!“ 
Takový byl můj otec kabrňák… A teď todle! A teď moje invalidní I !! 
Ke mně bohužel otcovy malířské geny nějak nedorazily. Nevím, jestli se při jejich 
předávání z generace na generaci cestou ztratily, nějak naředily, nebo se mi prostě 
jen tak obloukem vyhnuly, ale já z nich nedostal snad ani ň.  
Takže mým kaligrafickým maximem bylo invalidní I. 
Za to by mi ale paní učitelka Škrobánková jedničku s hvězdičkou do písánky druhý den 
neobtiskla! Kdepak! To v žádném případě! Otec se zamyslel a zavelel. 
Skončilo to tím, že jsem musel ze svého prasátka vybrat něco mincí a zajít do 
papírnictví NARPA pro novou písánku a červený inkoust. Otec mi pak do ní předepsal 
červeným inkoustem krasopisné vzory školních domácích úloh z minulých dní a týdnů 
a já jsem musel pod jeho přísným, vysoce kritickým pohledem doplnit části modré. 
Kdykoliv jsem přitom od psaní zvednul zrak, střetnul se můj pohled s pohledem 
otcovým, který bloudil od zničené písanky ke mně a zpět. A vytušil jsem, že při pohledu 
na mne si otec asi v duchu říká: bože můj, co mě to jen potkalo… toto že je můj syn? 
Měl jsem z toho zrudlé uši, zpocené čelo, modré prsty i špičku jazyka a hlavně sto 
chutí vyskočit ze židle, převrátit tu zatracenou skleněnou lahvičku s modrým inkoustem 
a vyběhnout z domu za fotbalem, za Frantou Doležalem, Emilem Wijou i dalšími kluky 
z naší pačky na škvárové hřiště místního Baníku. Ale pohled na otcovy mozolnaté 
dlaně a svalnaté ruce, vypracované ustavičným dotahováním šroubů a matic na 
důlních strojích, ten pohled mne vedl k opatrnosti a zdrženlivosti přímo státnické. 
No, buď jak buď, nakonec jsme s otcem celou písánku kompletně padělali; prostě 
vytvořili jsme písánku úplně novou. (Dnes už je to asi promlčené...) 
Snad největším problémem bylo napodobit parafu paní učitelky Škrobánkové, kterou 
ona do písánek pod zkontrolované domácí úkoly svých žáků vpisovala. Ta parafa 
spočívala ve velkém psacím Š. A háček nad tím S měl velmi ostrý a charakteristický 
úhel. 
Moc jsem nevěřil tomu, že by někdo dokázal vepsat do písánky řadu těchto Š tak, aby 
byly i s těmi háčky úplně stejné. A hlavně – aby paní učitelka nic nepoznala. Ale i s tím 
se můj otec jaksepatří popasoval! 
Dokonce vyřezal ze syrové brambory takové razítko, kterým mi natisknul do písánky 
na správná místa ty pochvalné hvězdičky. Červené pochvalné hvězdičky, protože v té 
době jsme byli lidově demokratický stát. 
Uf, byla to fuška, ale paní učitelka nic nepoznala, či aspoň na sobě druhý den ve škole 
nedala nic znát. Tak ji můj otec těmi svými grafickými výkony rozkolísal, tak ji zviklal. 
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Jednu chvíli se mi ale přece jen zazdálo, že na mě její pohled spočinul o něco déle, 
než obvykle; že něco vytušila. Podíval jsem se proto rychle ven z okna, abych jí 
naznačil, že jsou věci, o kterých gentleman nemluví. 
Ale nevím, na druhé straně bylo totiž mnoho a mnoho jiných důvodů, proč by se na 
mne paní učitelka měla nejen zadívat, ale i podívat. 
No, každopádně myslím, že bych se takto pod otcovým vedením stal dříve nebo 
později zkušeným a výkonným padělatelem. On však o provádění dalších lekcí 
z padělatelství neprojevil ani sebemenší zájem. 
Podezíral jsem ho proto, že se už tenkrát rozhodnul orientovat moji profesní výchovu 
jiným, bezpečnějším, avšak finančně mnohem méně zajímavým směrem. 
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PROSINEC 2018 

Slova: korálek, krikeťák, žabka, cukr, sklenice, špaček, sýkorka, tác, podzim, 
radost, kobliha, kalafuna 

Bál / Karel Sikora 

Končí podzim nastala zima 
vánoční radosti je konec roku 
období dárků bývá prima 
stačí udělat půl kroku 
a sejdeme se na bále 

Ano tam kde princezničky ztrácí korále 
při tanci při skoku i na procházce venku 
zchladit se trochu po rumu z šenku 
chladil jsem vášně jedné žabce 

Co měla v sobě nejednu sklenku 
pak to šlo krátce 
mé cukrlátko někde uteklo 
viděl jsem před sebou koblihu vzteklou 

Spařenou tvář čuníka od prasečí kalafuny 
nadzvedl si mě jako špačka či sýkorku 
přitulil si mě mohl zvedat tuny 
napjaly se mu svaly ve tvaru krikeťáku 

Až povolovaly švy na fraku 
funěl a mě povolily svaly v tom horku 
dostal to jako na táce 
utekl fakt bez legrace. 

Pozdní procházka... / Anna Vojtěchová 

Malá procházka s vnoučkem mě do přírody láká, 
růžový korálek v suchém listí tajemně se zaleskl. 
Schoval si ho v malé dlani, jaká radost, poklad,   
chladivý podzim se vkrádá pod kabát, snad už se smráká... 

U lesní tůňky slyšíme žabku, kvak kvak kvak,  
ze stromu spadlo staré hnízdo, snad špaček ho opustil. 
Sýkora modřinka opodál hravě poskakuje, 
a opět kvak, kvak, vypadá jako namočený krikeťák…  

Chlapec se raduje a v hlavě si leccos srovnává,  
otázky se jen hrnou, babi, co je to kalafuna? 
Opodál obtisk podkovy v blátě, a taky koňská kobliha,  
Vraťme se už zpátky, babička dodává... 

Je už skoro tma, jak přicházíme urousaní domů, 
uvařím si kávu, s cukrem ze sklenice, už se na ni těším. 
Naložím na tácek makové koláčky, a tobě dám čaj, 
přečtu ti pak i pohádku o makové panence, dejme tomu... 
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Helena Červenková 

Byla jednou jedna babka 
přiznejme si, už ne žabka, 
letáky vždy sledovala 
by za cukr méně dala. 

Podzim života je drahý 
ještěže zlevnily dráhy. 
Babka jede do Krnova 
je tam prodejnička nová 

Prý jsou v akci krikeťáky 
levná kalafuna taky 
Oči jak korálky svítí 
tohle všechno musím míti 

Nákupní košík se plní 
ještě pro sýkorky zrní 
Radost velká, rudá líčka 
odpočinek u kafíčka 

Na tác koblih by chuť měla 
ale zuby zapomněla 
Babku pranic nerozhází 
do sklenice drobky hází 

Tu odpornou kašičku 
nabírá si na lžičku 
Asi babku nepochválí 
Špaček – etikety znalý 

Báseň / Irena Otýpková 

Na podzim radosti moc není. Kriket k ničemu není. 
Žabky v potoce se neozývají 
špačci a sýkorky nám nad hlavou nelítají. 
O masopustu je jiná věc, 
hudba nás láká na tanec, 
muzikanti kalafunou natírají smyčce, 
aby se jim hrálo lehce. 
Všude je plno radosti 
dobrot a jídla také dosti. 
Kuchařky na malovaném talíři 
nosí cukrem posypané koblížky 
a mákem posypané věnečky. 
Korálky se jim třpytí na šatech, 
radost na ně pohledět. 
Do rána zpíváme, tančíme, 
vesele se bavíme 
a skleničky s dobrým nápojem prázdníme. 
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Slova / Marie Brabcová 

Jsem herec na jevišti života. 
Jsem houslista, co kalafunou hladí vlasce smyčce, 
aby pak lehce rozezvučel struny houslí, 
které zazpívají jako sýkorky v korunách stromů, 
když se blíží podzim. 
Jsem zbloudilý krikeťák odhozený do trávy, 
jehož nikdo nehledá. 
Jen žabka zelená se pozastaví, 
co jí to na její cestě vadí. 
Špaček opodál zobe spadlé ovoce 
jako by mu je někdo naservíroval  
na veliký tác. 
Jen lehce křídly mávne a uletí, 
když vyruší ho nenadálý křik. 
Houf dítek rozpustilých vybíhá na trávník. 
S koblihou v ruce radostně skotačí 
jako malá kůzlata. 
A slova se nesou okolím  
jako korálky ve sklenici. 
Zavřít víčko a zatřepat, 
tak zvoní jak zvonky katedrál. 
Slova jsou mocná, jsou jako dýka, která tě může zranit. 
Mohou být sladká jako cukr i hořká jako pelyněk. 
Mohou hladit i bolet. 
Važ slova, co necháš volně plynout kolem. 

Srdce jako kalafuna rev.4 / Miroslav Landecký 

Tác plný sklenic lokálem teď pluje, 
můj soused u stolu si cosi pobrukuje. 
Šestnáctka – žabka na mě lačně zírá, 
tož dám jí na vidličce kousek Gouda – sýra. 

Pak drolím cukr do koblihy puklé, 
ta vypadá jak prasklý krikeťák. 
A větřím horkého vína buklé, 
účet pak zkusím udat na cesťák. 

Sedíme spolu v divadélce, 
jo v tom pajzlu dobrém pro umělce, 
v pajzlu, kde podzim ze všech koutů táhne 
a kde mozek před půlnocí metá kotrmelce... 

V tom přisednout si přeje nedomrlý baleťák. 
Fuj, vypadá jak prasklý krikeťák. 
Špaček z cigára mu na stůl padá 
a já žárlím, že by ho žabka mohla míti ráda? 

Korálky z pivních bublin sklenici jí zdobí, 
korálek jiný se jí ve výstřihu leskne; 
baleťák slintá a hrabe se tam, 
mám radost, když ho ona přes pazouru pleskne. 
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Padáme raděj ven, 
kde lítá sýkorka a kde nad hlavou se třpytí luna; 
třpytí se a pod ní skáče srdce mé, 
mé srdce křehké jako kalafuna. 

Zima se hlásí / Ján Bazger 

Na jih za sluncem odletěli 
už i ti poslední zpěvní opozdilci, 
jako koncem léta vlaštovky nebo špačci. 
Zpustlá pole, osiřely sady 
a taky rybník i tůňka. 
Do jara nám už žádné ptáče nezazpívá, 
ba ani žabka v té tůni nezakuňká. 
Snad jenom sýkorka se občas ozve ze zahrady. 
Stromy se zbavily podzimní zlatožluté krásy 
a od hor zima se již hlásí. 

Tak jako loni, 
ani letos nepřicválal sv. Martin na bílém koni.  
Z nebe se sypou pouze drobné korálky. 
Tráva a chodníky 
jsou však ve chvíli, 
jakoby je cukrem posypal. 
Zima se pozvolna ujímá vlády,  
na stromech bělá se jíní 
a zamrzlá louže se leskne, 
jako veliký tác skleněný. 
Z teplého domova přes okno koukám, 
jak vítr pročesává břízám dlouhé postříbřené vlasy. 

Mám velikou radost, že dnes nemusím ven. 
Usrkávám ranní kávu vonící, 
a koblížky, velké jako krikeťáky,  
s jakousi zvláštní lepivou náplní, 
po zapití douškem kávy mají příchuť kalafuny. 
Snad po snídani, dám si ještě vody sklenici. 
– Nebo vzhledem na počasí, 
 raděj velkou slivovici?... 

Škodovka / Helena Červenková 

Absolvovala jsem autoškolu a mávala růžovou knížečkou manželovi před očima. Pche 
– řidičák přes postel – zdegradoval manžel mou nabytou řidičskou schopnost. 
Rozvedla jsem se a místo manžela si pořídila ojetou škodovku stodvacítku oranžové 
barvy. Když jsem v ní poprvé vezla své tři děti, říkala jsem si polohlasně postup jízdy: 
Dám ti tam jedničku, dám ti tam dvojku. A děti vzadu slyšely: Dám ti tam, Jeníčku, dám 
ti tam dvojku. Tak naše škodověnka dostala jméno Jeníček a vzorně sloužila. Jezdila 
jsem s ní nejen po našem okrese, troufla jsem si i na Slovensko, kde dcera 
nedopatřením zabouchla dveře a klíče zůstaly uvnitř. Naštěstí jeden šikovný Slovák 
auto otevřel. Škodověnka už byla dáma v letech a občas zlobila. Chladič praskl zrovna 
při cestě do Jeseníků, kam jsme jeli navštívit mou sestru. Švagr do motoru koukl 
a poradil cestou zpět vodu dolívat. K tomu účelu mi věnoval starou mlékovou konev 
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plnou vody, kterou jsme uložili do kufru. Jenže gumové těsnění už bylo zteřelé 
a z konve trošku vytékalo. Na cestě z Rýmařova nás předjelo auto, ukazovalo, že mám 
zastavit a všímavý řidič mi ukazoval, že mi z auta něco teče. Všímálků bylo na té 
strastiplné cestě asi deset a vždy stejný scénář – zastavit a vysvětlovat, že mi neteče 
ani olej, ani bečka piva. Užívali jsme si s Jeníčkem krásný rok. A pak jsem si na něm 
způsobila pekelnou nehodu. Při couvání z garáže jsem měla hlavu otočenou doprava 
dozadu, abych pěkně viděla, kam jedu... a co čert nechtěl, v řevu motoru jsem 
přeslechla, že se u mne otevřely dveře a já je při průjezdu vraty vklínila do levého  
blatníku. Obojí na odpis. Oprava byla nad moje finanční možnosti, tak jsem nabourané 
autíčko za pár šupů prodala a další už nikdy nekoupila. 

Vzpomínky s trochou nostalgie / Ján Bazger 

Je to až k neuvěření, jak ten čas běží. Člověk se nestačí, jak se říká ani pořádně na-
dechnout a je tu zas Nový rok. Zvláště nám starším čas utíká nějak rychleji. Snad je to 
tím, že jsme poněkud pomalejší a vše co děláme, nám trvá o něco déle. Zdá se však, 
že i děti nějak brzy odrostly a dospěly. Ty mají taky své rodiny a bydlí, mými slovy 
řečeno, až v Čechách.  

Někdy na mne doléhá melancholie a tak s trochou jakési nostalgie si občas říkám: 
„Škoda, že syn s rodinou bydlí tak daleko. To bych mohl být s vnoučaty častěji.“ 

Ale i ty jsou již odrostlé a děda jim už asi ani tolik neschází. Když byly děti ještě malé, 
jezdíval jsem k synovi častěji, jelikož bydleli v Praze a potom pár let v Neratovicích. 

Vzpomínám si, jak to bylo hezké, když jsem vnoučatům vyprávěl pohádky. Michaelka 
i Adámek byli ještě v útlém věku, a to mé vyprávění opravdu se zájmem poslouchali. 
Ale musel jsem pokaždé vymyslet nějakou novou pohádku, jelikož takové co znali 
a viděli mnohokrát v televizi, poslouchat už nechtěli. A když jsem jim některou tu svou 
vyprávěl podruhé, musel jsem si dávat pozor, abych některou větu, nebo děj, trochu 
nepozměnil. To mě hned vnučka, nebo vnouček opravili:  
„Tak to nebylo dědečku!“ a zopakovali větu takřka doslova, jak by to mělo být. Nu, a to 
mě přimělo k tomu, abych začal ty pohádky psát. Jednak mé myšlenky byly pořád 
s vnoučaty a taky, oba byli již školáčci a uměli si ty mé pohádky sami číst. To jsem se 
tehdy těšil na prázdniny snad víc než oni, jelikož o prázdninách přebývali u mě i čtrnáct 
dní, než je zas rodiče odvezli někam na tábor. 
Vzpomínám jak jednou, to měla vnučka asi šest let a vnouček čtyři, přijeli s rodiči na 
prázdniny a já je hned na druhý den odpoledne vzal na procházku. Zašli jsme do 
parčíku k fontáně s tuleněm, kde běhalo několik dětí a pak jsme pomalým loudavým 
krokem mezi činžáky šli do parku Boženy Němcové. Děti ještě město neznaly, a tak 
cupitaly poslušně vedle mě, až na veliké dětské hřiště, kde se mohly konečně 
jaksepatří vyřádit. 
K večeru jsme se vraceli domů a cestou se ještě zastavili u okna cukrárny na zmrzlinu. 
Tempo našich kroků se proto poněkud zpomalilo. Já vedl Adámka za ruku, občas mu 
papírovým kapesníčkem otíral bradičku a Michaelka s kornoutkem v ruce se tu a tam 
zastavila a nahlížela do nějaké výlohy. Já v domnění, že jde pořád za námi, přestal 
jsem si ji na chvíli všímat. Až najednou, když jsem se otočil, Michaelku jsem neviděl, 
i když na širokém chodníku moc lidí nebylo. Na moment jsem ztuhl, a okamžitě jsme 
se i s vnoučkem vrátili zpátky, kde hlavní ulici křížila ulice Závodní. Ale ani na 
prázdném dlouhém chodníku té ulice vnučka nebyla. Díval jsem se i za domy, jestli 
nezašla někam na houpačky mezi činžáky, ale holčička nikde. Přidali jsme do kroku, 
že kloučka zavedu domů a pak půjdeme i se synem Mišku hledat. Jenže když jsme 
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s Adámkem přicházeli ke vchodu našeho domu, vnučka už běžela širokým chodníkem 
proti nám. Nedovedete si představit, jak se mi v té chvíli ulevilo. 
„Kde si se zatoulala, Michaelko, a jak si trefila domů?“ ptal jsem se jí. 
„Jednoduše,“ odpověděla stroze. „Když jsem vás již neviděla, myslela jsem, že jste šli 
tím chodníčkem mezi domy jako odpoledne a tak jsem tam šla taky. Nu a jak chodníček 
končil a já se octla na nějaké ulici, zeptala jsem se jedné paní, kudy se dostanu 
k fontáně s tuleněm, a bylo to. Naproti parčíku s tuleněm je kulturák a hned vedle něj 
ty bydlíš, ne?!“ 
Já na malou vnučku nevěřícně zíral, jak je všímavá a v duchu jsem si říkal:  
„Holka, ty se v životě neztratíš!“ 
Prázdniny uběhly jako voda, já zůstal opět sám a čas si dál plynul svým tempem. 
Nezbývalo mi nic jiného, než se těšit na další prázdniny. 
Mladí se pak zas po několika letech přestěhovali za prací až na sever Čech, do Stráže 
Pod Ralskem a mé návštěvy už nejsou tak časté. Jezdím k nim jen asi dvakrát v roce, 
protože je to daleko a cestování zdlouhavé. A taky proto, že oba rodiče pracují a Miška 
s Adámkem již studují. Když jsou však prázdniny a mají letní dovolenou, jezdí všichni 
na nějaký čas ke mně, tady do Karviné. A tak já z jakési nostalgie píši své pohádky dál 
a stále doufám, že si je snad ještě někdy přečtou. A třeba, že snad je budou zas taky 
někdy číst svým dětem. 

Po létu přichází podzim / Rozália Kokotková 

Koruny stromů se zbarvily do zlata a nastal dlouhý podzim. Malá žabka už dávno 
zalezla do úkrytu, kde si počká do jara. Špaček odletěl do teplých krajů a sýkorka 
vyhledávala poslední živou potravu, aby vydržela přezimovat. Děti ve škole v hodině 
tělesné výchovy si díky dobrému počasí mohly ještě zahrát na hřišti či si hodit 
kriketovým míčkem. Na trapas u toho sportu si Liduška s úsměvem vzpomněla, když 
šla kolem. Dráha, na kterou házela míčkem, byla vedle kanálu hluboké vody. Když 
s míčkem hodila, skutálel se do vody a bylo po soutěži. Liduška za něj měla zaplatit 
šestnáct korun. Doma se bála to říct, a tak školní kriketový míč zůstal nezaplacený 
dodnes.  

Na vesnici se na podzim vždy koukalo, co se urodilo a co vychovalo. Zabíjačka 
způsobila hodně radosti. Vykrmené prasátko namazali kalafunou, aby ho mohli očistit. 
Když ji neměli, opálili ho slámou. U zabíjačky nechyběly koblihy posypané cukrem a na 
tácu plné skleničky slivovice na zdraví, aby se všem dobře trávilo. Po zabíjačce začaly 
přípravy na Vánoce a babičky s vnoučaty navlékaly papírové korálky, aby mohly 
nazdobit stromeček. 
  



 

21 
 

LEDEN 2019 

Téma: Svatba 

Nepovedená svatba / Helena Červenková 

Nevěsta v bílém, oči jí září 
povedlo se jí dohnat ho k oltáři. 
Svatební obřad, nevěsta pláče 
ženich řekl ne a uletěl jak ptáče. 

Svatební hostina / Karel Sikora 

Po obřadu ženich nevěsta 
táta máma hosté 
jak je to prosté 
se sejdou u stolu 
na kraji velkoměsta 
poveselit se spolu 
Spolu se i seznámit 
světu mobilem oznámit 
že si řekli ANO! 
a na jak dlouho 
zda hodinu pouhou 
či celý život? 
To ví jen Bůh asi 
ten života lodivod 
snad nás později spasí 
ale teď se jdem bavit 
tancovat pít slavit 
ochutnat dort svatební 
Hola! 
do tance starosta volá 
šikuje formaci hudební 
Kdo má ruce a nohy 
a taneční rytmus 
a vlohy k pohybu těla dle hudby 
je vidět rozesmáté huby 
výkřiky a hulákání 
A nevšiml si nikdo ani 
v tom víru tance a veselí 
že ženich a nevěsta v ústraní 
se baví po svém v posteli 

Svatba / Irena Otýpková 

Na zdraví novomanželům ŘEZÁČOVÝM. 
Svatba se konala způsobem okázalým. 
Konala se na hradě Karlštejn u Prahy, 
bylo tam plno lásky a něhy. 
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Po obřadě se uskutečnilo velké fotografování, 
s novomanžely i dalšími skupinami. 
Bylo toho opravdu moc, 
nám to bylo pro radost. 

Hosté svatební pak 
do hotelu dojeli 
na svatební veselí. 
Novomanželé přijeli poslední, 
připravili jsme jim slavnostní uvítání. 

Po slavnostním obědě 
následovaly další ceremonie 
Krájení svatebního dortu a hození svatební kytice, 
abychom věděli o příští nevěstě. 

Po večeři byla taneční zábava, 
která do půlnoci trvala. 
Také sólová vystoupení se konala, 
od dětských i nejstarších z účastníků 
bylo to neuvěřitelně k smíchu. 

Pak se svatebčané rozešli na pokoje, 
které byly krásně vybavené. 
Ráno po dlouhé a dobré snídani 
nastalo velké loučení. 

Svatba / Rozália Kokotková 

Už od nepaměti se na svou svatbu těší všechny holky. Žijí v představách o nádherných 
bílých šatech a sní o závoji, o zlatém prstýnku, o svém vysněném princi. Kouzelné 
slovo láska dovede muže i ženu až k oltáři, kde si řeknou své ano. Ano, budeme spolu 
celý život v dobrém i zlém. Oslavy nemají konce, stoly se prohýbají pod jídlem a pitím. 
Svatebčané hodují a novomanželům přejí hodně štěstí i zdraví do společného života. 
Já to štěstí neměla. První můj podpis k prohlášení o vstupu do manželství byl na 
obecním úřadě proto, abychom si mohli vzít půjčku na televizi. Cestou domů se svědky 
jsme vypili láhev vína a šli tři kilometry pěšky po zledovatělé cestě. V té době jsme už 
měli jedno dítě. Druhý podpis a má svatba v kostele. Vůbec by k ní nedošlo, ale kněz 
odmítl pokřtít druhé dítě. Řekl – nejdříve vás oddám, potom pokřtím dítě. Nic nám 
nezbývalo, jenom jít na nauku o náboženství. Kněz nemeškal, ze zvoníka udělal 
svědka a nás dva oddal. Svatbu a křtiny jsme slavili najednou. Manželský slib neobstál. 
Nestačili ani dva podpisy. Po sedmnácti letech jsem měla svatbu z rozumu. Já 
rozvedená a on vdovec. Po pěti letech známosti řekl: Vdáváš se! Já odpověděla: Koho 
si beru? On nato: Přece mě! Je pracovní sobota, tak toho využijeme. Já nevěřila, přítel 
měl vypité nějaké to pivo, ale on naléhal. Pobízel mě, ať vezmu potřebné papíry, že 
půjdeme na úřad. Oznámila jsem v práci, že se vdávám a že budu mít i svatbu. Někteří 
nevěřili a já je na svou pěknou svatbu pozvala. Pohostila je a oni byli mile překvapeni. 
Dorazili i spolupracovníci manžela s chomoutem, se kterým jsme se museli vyfotit do 
knihy BSP na památku. Ale bílé šaty jsem bohužel nikdy neměla. Takové byly moje 
svatby. 
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Povídání svatební / Roman Štolfa 

"Ahoj, víš, jaké téma jsme dnes na setkání v knihovně v Karviné vymysleli? Svatba." 

"Tak o tom se dá hodně povídat ne?" 

"No mě napadá především svatba vodácká. Vidím vodní skauty – Hraničáře z Karviné 
oblečené do svých modrých krojů, jak stojí ve dvou řadách a mezi nimi prochází 
nevěsta s ženichem-vodákem s kapitánskou čepicí na hlavě. Vzpomínám na svatbu 
hasičskou, kdy bylo úkolem ženicha hned po slibu na radnici prokázat svou zdatnost 
pumpováním vody do hadice. Také se mi vybavuje svatba dětská táborová, kdy malý 
ženich  jeden den své vyvolené slíbil věrnost, ale už o den později se dvořil jiné." 

"A víš, co napadá mne?" 

"Nevím, co?" 

"Svatby domluvené, svatby z mladické nerozvážnosti, svatby starších, svatby a zvyky, 
svatby na netradičních místech, svatby a gender, výroční svatby... Vidíš kolik toho je?"   

"Mě napadlo se kouknout do svatebního katalogu. Jsou tu další důležité informace, jak 
tady sděluje motto: ... abyste si své ano mohli v klidu a pohodlí vychutnat. … Pro ty, 
co hledají inspiraci, jsou prima veletrhy. Jeden takový bývá na Černé louce v Ostravě. 
Jmenuje se Svatba. Tady slibují, že se těší, až splní sny novomanželům. Prostě ať už 
jde o svatby velké nebo malé, je to významný životní krok. 

Svatba / Helena Červenková 

Máme v Kolíně dceru s osmiletým vnoučkem Matějem. Občas si s vnoučkem 
telefonujeme a telefon si předáváme s dědečkem a povídáme si třeba o škole, o jejich 
psovi nebo o Legu. A nedávno si tak zase večer voláme a ptám se ho, co je u vás 
nového? Kluk mě šokuje větou, máme tady dneska svatbu. Lapám po dechu, dobře, 
život mladých už dneska nemá takovou tu posloupnost, na jakou jsme my zvyklí, 
nejdřív svatba a potom děti. Pravda, klukovi táhne na devět, možná už opravdu je čas 
i na svatbu, ale to dcera ani vlastní mámě nic neřekne? Snažím se nedat nahlas 
najevo, jak mne to rozhodilo. Nenápadně se začínám vyptávat, kde ta svatba byla. 
Přece u nás na zahradě, huláká klouček do telefonu. Zvědavost mnou cloumá 
a nenápadně vyzvídám, co má maminka oblečeného? A další šokující informace, 
normálka, rifle a košili. No jasně, co bych taky od své dcery mohla očekávat, když 
sukně a šatičky nenávidí. A na svatební hostinu jste šli někam do restaurace nebo byla 
taky na zahradě? Ano, byla na zahradě a ženich s nevěstou dostali sušenky ve tvaru 
srdíček. Kupodivu, i trochu romantiky na té džínové svatbě. A prstýnky si novomanželé 
nasadili? Ale babičko, jaké prstýnky? No jasně, moderní svatba bez prstýnků, boříme 
tradice. A ženich s nevěstou tancovali? Ne, netancovali, jen Endy vyl. Takže pes Endy 
byl na té svatbě taky? Babičko, bez něj by přece nemohla ta svatba být! Nojo, je to 
takový právoplatný člen rodiny, vlastně chápu, že nemohl chybět, ale docela tomu 
psisku závidím a ještě více je mi to líto. A při svatebním obřadu byl Endy hodný? Ano, 
byl hodný. Řekli jsme mu, to je tvoje nevěsta, očichej si ji. A on maminku očichal? 
Babičko, ty všechno popleteš, proč by měl čichat k mamince, když jeho nevěsta je 
labradorka Laura! 
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Svatba... / Anna Vojtěchová 

Vzpomínám na svatební den mého nejstaršího bratra Eduarda, který byl před mnoha 
lety. Byla tuhá zima, napadlo hodně sněhu, když jsme přijeli do obce Řeka, kde bydlela 
nevěsta. 

Šla jsem za družičku, a můj mládenec, adept lesnického učiliště, přijel v zelené 
uniformě. Den před svatbou si vymknul kotník a přijel obutý v bačkoře, nahoře 
obalenou igelitem. Nevadí, prohlásila moje matka, tvé krásné růžové šaty zastíní jeho 
obutí. 

Po obřadu začalo všeobecné veselí, hrála muzika a lidé, kterých bylo nepočítaně, se 
bavili. Hudba hrála dlouho do noci, a pak jsme se téměř hromadně odebrali do 
nedaleké chaty, na místo dočasného odpočinku, poněvadž druhý den bude svatba 
pokračovat. V chatě bylo asi 50 poschoďových postelí, a uprostřed stála majestátní 
pec. Správce chaty nám oznámil, že nechá zavřené okenice, ať si můžeme přispat, 
a on bude v malé chatce hned vedle naší chaty. Dostal láhev slivovice, uzamkl chatu 
a odkráčel. Asi po dvou hodinách nás probudilo úporné horko. Kamna byla rozžhavená 
do červena, a ti, kteří leželi v blízkosti kamen, velmi trpěli horkem a žízní. Teplota 
v chatě dosahovala teploty v sauně a chlapi chtěli otevřít okenice, dveře, ale 
nepodařilo se. Harmonikář úpěl, že se mu určitě seschla harmonika. Do bušení na 
dveře chaty se náhle ozvalo „hořííííí“, to můj otčím zahrál na trubku z posledních sil. 
A opět „hoří“, opakovalo se několikrát po sobě. Zvenčí se otevřelo pár okenic, to 
probuzený správce chaty řešil situaci, a chlapi skákali z oken přímo do závějí. Dokonce 
i můj lesnický mládeneček se chladil v závěji pod oknem. Chlapi vyváleli ve sněhu stále 
opilého správce chaty, aby se taky schladil. Všichni jsme přežili, ale hrdinou byl opět 
můj otčím, který svým výstražným „hoří“ zachránil osazenstvo chaty před 
nedobrovolnou saunou. Vzpomínám na to dodneška. 

Svatba trochu jinak / Marie Brabcová 

Je to už několik desítek let, co se stal tento příběh, ale přesto chci utajit identitu 
účastníků. Nazvěme je Jana, Honza, Petr a Lenka. 

Jana s Honzou spolu pracovali a byli přátelé. Lenka s Janou chodily na cvičení a Honza 
a Petr byli příbuzní.  

Vše se stalo jedno všední dopoledne, kdy Lenka zavolala Janě, aby se s ní sešla 
o polední pauze na náměstí. Petr zase požádal Honzu, aby za ním přišel do města. 

A tak Honza a Jana místo polední pauzy vykročili za svými kamarády, aniž by věděli, 
že jdou vlastně oba na stejnou schůzku. Když dorazili do města, jaké bylo jejich 
překvapení, že Lenka s Petrem čekají na ně. Lenka představila Janu a Petr Honzu. 

Co se děje, ptal se Honza, a hned vzápětí dostal odpověď. 

Víš, my spolu už dost dlouho chodíme a chceme se vzít, ale naši mají v plánu velkou 
svatbu a o to my nestojíme, a tak Vás chceme požádat, abyste nám šli za svědky. 

Jana s Honzou na sebe koukli a skoro současně vyhrkli: Proč ne. A kdy to má být, ať 
si zařídíme volno. 

Dneska, vlastně hned teď, už nás čekají, jen chybí vaše občanky. 

Bylo to velké překvapení, ale oba souhlasili a šli na matriku vypsat potřebné doklady. 

Pak už jen vyjít do patra, kde je paní uvedla do obřadní síně, a vše mohlo začít. 
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Fotografka udělala pár fotek, snoubenci si řekli své ANO, svědci to posvětili svými 
podpisy a bylo to. 

Novomanželé je pak pozvali na oběd, kde jim ještě sdělili, že rodiče pozvou na oběd 
v neděli a tam jim tu novinu oznámí.  

Jana s Honzou pak pospíchali zpět do práce a po směně si šli sednout na kafe, aby 
prodebatovali, čeho se to vlastně stali součástí. 

Co k tomu nakonec dodat. Snad jen to, že spolu mají dnes už dospělou dceru, jsou 
sice rozvedení, ale zůstali přátelé. 

A já k tomu jen dodám, že život je plný překvapení. 

Nie je svadba, ako svadba! / Ján Bazger 

Svadba, to bývala a dodnes je v každej rodine vždy veľká udalosť. Najmä pre 
snúbencov a ich rodičov. Každý chce, aby bol tento deň čo najkrajší, aby mali po celý 
život na čo spomínať.  
V dnešnej dobe sa niektorí mladomanželia, hlavne ti zámožnejší, nechávajú sobášiť 
na čím atraktívnejších, alebo niekedy až exotických miestach. Napríklad pri letu 
balónom, pri zoskoku s padákom, pod hladinou mora, alebo niekde na safari 
a podobne. Avšak iba vtedy, ak sa k takému úkonu odhodlá ich oddávajúci 
a svedkovia.  
Dnes je už jedno, či sú novomanželia sobášení v kostole, alebo iba úradnou osobou. 
Každý sobáš je platný. Ale my starší vieme, že vždy to tak nebolo. Za bývalého režimu 
bol platný iba úradný sobáš, preto sa snúbenci nechávali oddať jeden deň v sobášnej 
sieni na MNV a na druhý deň v kostole.  
Podľa platnej legislatívy sa dal a stále dá každý úradný sobáš súdne zrušiť, teda 
manželstvo rozviesť. Ale cirkevný sobáš, ak to cirkev nezmenila, je platný 
a nerozlučiteľný po celý život. Aspoň to tak vždy bývalo u katolíkov. A tak súdne 
rozvedení manželia, podľa cirkevných zákonov ostávajú stále manželmi, pretože vždy 
keď novomanželom kňaz pred oltárom po prísahe viaže štólou ruky, vyriekne: „Čo boh 
spojil, človek nikdy nerozlučuje!“       
Vlastne, cirkevný sobáš je tiež možné zrušiť, ale iba zo závažných dôvodov. A to vtedy, 
ak sa niektorý z partnerov ešte pred sobášom dopustil podvodu a zatajil niektoré 
dôležité náležitosti.  
Napríklad: Je to zatajenie vážnej choroby, alebo zatajenie iného zväzku niekde 
v cudzine a taktiež je možné sobáš zrušiť aj z dôvodu zatajenia voľajakej anomálie 
niektorého z partnerov, pre ktorú by nemohli, mierne povedané, plniť manželské 
povinnosti a manželstvo by tak nemohlo byť funkčné.  
Tiež si pamätám taký prípad, že mládenec chodil v dedine za dievčinou z neďalekého 
susedstva, ktorá vraj takmer na seba nedala siahnuť. Vždy mládencovi hovorila, že na 
všetko je čas až po svadbe. Mládenec teda nenaliehal, lebo si myslel, že jeho dievčina 
je tak veľmi nábožensky založená a takto ortodoxne sa drží prikázania.  
Asi po roku známosti sa konala svadba. Lenže keď prišlo na svadobnú noc, ženích 
zistil, že jeho vyvolená je v podstate ženou, ale anomália určitej časti tela, s ktorou sa 
narodila, nedovoľovala jej plniť manželské povinnosti. Nevesta sa teda musela 
s hanbou vrátiť na druhý deň domov.  
Nuž, hanba – ne hanba, ženíchovi neostávalo nič iné, iba požiadať o rozvod a taktiež 
zájsť aj na faru zrušiť manželstvo. Výhodou však tohto novomanžela bolo, že robil 
v Ostrave. Odišiel teda do Ostravy, aby sa vyhol posmechu a pichľavým pohľadom 
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niektorých ľudí. Našiel si tam inú dievčinu a oženil sa. A tak, ako sa to aj v rozprávkach 
píše, žil si potom s rodinou šťastne a možno tam žije ešte dodnes. 

Povídka Svatba a svatby / Miroslav Landecký 

Já jsem se s tímto fenoménem poprvé blíže seznámil prostřednictvím hned několika 
svateb mých tet a strýců, celkem to postupně bylo pět svateb, pět kousků. 
Moje matka byla ze šesti dětí. Na její svatbě jsem nebyl; v té době, o které píšu, nebylo 
běžné, aby nevěsta už měla děti, které by mohly „obrážet“ svatby. 
Nejstarší z těch dětí byl strýc Edek, po něm přišla na svět moje matka Lucie, pak 
následovala teta Amálie, pak teta Anča, pak strýc Kazek a nejmladší i nejkrásnější byla 
teta Aněla. Ta se vdávala jako poslední.  
V té velmi nesourodé příbuzenské sestavě sourozenců a jejich životních partnerů se 
sešli Češi, Poláci, ba i Němci. Tak třeba strýc Franz strávil část života v ruském zajetí, 
strýc Broda přišel za války o kus chodidla, takže kulhal. Byl v tom jistý paradox, protože 
jeho nastávající nevěsta Aněla požadovala za muže výborného tanečníka. 
Požadovala, požadovala, ale láska je mocná čarodějka a tak Aněla si jednoho dne 
brala za muže člověka, kterému k dokonalosti chyběl mimo jiné i kousek paty. 
Můj otec za války sloužil v německém wehrmachtu, odkud ale zběhnul a vstoupil do 
Benešovy československé armády v zahraničí. Matka, tehdy ještě svobodná, tak 
o něm neměla rok žádné zprávy. Až s koncem války se zase setkali a mohli začít 
uvažovat o svatbě a společném životě. 
Tak tahle sestava se pokaždé sešla, když se někdo z nich rozhodnul do toho takzvaně 
praštit. Čili se vzít. 
Co se mi na nich a jejich svatbách líbilo, to byla jejich spolupráce, to, jak si pomáhali 
při přípravě svatby a hlavně svatební hostiny a později v životě. Ti starší předávali 
zkušenosti mladším, třeba co a jak v kostele a u fotografa, kolik jakých svatebních 
koláčů se má předem v místní pekárně upéct, jaké dorty a zákusky se dají udělat, co 
a jak s polévkou a se svíčkovou na smetaně, jakého harmonikáře najmout atp. 
Moje matka mívala v těch věcech důležitý názor. To vyplývalo z toho, že byla vdaná 
a téměř nejstarší, měla tudíž zkušenosti.  
A pochopitelně bylo třeba detailně dohodnout, jak budou jídlem a pitím zmožení 
svatebčané dopraveni z místa svatební hostiny do svých domovů. Pil se totiž špiritus 
a ten dával nastalé zábavě raketovou forsáž. Ženy pívaly pivo nebo vaječný koňak, my 
děti čaj nebo žlutou bublinkovou limonádu. 
Co se nepodařilo oslavit hned v první den svatby, to se slavilo den druhý jako 
tzv. poprawki. 
Tančilo se na hudbu vyluzovanou z akordeonu nebo gramofonu. Pochopitelně se 
hrávala Kristýnka, Sluneční ostrov, Prečo sa máme rozísť, Marína atd. A zpívalo se 
mohutně: Guralu, czy ti nie žal?   
Strýc Bolek obvykle vystoupil s eskamotérským číslem, které mívalo velký úspěch; byl 
totiž zdatným kouzelníkem. 
Můj otec si dával pozor, aby nevzal do kola tanečnici, která používala mošus. On totiž 
mošus přímo bytostně nesnášel.  
Že nevíte, co to mošus vůbec je? To nejlépe svědčí o tom, jak se svět za uplynulých 
60 let změnil... 

P.S.  
Edek – Anna 
Lucie – Vilém 
Amálie – Dola 
Anna – Franz 
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Aněla – Broda 
Kazek – Milka 
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ÚNOR 2019 

Téma: Knihovna 

Kniha ve tvých rukách... /Anna Vojtěchová 

Trávím čas nejistě, jsem tady také dnes 
jak planý keř, když na jaře nasazuje květ. 
Vyhlížím nad ránem paprsek sluneční, 
marnivý a zbytečný zdá se mi dnešní svět... 

Jsem přítel, knihou v knihovně na závodišti času, 
ve stoje sleduji svět kolem, co tady projde lidí. 
Zřejmě jsem narcis, snad mimozemšťan slabý, 
chci být ti nablízku, mám zájem, kdo z vás mě však vidí? 

Něco se děje, já náhle ocitám se v klíně, 
člověk se zájmem mé stránky ladně obrací. 
Mám radost v srdci, vše dostává smysl, 
vnímám svůj dech a důstojnost se ke mně navrací... 

Dobře si vybrat... /Anna Vojtěchová 

Milion titulů, tisíce žánrů, 
Knihovna přetéká náporem knih. 
Romány, eseje, povídky, básně, 
poraďte, jak vybrat si správnou, jen jednu z nich... 

Procházím oddíly, úhledné regály, 
svazky knih precizně uložené do řady. 
Žijí svým životem, každá kniha jiný děj, 
autorova zpověď, se všemi možnými dopady… 

Bezradně vybírám, v názvech knih tápu, 
jak žili lidé včera, či dnes? 
Mám v úmyslu cestovat dalekým vesmírem, 
či vybrat moře, hory, snad les? 

Nabídkou titulů k hrátkám jsem zlákána, 
tiše se ponořím do milostné básně. 
Prožívám lásku, něžnost a přátelství, 
díky ti básníku, teprve teď je mi krásně... 

Ufoun v knihovně / Helena Červenková 

Ranní hodina je ještě časná 
nad Karvinou náhle záře jasná. 
Nechceš-li, tak nevěř tomu 
UFO přistálo na střeše domu. 
Není to dům, kde bydlí lidi. 
Nápis Knihovna ufoun vidí. 
Mužíček šlape jak kočka měkce 
okenním sklem prošel lehce. 
Běží do druhého patra. 
Co tu hledá? Po čem pátrá? 
Povím vám to na rovinu, 
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zdržel se tu jen hodinu. 
Proč tu byl? Co vlastně chtěl? 
Ve čtyři ráno zas odletěl. 
Nevzal nic a strašně spěchal 
na WC zelený sliz nechal. 
NASA chtěla vzorek ke zkoumání 
ale spláchla ho uklízecí paní. 

Knihovna / Marie Brabcová 

Otevři dveře a vejdi.  
Mezi dřevěnými policemi plnými knih 
na tebe dýchne nostalgie i závan tajemství. 
Když se začneš procházet mezi policemi 
zarovnaných hřbetů knih 
zahledíš se na písmo, jména, názvy. 
Náhle zjistíš, že nechceš odejít.  
Vezmeš do ruky knihu, 
zlehka rukou pohladíš obal a otevřeš. 
Ze zažloutlých stránek na tebe dýchne vůně  
tiskařské černě a oči ti mimoděk zabloudí po řádcích. 
Kloužou z písmene na písmeno, 
ze slova na slovo, z věty na větu. 
A už jsi polapen. Knihy se stanou tvojí součástí. 
Pomalu kráčíš ven. Pohledem bloudíš po policích  
plných knih rozdělených podle žánru, pro dospělé či pro děti. 
Jdeš a usmíváš se. Našel jsi nový svět, který jsi možná 
dlouho hledal – svět knih. 
Svět poznání, zábavy, poučení i romantiky. 
Právě proto tady jsou knihovny.  
Aby nám plnily naše sny, a rozvíjely fantazii. 
Knihovna není jen budova s knihami, 
knihovna skrývá kus života těch, kteří ty knihy napsali. 

Cestovní knihovna / Karel Sikora 

Cestoval jsem nedávno do okresního města vlakem a upoutal mě regál s knihami, 
hned u východu na perón. Chvíli jsem se v něm přehraboval, a jelikož cestu jsem 
neměl dlouhou, nemohl jsem si půjčit na cestu ani Robinsona, ani Robina Hooda. Vzal 
jsem v rychlosti útlou knížečku básní a utíkal na vlak. S pobavením jsem uvnitř vagonu 
sledoval, jak většina cestujících má osvětlené obličeje z telefonů a já jediný jsem čuměl 
do knihy. Byla z dob lehce sametově předrevolučních a tak se střídaly verše pro i proti 
novému pořádku, kdy vlastně nikdo netušil, jak to vše dopadne. Až těsně před 
vystupováním mě upoutala báseň vystihující vlastně smysl nutnosti změn, přestože 
bylo relativně dobře. 
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Stařec 

Pozastav se chvíli synu 
proč pak? Inu... 
pozastav se chvíli se mnou  
rozežeň myšlenku temnou 
Pozastav se chvíli, směle 
slabé chvění cítím v těle 
Ano, zima je v mém kalendáři 
přesto, nemoc není příznak stáří 
cítím se zdráv víc než kdysi 
dokonce i lépe slyším  
i zrak bystřejším se jeví 
Jenže nač je mi to dobré, nevím 
Divíš se mým slovům snad 
věřím, že z nich vane chlad 
proto právě toužím s někým 
chviličku si povídat 
Dneska mohu říct, že kdysi 
byl jsem mlád tak jako ty jsi 
bojoval s Uhrem a  Němcem 
přikryl hroby přátel věncem 
vyhnal z kraje útlak velký 
jež bral vzor z královny včelky 
O tom jsem nejenom snil 
to byl můj život To byl cíl! 
a sen se mi vyplnil 
Dobrá, ty však můžeš říci 
odpočiň si na lavici 
s vnoučaty si můžeš hrát 
Nedokážu to! 
neumím se ani smát 
Byl jsem zvyklý bojovat! 
A tak uplývá den za dnem 
čekám až má duše v těle zchřadne 
Ty mi ovšem můžeš říct 
Mohl jsi dokázat víc! 
musím přiznat zahanbeně 
nedokázal jsem už nic 

A tak uplývá den za dnem 
čekám, až krev v těle zchladne 
Jedna rada by však byla  
co by oheň do žil vlila 
Bojovat! a proti komu? 
v tomto městě dům od domu 
soudruzi a bratři k tomu 
A tak uplývá den za dnem 

čekám až mé srdce v těle zvadne 

Starče 
marný byl tvůj boj a snaha 
když svoboda ti není drahá 
dětský pláč matčino hoře 
umučených lidí řev 
Proto jsi proléval krev? 
z pouhé vášní boje lačné 
přeješ si ať začne, válka? 
Chceš říci že tak to není 
snad, avšak dík tvému blouznění 
staneš se nástrojem snadným 
ostrým v těle v citech chladným 

Dávno už jsou ty tam doby 
kdy, abys vyvázl z chudoby 
musel ses bít silou mečem 

Tehdy ti byl každý vděčen 
za odvahu chrabrost v boji 
Dnes však chceme lásku tvojí 
abys ji mohl dát všem 

co se slova Mír nebojí 
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Povídka o knihovně / Miroslav Landecký 

(upoutávka) 

Mojí oblíbenou knihovnou je regionální knihovna v Karviné. 

Proč? Především je v ní dobrý výběr knih, který mohou čtenáři i ovlivňovat. K zapůjčení 
jsou v ní knihy odborné, populárně naučné i knihy pro děti a knihy z oblasti beletrie. 

Čtenáři si mohou v klidu a pohodlí čalouněných křesel vybrat knihy, které si zapůjčí 
domů a kterým tudíž budou věnovat svůj drahocenný čas.  

V areálu knihovny je i kavárna poskytující možnost kvalitního občerstvení. K dispozici 
je i promítací sál a několik počítačů včetně internetového připojení. A taky funkční 
výtah pro potřebné čtenáře, což pro starší generaci čtenářů není od věci.  

V létě je možno posedět venku na terase, v zimě a nejen v zimě se uvnitř pořádají 
hudební večery. 

Často se v té knihovně pořádají různé populárně naučné přednášky; sám jsem se 
několika zajímavých přednášek zúčastnil.  

To vše je k mání za vpravdě symbolický poplatek 70 Kč ročně. No vážně – nekupte to! 

K tomu všemu přistupuje to, že to mám z mé chalupy do karvinské knihovny opravdu 
blízko.  

Já ovšem na instituci knihovnictví oceňuji hlavně to, že šetří čtenářovy peníze, a hlavně 
místo v bytě. 

Není totiž nic horšího, než když vášnivý čtenář knihy kupuje a kupuje a následně je 
vrší do komínků v rozích obývacího pokoje. Zpravidla pak dojde k tomu, že šatní moli 
vykousají koberec pod spodní knihou a je po parádě. 

Tak proto pléduji pro knihovny a pro tu karvinskou zvlášť. 

Znám jednu knihovnu / Rozália Kokotková 

V knihovně v regálech se pěkně uložené knihy nabízejí čtenářům k nahlédnutí. Čtenáři 
si můžou vybrat podle své chuti. Posadit se v klidném čistém prostředí a číst. 
V knihovně se konají různé akce, můžou se tu scházet autoři, kteří píší do šuplíku nebo 
píší svá malá díla, knihy. V pěkné knihovně se můžou čtenáři a pisatelé občerstvit 
v cukrárně, kde se scházejí, aby si popovídali. Knihovna je přizpůsobena i nevidomým. 
Také internet je k dispozici. V celé budově je bezbariérový vstup. Konají se různé akce 
pro děti, promítají filmy, soutěže a kdo chce, si svou zálibu najde. Aby taková knihovna 
vznikla, bylo třeba nespočetné množství času k výrobě papíru, psaní, ukládání stránky 
k stránce. A hlavně po tisíciletí uchovávání knih a rukopisů od malých až po dokonalé 
spisovatele. To, co máme dnes, tvořili od nepaměti naši předkové. Knihy ukládali na 
místa, aby se nepoškodily. Pro nás znamená začátek a je na nás, jaký bude zítřek pro 
naše čtenáře. Co a jakým způsobem uchováme. O to se starají lidé, kteří takový klenot 
jako jsou knihy, umí umístit do knihoven a vytvoří podmínky, aby každá kniha měla své 
místo takové, jaké má člověk ve svém domě. Každá kniha si to zaslouží. V každé z nich 
dřímá duše autora. Jedna z knihoven je taky ta, do které jsem začala chodit, a když 
jsem se po ní prošla, uvědomila jsem si odhodlání těch autorů, kteří knihy napsali. 
A kolik času věnovali, aby nám zůstalo tak bohaté dědictví. V knihovně se najde pro 
každého, kdo si co přeje. Romány ze života dávných časů, naučná literatura, 
fantastické příběhy, detektivky, básně a různá přeložená díla cizích autorů, receptury 
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starých léčiv atd. Lidé, kteří v naší knihovně pracují, jsou vlídní a ochotní, proto se tady 
ráda vracím a svým příspěvkem snad taky trochu přispěji. 

Knihovna / Ján Bazger 

Zdrojem vědomosti a gramotnosti lidstva byla od pradávna kniha. Následně pak 
jakousi pokladnicí znalostí se stala knihovna. Knihovna byla a pořád je 
nejdostupnějším tichým místem, kde se dá potřebné vědomosti bez rušení čerpat, 
anebo si i knihy zapůjčit domů. Co já si pamatuji, knihovny byly nejenom ve městech, 
ale také na vesnicích a v každé škole byla knihovna školní.  
Knihovnu zná snad každý již od dětství. Od doby, kdy v první třídě přelouskal slabikář 
a naučil se plynule číst. Každý, kdo rád četl, knihovnu taky rád pravidelně navštěvoval 
a půjčoval si knihy žánru dle vlastního výběru.  
Zvláště malým čtenářům při čtení pohádek dovedou knihy rozvíjet fantazii. Taktéž jim 
pak rozšíří obzor vědomostí a zavedou je na místa dosud neznámého světa. Každý 
čtenář bez rozdílu věku mohl s knihou prožívat různá dobrodružství. Hlavně v časech, 
kdy ještě nebyla televize. A někdy snad i lépe než u sledování filmu. Záleželo jen na 
představách a fantazií každého jednotlivce. 
Je škoda, že dnešní mládež se už v takové míře nevěnuje četbě a nechává se 
spoutávat elektronikou. Neustálé sezení u počítačů přináší často problémy 
s nadváhou, nebo s páteří a někdy to vede až k problémům se závislostí na tolik lákavé 
počítačové a herní technice.  
V dnešní době nejsou knihovny pouze půjčovnami knih. Jsou to více či méně hezké 
rozlehlé budovy, kde kromě půjčoven jsou sály pro promítání, i místnosti či salóny, kde 
se odehrávají různé aktivity, jako jsou například dětské dílničky, kulturní, společenské 
a vzdělávací akce i jiné zájmové aktivity. Jako je třeba odpoledne poezie, kurzy pro 
práci s počítačem, nebo pro seniory trénování paměti.  
V naší hezké Regionální knihovně v Karviné-Mizerově, kromě již zmíněných akcí, 
probíhá pravidelně každé první úterý v měsíci setkávání Literárního klubu. Jsou to již 
pět let trvající hezká přátelská setkání nás, amatérsky píšících autorů, kde může každý 
představit své práce a poslechnout si, co píší ostatní. Všechny autorské práce pak 
vychází každý rok v Almanachu našeho literárního klubu. 

Knihovna / Helena Červenková 

Znáte Kubu? Toho třeťáka z karvinského náměstí, bydlí tam v takovém žlutém domě! 
Neznáte? Tak já vám teď o něm něco povím. 

Kuba je kluk jako každý jiný. Ze školy má nejraději prázdniny, z jídel miluje hranolky 
s kečupem, strašně nerad vysává koberec a na počítači pořád hraje jednu praštěnou 
bojovou hru. Ale náhodou chodí rád do knihovny. Dneska si půjčil knížku Povídání 
o pejskovi a kočičce. Už se těší, jak si ji přečte. Ale až večer, nejdříve musí s klukama 
na hřiště. Stojí přece v brance a nemůže ostatní nechat bez brankáře. Chytal jako 
o život. Při jednom parádním zásahu si do krve odřel loket, ale kluci nebrečí. Ránu 
otřel trávou a už zase byl připravený chytat další míče. Pak se s ostatními kluky 
vyšplhal na třešeň. Ty nejzralejší jsou až nahoře, a protože Kuba je dobrý kamarád, 
hází třešně dolů i Markovi, který ještě neumí vyšplhat na strom. 

Vrátil se domů špinavý, uřícený a hladový jak vlk. Maminka není doma, má dneska 
odpolední. Říkala, že si mám vzít na večeři rohlík s pomazánkou a čaj. Čaj je pro báby. 
Fotbalisti pijou colu! A žádné nalívání do skleničky, rovnou z hrdla. A už listuje 
v půjčené knížce. Tohle Povídání o pejskovi a kočičce mi četla babička, když jsem 
ležel s neštovicemi. V jedné ruce rohlík, který zapíjí colou a listuje v knížce špinavými 
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prsty. A co se mi tam nejvíc líbilo? Už vím, jak kočička drhla pejskem podlahu! Kde to 
je? A jak tak honem listuje, natrhl stránku. U druhé udělal oslí uši. Na třetí stránku 
spadlo kus pomazánky. Ještěže to nevidí máma. Ale co? Vždyť to není moje knížka, 
je přece z knihovny. Trochu to utřu rukávem. Zůstal tam mastný flek. Na další stránky 
vystříklo trochu coly. Kuba rozšmudlává mokrý list utěrkou. Možná, že to uschne. Tady 
je to, co se mi nejvíce líbí: 

Však ty máš takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu 
podlahu vydrhnout tebou. Dobrá, řekl pejsek a kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, 
klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. 

Kuba si přečetl povídání o mytí podlahy až do konce a šel spát. 

Politá kočička a mastný pejsek se rozhodli, že Kubu vytrestají. Pozvali z knížek další 
zvířátka a všechna se vrhla na spícího Kubu. Pejsek ho kousl do ucha. Kočička mu 
poškrábala nos. Koza ho trkla do zad. Včelka štípla do tváře. Štěně mu počůralo 
nohavici. Krtek ho praštil lopatkou do kolene. Vlk mu ukousl palec. Husa ho štípla do 
stehna. Žirafa kluka popadla za pyžamo a vyzdvihla vysoko, vysoko, vysoko nad zem. 
A slon ho ještě postříkal chobotem.  

Kuba křičí: „Pomoc, pomoc!“ 

Kdepak, Kubo, tady ve světě zvířátek ti nikdo nepomůže. Všichni moc dobře vědí, jak 
jsi nám v knížce ublížil. Tak si to vyzkoušej, jaké to je. Kuba se zmítá ve vzduchu. 
Konečně sevření povolilo, Kuba letí k zemi a strachy zavře oči. Žuch! 

Když oči otevřel, uviděl jen maminku. „Kubíčku, spadl jsi z postele a úplně hoříš, nejsi 
nemocný?“ 

„Mami, mami, já se tolik bál!“ 

Maminka ho uklidňuje: „Už jsem doma, teď už se neboj a pěkně spi.“ 

„Maminko,“ vzlyká Kuba, „já nemůžu, ta zvířata se na mne zase vrhnou a budou mi 
ubližovat, pes mne kousne, kočka poškrábe, husa štípne...“ 

„Dost, Kubíku, dost. Proč by ti měla zvířátka ubližovat?“ 

A Kuba musí s pravdou ven. Jak večer knížku o pejskovi a kočičce zašpinil, roztrhl, 
polil, a za to ho potkal spravedlivý trest. 

„Ty můj uličníku, tak teď už spi a zítra spolu dáme knížku do pořádku, platí?“ 

„Platí! Pejsku, kočičko, prosím, už se na mne nezlobte. Slibuji, že od zítřka na všechny 
knížky budu dávat pozor. Dobrou noc, maminko, dobrou noc, zvířátka!“ 

Knihovna / Marek Siwy 

Stoupal jsem po schodech až do třetího patra západního křídla. Vší silou jsem zatlačil 
do těžkých dřevěných dveří, podlaha zaskřípala a já vešel dovnitř. Tmavou místnost 
stěží ozařoval měsíční svit, který pronikal starodávnými, temně rudými závěsy 
s vetkanými vzory zlatých lilií. Bůhví proč je sem zavěsil některý z mých předků. 
Příruční petrolejová lampa stála připravena jako vždy na malém stolku za dveřmi 
a hned vedle ní v malé krabičce, ležela poslední zápalka. Škrtnul jsem jí. Obláček síry 
zavoněl a na okamžik přebil zatuchlost vlhkého dřeva a starého papíru. Na mohutné 
police z tmavě hnědého ebenového dřeva a zaprášené hřbety knih dopadlo nažloutlé 
světlo lampy, kterou jsem teď pevně svíral v levé ruce. 
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Vysoké knihovny stály v řadách za sebou a podél stěn jako nehybné monolity – 
tajemné, naplněné minulostí, přítomností i budoucností. V každé z nich byly 
naskládány stovky svazků. Jedno dílo za druhým, oceány inspirace, dřina i vášeň 
schovaná za probdělými nocemi.  

Za každou knihou spisovatelský osud, jedinečné vnitřní pohnutky, které vedly autorovu 
ruku k tomu, aby tvořil. Jejich výtvory byly často a nepochybně vykoupeny ztrátou 
každodenních radostí.  

Kráčel jsem dřevěnými uličkami a zlehka se dotýkal hřbetů knih, do nichž byly vyraženy 
názvy. Některé z nich mi byly povědomé, jiné jsem toho večera spatřil poprvé. A byla 
mezi nimi i díla mých přátel, z nichž mnozí zůstávali stejně nepochopení jako já. 
Procházel jsem se mezi knihovnami a vzpomínal. Oči mi utkvěly na knize Krysí mor 
Damiana Bradforda – spisovatele, jehož nemilosrdně pověsili za jeho symbolická 
zobrazení kněží jako temných přisluhovačů, kteří svou mocí měnili věřící v masožravé 
krysy šířící mor. Ruka mi přejela po hřbetu další z knih, Letu holubice mezi dravci, 
kterou napsala Marisa Raymondová, mladá spisovatelka, plná ideálů, která věřila, že 
ženský půvab umírá stejně jako holubice ve spárech orla. Její nahé a znesvěcené tělo 
našli v příkopu nedaleko krčmy v městečku Tarrothall. Nejvíc ze všeho jsem však 
obdivoval díla Allana Langbettera, hubeného mladíka, který se i přes všechnu nepřízeň 
osudu stále usmíval a všem nám dodával odvahu. Neuznával cenzuru, věřil, že 
literatura má především nutit lidi přemýšlet o životě a o nás samotných, klást nám 
otázky, ať jsou jakkoli nepříjemné a šokující. Bylo hrozné, když jsem musel policii 
potvrdit Allanovu totožnost. Jeho nafouklé tělo vyplavalo asi dvacet mil od kamenného 
mostu, kterému nikdo neřekl jinak než most sebevrahů. Allan neměl žádnou rodinu, 
alespoň ne takovou, která by o něj stála. Spolu s Marisou a našimi přáteli jsme ho 
pohřbili na pozemcích za mým sídlem. Městský kněz ho odmítl pohřbít mezi ostatními, 
kteří zemřeli z boží vůle a ne ze své vlastní. Nikdo z nich mi už nenapíše. Miloval jsem 
jejich dopisy. Když jsem si to uvědomil, udělalo se mi zle. Opřel jsem se o nejbližší 
knihovnu. Znovu jsem viděl Allanovo rozkládající se tělo a nedokázal jsem se 
nadechnout.  

Připadal jsem si jako v Damianově knize: krysy uštvaly nebeské ptáky, nejprve jim 
vytrhaly pera, vyrvali jazyk a nakonec je shodili z vysoké kostelní věže do hlubin 
samoty a zapomnění.  

Chvíli jsem seděl na zemi a snažil se na nic nemyslet. V rohu místnosti stály starožitné 
kyvadlové hodiny, které upoutaly mou pozornost. Ukazovaly za pět minut půlnoc. 
Otřásl jsem se, jako bych teď slyšel jen jejich bezduché tikání. Mosazné kyvadlo 
neúprosně ohlašovalo příchod něčeho temného.  

„Je tu někdo?“ vyhrkl jsem do prázdna. Zaslechl jsem tiché našlapování a pak vrznutí 
masivních dveří – cvakl zámek. 

Ozvala se rána, jakoby někdo prudce mrštil skleněnou vázou. Vzápětí jsem ucítil těžký 
zápach pálící se tkaniny a petroleje. Obklopil mne dým, hustý a bílý jako ranní mlha. 
Vyrazil jsem ke dveřím a spatřil roztříštěnou petrolejku, od níž se šířily plameny 
z rozlitého petroleje. Stiskl jsem kliku – dveře se ani nepohnuly. Oči mi slzely, hustý 
dým je nesnesitelně dráždil. Oheň se rychle šířil a stravoval okenní závěsy. Pak 
přeskočil na starou skříň pod okny a z ní na moje vzácné knihy. Rozpáleným chřtánem 
hltal jednu za druhou.      

Začal jsem hledat cestu ven. Vtom jsem zaslechl další ránu, jako by něco těžkého 
prolétlo zavřeným oknem. Teď už jsem si byl jist, že v hořící knihovně nejsem sám. 
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Vzápětí něco kovového dopadlo na dlažbu hluboko pod oknem mé knihovny. Přiskočil 
jsem k němu a z výšky jsem uviděl velký železný klíč. Byl to nepochybně klíč k mému 
největšímu bohatství – k mé knihovně.  

Zloděj, napadlo mě a vyrazil jsem za ním. Proboha, vždyť on má moje šaty…! Jak se 
sem dostal? Musel přijít ještě přede mnou… 

Rozběhl jsem se k němu. Vztáhl jsem k němu ruku a uvědomil si, že má na sobě 
stejnou košili, jakou mi ušila matka. Copak ji může mít ještě někdo jiný?  

„Hej, kdes ji vzal?“ 

Než jsem se mu stačil podívat do tváře, utekl pryč. 

Svatá panno, vždyť on hoří! Košile na něm vzplanula a pak mi zmizel mi z dohledu.  

Přísahal bych, že jsem viděl svého dvojníka.   

Vrhl jsem se mezi hořící police. Cítil jsem palčivou bolest na prsou, kašlal jsem, jako 
by se oheň usadil na dně mých plic. Spatřil jsem hodiny: dlouhá ručička se přiblížila 
k číslu dvanáct.  

Je to jen noční můra, tohle nemůže být skutečné, přesvědčoval jsem sám sebe. Hodiny 
strávené psaním a žádný odpočinek mě dohnaly k šílenství. Ale ta bolest na prsou, to 
horko. Pohltil mě strach, který jsem už znal. Strach ze smrti.   

Zhroutil jsem se do křesla.  

Kdo byl ten žhář? A proč je mi to vše tak povědomé?  

Poslední minuta, napadlo mě. Ale proč…?  

Každý další pohyb kyvadla ohlašoval blížící se konec. Měl bych se zvednout, ale 
nedokážu to. Je pozdě. Kyvadlo se naposledy zhouplo do strany a hodiny se zastavily. 

V tom okamžiku se místnost začala měnit. Mohutné skříně se začaly samy od sebe 
přesouvat. Strop se zvedl a spolu s ním rostly i moje knihovny. Jedna za druhou jakoby 
tančily ve tmě obklopeny ničivým požárem. Na chvíli jsem zapomněl, kde jsem a co 
mě čeká. Jejich tanec mě doslova uhranul. Ze strnulosti mě probudilo pálení ruky. 
Oheň! Plazil se po mé ruce jako had, který zaživa požírá mé prsty a zápěstí.  

Zachvátila mě nepopsatelná bolest. Knihovny kolem mě tančily ještě víc. Obklopily mě 
a uzavřely v jakémsi kruhu, v němž se vznášel jedovatý dým. Zatočila se mi hlava a já 
upadl.  

Pak plameny ustoupily a zhasly.  

Obklopila mě hustá tma nasycená pachem doutnajícího dřeva a spáleného lidského 
masa. Omdlel jsem. 

Zdálo se mi, že jsem ve své pracovně, sedím u stolu a píšu příběh, ale vůbec nevím 
o čem. Možná o zakázané lásce, nebo fascinujícím dobrodružství, o ztracené víře 
v lidské pochopení a milosrdenství, nebo snad o lidech, kteří se honili za mocí 
a cestičku měli dlážděnou zakrváceným peřím mých přátel.   

Když jsem se probudil, ležel jsem na studené podlaze uprostřed knihovny a třásl se 
zimou. Špatně jsem viděl, ale zdálo se, že je vše na svém místě – po požáru ani stopy. 
Knihy, police, stoly, skříně i vysoká váza a stojací hodiny vypadaly jako dřív – 
nedotčené ničivým živlem.  
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Za skleněnou tabulkou hodin se opět volně pohupovalo kyvadlo a ručičky ukazovaly 
půl druhé ráno. Tak přece – byl to sen. 

Necítil jsem už žádnou bolest. Pořád jsem ležel na studené podlaze, když se přede 
mnou vztyčila vysoká postava zahalená v plášti.  

Knihovník. 

Jako by někdo uvolnil mříže, věznící mé zoufalé vzpomínky. Knihovníkovi jsem nikdy 
neviděl do tváře. Zpod černého pláště ke mně natáhl ruku se slovy: „Tak už víš, kdo to 
byl?“ 

Znal jsem odpověď na Knihovníkovu otázku, přesto jsem se bál vyslovit ji nahlas. Nebyl 
jsem připraven postavit se pravdě. Nejprve přišla ztráta, pak bolest, samota a nakonec 
zavržení, jež mne dohnalo na místo, které jsem tak miloval.  

To já jsem chtěl skončit to utrpení, to pozemské peklo. A vybral jsem si k tomu 
knihovnu. Teď tu pykám za své činy, za svůj hřích a prožívám očistec. Každý den za 
sebou zamykám mohutné dveře knihovny a házím klíč do hlubiny. Já sám… 

„Zítra pět minut před půlnocí?“ zeptal se Knihovník a já jsem poprvé od požáru uslyšel 
v jeho hlase soucit. 

Otočil jsem se a prošel zavřenými dveřmi ven.  

Zítra se konečně pět minut před půlnocí postavím – sám sobě. 
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BŘEZEN 2019 

Téma: dětství 

Příběh z dětství / Karel Sikora 

Projížděl jsem nedávno v blízkosti Kovony v Karviné a upoutal mě čilý stavební ruch 
v místech, kde v časech mého dětství se nacházely betonové zbytky německé továrny 
Môlder. Bylo to místo našich her. Chodili jsme tam také vytahovat z betonových pilířů  
kulky ze samopalu, prý tam probíhaly urputné boje v době osvobozování. Jo, byla jich  
tam spousta a sloužily jako hroty do šípů luku. Anebo jsme je nasazovali na hřebík 
a položili na kolejnice blízké tramvajové tratě. Pak jsme se schovali za garážemi 
a čekali, až projede tramvaj. Zapráskalo to silně a měli jsme malé rýče. Jednou jsme 
hrabali hluboko v betonových škvírách a pojednou mě napadl roj vos či sršňů, už 
nevím, ale obklopily mi celou hlavu a bodaly a bodaly. Utíkal jsem domů a řval na celé 
kolo. Naštěstí jsem bydlel blízko a mámě se podařilo je zahnat a namazat bodance.  
Vše dopadlo dobře, akorát jsem měl hlavu jako meloun. Teď  na  tom  místě  bude  stát  
nová prodejna Lidl, garáže stojí pořád a tramvajovou trať odvál čas. 

Vrba nad řekou / Rozália Kokotková 

Babička mi do vlasů vpletla bílé široké stuhy a oblékla sváteční šaty. Věděla jsem, že 
se někam chystáme. Byla to vesnická slavnost, kde byly kolotoče, zmrzlina, cukrová 
vata a střelnice. Byla jsem ještě malá holka, možná kolem šesti sedmi let. Babičku tam 
lidé znali a rádi ji pohostili. Držela mě za ruku a chlubila se – to je moje vnučka. Věděli 
o ní, že má hodně vnoučat, a tak jí každý, u koho byla, přibalil nějakou dobrůtku. Než 
jsme s babičkou šly domů, pěkně jsme si užily. Cesta byla dlouhá a musely jsme přes 
řeku. Babička říkal – víš, než půjdeme přes vodu, na chvíli se posadíme pod vrbou 
u řeky. Tráva byla hebká a babička unavená, sedla si na ni, aby si odpočinula. Já zatím 
sbírala sedmikrásky a chtěla jsem, aby mi upletla věnec. Přišla jsem k ní, ale babička 
spala. Vrba stála na břehu řeky a s jejími listy si pohrával teplý vánek. Podívala jsem 
se do vody, vyskakovaly z ní rybky. Já se lekla, že je to vodník a že si mně vezme do 
vody. Křičela jsem – babičko, babičko tam je vodník. Babička se vzbudila a polekala 
se, že usnula. Potom mě uklidnila, že vodníci jsou jenom v pohádkách. Přebrodily jsme 
řeku a šly pomalu domu. 

Krocan / Marie Brabcová 

Když mi byly asi čtyři roky, mí rodiče koupili domek na vesnici. 
Tak jsme se z Třince přestěhovali nedaleko Českého Těšína. 
Tatínek, který pocházel z Vysočiny, si splnil svůj sen, a tak hned začal přemýšlet, jaká 
zvířata bude chovat a co pěstovat. 
My se sestrou jsme byly nadšené z každého nového přírůstku na dvorku. 
Brzy nám tam běhaly slepice, husy, kachny. Ve chlívku byly ovečky a prasátko. 
Na zahradě tatínek nasadil brambory, zeleninu, rajčata, okurky a kedlubny. 
Maminčinou chválou byl velký záhon jahod a maliny. 
V domku s námi bydleli i babička s dědou. Děda byl všeuměl. Uměl všechno opravit 
a vyřezával z překližky různé hezké věci. 
Jednoho jara donesl dědeček domů v takové staré tašce něco nového. 
Nebyla to slepice a na hlavě to mělo něco divného. Trochu vystouplé oči se dívaly 
plaše. Hned jsem se s tím něčím chtěla mazlit, ale děda mi to nedovolil, že si musí 
zvyknout a povyrůst. Bylo jich tam víc a děda je odnesl do sklepa, kde jim udělal 
ohrádku vystlanou senem. 
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Chodila jsem se na ně dívat skoro každý den. To něco byli malí krocani. 
Začaly prázdniny a my se sestrou jely na tábor. Když jsme se za tři týdny vrátily, už 
běhali po dvoře. Utíkala jsem za nimi, když se stalo něco nečekaného. 
Ten největší krocen se otočil proti mně, divně neježil peří na hlavě a ocas roztáhl do 
vějíře. Takto vyzbrojený se rozběhl proti mně. 
Měli jste mě vidět. S řevem jsem utíkala přes dvůr až do domu. 
Vylekala jsem a pak jsem se bála chodit na dvorek. 

Vzpomínky na dětství... / Anna Vojtěchová 

Své rané dětství jsem prožila v Chotěbuzi. V kruhu sourozenců a kamarádů jsem se 
aktivně zúčastňovala her a všelikého dění v této skupině. Vzpomínám na hry 
předškolních dětí, na objevování světa, poněvadž naši rodiče byli plně vytíženi prací, 
a my měli volné pole působnosti se jakkoliv projevovat, někdy za pochvalu, někdy za 
výprask důtkama. 

Chotěbuzský zámeček zvaný Folwark, byl objekt tajemný a krásný, pro naše hlavy 
velmi zajímavý. Běhali jsme po širokém schodišti nahoru, pak zase dolů, jako kdyby 
nám patřil. Široké dřevěné schodiště bylo ozdobeno sochami zvířat, klenuté stropy se 
spoustou krásných zákoutí. Ozdobeni na hlavách věnečky z pampelišek jsme se 
tichounce pohybovali po zámeckých prostorách. Největší zážitek byl balkon v prvním 
poschodí, pro nás do té doby věc neznámá. Představovali jsme si, že zámek nám patří, 
a my patříme zámku. Pobíhali jsme i jinými místnostmi v zámečku a hráli si na 
vrchnost.  

Celý zámek převzalo tehdy JZD, které na prostorný dvůr začalo navážet stroje, traktory 
a zvířata. Začali se tam stěhovat první nájemníci, kteří v tomto objektu pracovali. 
Prostory zámku nám začaly být nepřístupné, nesmělo se do sklepa, ani na balkon, kde 
bydleli lidé. Na rohu zámku z pravé strany stojí hláska, tak jsme se zdržovali kolem ní. 
Taky brána zámku statečně odolávala náporu lidí a zvířat. Na zámecké bráně byly 
sochy světců a sochy zvířat. Přišel čas, kdy nám, dětem, bylo zakázáno chodit a hrát 
si na dvoře, proto jsme se přemístili do nedalekých prostor, tehdy zvaných Drajerek. 
Tam naše hry sice pokračovaly, ale časem i ony utichly, poněvadž jsme se rozešli do 
školy zvané svět. Takové bylo naše rané dětství… 

Príhoda s Bobikom / Ján Bazger 

Ano, často sa mi stáva, že sa v spomienkach na chvíľu vrátim do detských liet. 
A niekedy naozaj až hodne hlboko do raného detstva. Ako som už spomínal, v pamäti 
mi utkveli najmä tie momenty, keď som prežíval niečo pekné, alebo keď som zažil 
voľajaké stresové chvíle. 

Nedávno mi tiež, ako krátky film prebehla mysľou, taká dosť nemilá príhoda so psom. 
Mali sme vtedy menšieho strakatého, chlpatého Bobika, neurčitej rasy. Takzvanú čistú 
pouličnú zmes. 

Ako malý chlapec, vtedy ani nie päťročný, mal som k hrám vyhradené svoje teritórium. 
Nuž, ako zvyčajne vždy na dvore. Pes bol priviazaný na reťazi pri búde a mne sa akosi 
zažiadalo hrať si s nim. Čupol som si k nemu a hladil som ho. Pokiaľ som Bobika hladil 
po chrbte, tak mu to nevadilo. Ale keď som psíka začal hladiť po hlave a objal som ho 
okolo šije, niečo sa mu na tom zneľúbilo a v okamihu ma tak rafol, že mi zaraz pohryzol 
v zápästí obe ruky. Stalo sa to tak rýchlo, že som nestačil zareagovať. V momente 
som ležal na zemi a reval ako túr. Našťastie bolo nedeľné odpoludnie a v tu dobu boli 
všetci doma. No a na ten môj rev vybehol na dvor otec. 
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Bobik ihneď zaliezol do búdy, schúlil sa tam do kúta a mal strach z nej vyjsť. Ja som 
mal zakrvavené obe ruky od zápästia k prstom a tak sa začal otec venovať mne a psa 
si nevšímal. No venovať. Ako by som to povedal... Snažil sa mi ošetriť zranenia, a to 
tým spôsobom, že mi ihneď polial obe ruky denaturovaným liehom. Ten mal v stodole, 
hneď za vrátami v litrovej fľaši, lebo nim zalieval koňovi menšie poranenia, keď sa 
vracal z furmanky. Nuž takto, tým denaturovaným liehom dezinfikoval aj moje ruky. 
A pre istotu niekoľkokrát po sebe. Môj rev sa teda vystupňoval ešte väčšmi. Možno, 
ako dezinfekcia to bolo dobré, ale nedokážete si predstaviť, ako to štípalo. To som 
snáď vtedy aj po kvapkách upúšťal do textilu. Veď ten lieh mal najmenej osemdesiat 
percent. 

Po tej dôkladnej dezinfekcií ma otec vzal na ruky a odniesol do kuchyne. Mama z čistej 
vyžehlenej obliečky na vankúš, natrhala úzke švíky a nimi mi obviazala zápästia. 
A opäť pre istotu ešte tie obväzy zo dvakrát zaliala alpou.  

Tak veru. Žiaden lekár, ale takto podomácky sa voľakedy ošetrovalo a liečilo. Postačili 
čisté bavlnové pásiky a denaturovaný lieh, alebo alpa. Asi vtedy rodičia nepovažovali 
za nutné obťažovať lekára a to najmä v nedeľu poobede. 

Našťastie sa mi všetko dobre zahojilo, iba na zápästiach mi ostali znateľné fľaky 
takmer až do dospelosti. No ako sa zdá, tak to iba posilnilo moju imunitu a prah bolesti 
posunulo o niečo ďalej, lebo do dnešnej doby sa mi každé poranenie vždy dobre 
a rýchlo zahojilo. Avšak rešpekt k šelmám psovitým mi ostal natrvalo vrytý do pamäti 
a tak ho zachovávam dodnes. 

Spomienky na detstvo / Ján Bazger 

Pravdu povediac, veľmi často spomínam na detské roky. A pamätám si toho veru dosť. 
Spomienky ma mnohokrát zavedú až do veľmi raného detstva. Sú to spomienky na 
chvíle rôznych udalosti, najmä keď som prežíval niečo výnimočné, či stresujúce, alebo 
keď som voľačo previedol a dostal som za to zaslúžený výprask. A ten som si 
zapamätal veľmi detailne. Avšak veľakrát som sa ako dieťa cítil nevinný – ukrivdený 
a výprask bol podľa mňa prehnaný, lebo rodičia dokázali potrestať aj z akéhosi 
zúfalstva keď sa prihodilo niečo zlého. Alebo to možno bol akýsi ich prejav radosti, že 
je nešťastie zažehnané, a že sa nestalo nič horšie.  
Tak tomu bolo tiež jedného jarného dňa. To som ešte nechodil do školy a po výdatnej 
jarnej búrke, obutý v čižmičkách som si hral v kalužiach na dvore. Otec si všimol, že 
po búrke sa veľmi rozvodnila rieka a videlo sa mu, že akosi zbytočne márnim čas a tak 
ho napadla výborná myšlienka. Nuž, poslal ma aj so sestrou o málo staršou, odniesť 
k rozvodnenej rieke staré vedro s nazbieranými drobnými fľaštičkami od liekov, alpy 
a podobne, aby sme ich pohádzali do vody. Ono v tých časoch, náš otec takto 
ekologicky likvidoval tento zdanlivo neškodný odpad, aby ho dakde odniesla tato kalná 
voda. 
Rieka Olešnianka, lemovaná po oboch brehoch alejami jelší (olší), tiekla hneď za 
hradskou, teda za hlavnou cestou, a tak sme, ako poslušné deti, vzali vedro za 
rukoväť, každý z jednej strany a odniesli ho chodníčkom k rieke. Báli sme sa ísť blízko 
hrôzostrašne vyzerajúceho živlu, a tak sme ostali stáť na chodníku nad šikmým 
svahom a odtiaľ hádzali obsah vedra do kalnej vody. Lenže, akosi sa mi nepodarilo 
hodiť jednu fľaštičku tak ďaleko a ta ostala ležať na brehu, asi meter od hučiaceho 
toku. Napadlo ma, že by som mohol tuto fľaštičku máličko odkopnúť nohou 
a k realizácií nápadu chýbalo iba pár krôčikov. 
Opatrne som podišiel k fľaštičke a len čo som zodvihol pravú nohu, že do nej kopnem, 
už som sa aj viezol na zadku, po mokrej tráve do rieky. Nuž, ale pud sebazáchovy ma 
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v okamihu obrátil na brucho a malé rúčky sa hneď chytili koreňov jelší, ktoré trčali 
z často podmývaného brehu. Myslím, že určite okrem pudu sebazáchovy mi pomohla 
i tá voda, ktorá ma svojou silou k tomu brehu tlačila, lebo silný prúd tiekol viac stredom 
a po druhej strane koryta. 
Sestra okamžite vybehla na cestu a kričala o pomoc, že sa topím. Našťastie hneď za 
cestou mala teta pole a s ňou tam naša mama a babička okopávali zemiaky. Ženy 
nemeškali a všetky tri pribehli aj s motykami k rieke. Pochytali sa za ruky, mama ma 
uchopila za zápästie a ťahala z vody. Lenže ja som bol asi v šoku a nechcel som sa 
druhou rukou pustiť koreňa jelše. Ale nakoniec malá rúčka povolila a len čo som sa 
spamätal, že už stojím na chodníku pri ceste, pustil som sa do veľkého plaču. V tom 
momente sa asi zo šoku spamätala i mama, ulomila z nízkej jelšiny hrubší prút 
a švihala nim po tepláčikoch prilepených na mojom zadku i nohách a ja som začal 
revať ešte viac. 
Keď si na to spomeniem, veru dodnes cítim na sedacej časti tela ten prút a v sebe 
akúsi krivdu. Avšak zároveň i útechu a radosť, že som ostal nažive. Myslím si však, že 
keby bola na svete spravodlivosť, tak tým prútom mal vtedy dostať hlavne otec. 

Mobilní poklad žáka základní školy / Miroslav Landecký 

Stalo se kdysi, že jsem se jednou v životě stal zakladatelem a dočasným držitelem 
mobilního pokladu, aniž bych o tom něco valně věděl. 
To se stalo Léta Páně 1960, bylo mi necelých deset let a stalo se to tak: 
Chodil jsem tenkrát na první stupeň základní školy U soudu. A bydleli jsme v jiné škole 
na ulici Komenského, kde byl druhý stupeň té první ZDŠ. Tak v té druhé ZDŠ jsme 
bydleli, protože tam moje matka měla služební byt, protože byla školnicí tamtéž. Tak 
jsem byl pořád v nějaké škole. 
Byl tenkrát teplý jarní den, a když mi končilo vyučování, kontaktovala mne paní učitelka 
Foltýnová. No kontaktovala; spíš mi vlepila takový zpomalovací pohlavek, jak jsem se 
řítil po chodbě kolem ní.  
V ruce držela bílou obálku, a jak tu obálku přendávala z ruky do ruky, ta obálka 
vydávala známý, charakteristický a příjemný zvuk. Ano, byl to zvuk, jaký vydávají jen 
kovové mince proložené bankovkami státní banky. A ta paní učitelka Foltýnová na mne 
hnedle spustila, že by potřebovala, abych tu obálku odnesl paní učitelce Dvorské, učící 
v ZDŠ na ulici Komenského. Že se jedná o příspěvky Sdružení rodičů a přátel školy 
a že ty finanční příspěvky budou spojeny s penězi vybranými od rodičů žáků ze školy 
ZDŠ Komenského. A že to mám vlastně při cestě domů.  
Převzal jsem tu obálku, vložil ji do boční kapsy mé aktovky, zacvaknul jednoduchý 
zámek a vyběhl ven, vstříc různým dobrodružstvím, která město nabízelo. Především 
jsem se zdržel v kovárně, kde kovali koně, tehdy ještě běžné na našich silnicích. A já 
se tehdy moc chtěl stát kovářem, nebo aspoň prezidentem. 
Jak jsem se tam zdržel, cestou domů jsem se stal svědkem neštěstí a zdálky 
zahlédnul, jak moji spolužačku Alenku Malou přejel a usmrtil couvající nákladní vůz 
Praga V3S. 
Měl jsem z toho pohledu šok, dovrávoral jsem domů a ulehnul s horečkou. Druhý den 
mi bylo už lépe, ale ve škole se stejně o ničem jiném nemluvilo, a tak se mi zas udělalo 
šoufl a já se v tom všem motal jako nudle v bandě... 
Dny a týdny běžely jako voda v řece Olši, po penězích v obálce nikdo ani nevzdechnul, 
já si na ně taky ani nevzpomenul, minuly i dětské radovánky, na nichž (jak jsem se 
později dozvěděl) měly být peníze utraceny a vůbec: jako by se za nimi zavřela voda. 
Jednou jsem se ale vracel domů a zahlédnul jsem, jak matka stojí v družném rozhovoru 
s paní učitelkou Dvorskou. To nebylo dobré znamení, protože si mohly vyměňovat 
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názory na všelijaké hříšky žáků ZDŠ mě včetně. Ale dobré znamení zas bylo, že se na 
mne obě už zdálky usmívaly. A jak jsem je míjel, tak paní učitelka Dvorská zrovna 
sdělovala mé mamince, že ty radovánky byly opravdu krásné a to mimo jiné díky 
spoustě peněz, které SRPŠ vybralo od rodičů a přátel školy. 
A tehdy to ve mně pěkně hrklo! Peníze, Ježíš, dyk já jsem tu obálku s penězi nikomu 
nedal, vandroval jsem s ní pořád sem a tam z jedné školy do druhé, a kdyby se přitom 
peníze ztratily, bylo by to na mně... 
Odklidil jsem se do ústraní, podal si aktovku a zajel rukou do boční kapsy.  
K mé velké úlevě v ní byla obálka vydávající známý, charakteristický a příjemný zvuk. 
Ano, byl to zvuk, jaký vydávají jen kovové mince proložené bankovkami státní banky. 
Byly tam všechny, celkem 361 Kčs, což byly tehdy velké peníze, úplný poklad. A že 
jsem s ním nevědomky chodil sem a tam, tak poklad mobilní! 
Dal jsem ty peníze paní učitelce Dvorské ještě týž den. Ležérně, jako bych to dělal 
každý den.  
Strnula úžasem, když jsem jí tu obálku předával, tak jsem jí přidal něco omluvných slov 
na vysvětlenou. A čtenářům pak i tuto povídku... 

Prázdniny začaly! / Helena Vambleki Červenková 

Bylo mi devět, ale žádné děvčátko v šatičkách. Prolhané a lumpačící klučisko! Však 
jsem běhala v klučičích trenkách a tričku a byla jsem vystříhaná úplně nakratičko.  

Hned první den prázdnin jsem s ostatními dětmi skákala do vykopaného příkopu na 
našem novém sídlišti, a co čert nechtěl – ze země trčel drát, o který jsem si škaredě 
roztrhla nohu. Nějaká hodná paní se ujala zraněného „chlapečka“ a zavedla mne 
k doktorovi. Když se sestra zeptala, jak se ten chlapeček jmenuje, řekla jsem jméno 
otce. Sestra marně hledala v kartotéce a zeptala se mne, jestli jsem tu na prázdninách. 
Opět jsem zalhala a tvrdila, že ano, že jsem u tety. Noha byla ošetřena a dostala jsem 
žádanku k šití. 

Paní odvedla kulhajícího „chlapečka“ domů. Maminka se mnou jela do nemocnice. 
Ještě v čekárně mi řekla, že jestli nebudu plakat, dostanu zmrzlinu. Pak za mnou 
zapadly dveře, já celou dobu v ordinaci řvala jak podřezaná, ale když se maminka 
ptala, jestli jsem plakala, opět jsem zalhala, že jsem neuronila ani slzičku! S obvázanou 
nohou jsem nesměla do vody, to mi ty prázdniny pěkně začaly! 

Filípek / Marek Siwy 

To jsme si vám jednou chtěli koupit psa. Znáte ten pocit, když jste ještě děti a nemáte 
pořádně rozum? Navíc jste neoblíbení, protože ačkoliv jste ještě mladí, přijde vám, že 
svět dospělých pro vás není a do toho dětského úplně nepatříte. Jste hubení, bledí 
a váš jediný kamarád žije schovaný někde ve vaší hlavě.  

Ano, v mé hlavě.  

Navíc je věčně polonahý, jediné, co nosí, je taková ta domorodá sukně z bambusového 
listí, umí létat, ale soudit ho zkrátka nemůžete, je to přece váš jediný „kámoš“. 

A tak jste spokojeni s tím, co máte, a jediné, co každý večer se svým domorodým 
přítelem řešíte, je, jak přežít další školní den. Ono by to nebylo až tak divné, kdyby 
vám už dávno nebylo šest, ani deset, ale patnáct a vy jste nechodili na prestižní 
městské gymnázium.  
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Všechno se to změnilo až ve chvíli, kdy mi má kamarádka Míša, a ta byla doopravdy 
opravdická, svěřila svou čtyřletou čivavu o velikosti mé boty. A já tak poprvé v životě 
pronikl do světa „pejskařů“. 

Filípek byl neocenitelný přítel a kamarád. Byl vychovaný, spořádaný a já byl 
přesvědčený, že mi doopravdy rozumí. Škoda jen, že to trvalo pouze dva krátké týdny. 

Když si Míša pro Filípka přišla, nechtěl jsem ho dát z ruky. A právě v ten okamžik se 
ve mně zrodila nejstupidnější myšlenka, jaká mě kdy mohla napadnout: pořídím si 
vlastního Filípka. 

To jsem ještě s prominutím netušil, co za volovinu jsem si vymyslel. Ale tehdy mi to 
připadalo jako jediná možnost, jak mít skutečného kamaráda, ač čtyřnohého, pořád 
lepšího než mého vymyšleného domorodce, kterému jsem mohl pomalu říkat Pátku. 

Trvalo mi snad devadesát tři a půl dne než jsem nahlodal mamku a na internetu jí 
ukázal inzerát o prodeji čivavích štěňátek za pakatel. Bohužel tady přichází problém. 
Pes byl skutečně za pár korun. Sice se mi díky tomu podařilo na svou stranu získat 
i tátu, kterému se celý ten hon za psy od začátku nezamlouval, ale byla to osudová 
chyba. 

Bylo to jako kupovat zajíce v pytli, v našem případě čivavu, nebo bych spíš měl říct 
vořecha ve škatuli. Mně to v tu chvíli bylo jedno, štěně ještě snad poznám, říkal jsem 
si. Kdybych věděl, co z něho vyroste, kropil bych ho svěcenou vodou už od prvního 
dne.  

A tak jsme si domů přivezli vlastního Filípka. Takovou roztomilou huňatou kuličku, 
z které se vyklubala mohutná kousavá bestie. Dodnes mám od jeho malých ostrých 
špičáků na těle jizvy. Na denním pořádku byly pokousané prsty na rukou, na nohou, 
občas si pochutnal na něčím nose nebo uchu. Kdybych neviděl, jak třikrát denně žral, 
myslel bych si, že je lidožrout. Možná se od toho Pátka nakonec až tak nelišil.  

Když pokousal celou rodinu, zaměřil se na naše návštěvy.  

„Nesahejte na psa, on…“  

Pozdě.  

„Scheiße, scheiße,“ ozvalo se z úst strejdovi, na jehož prstu se zvesela asi metr nad 
zemí houpal Filípek.  

„Stejně by nám nerozuměl,“ šeptla mamka. Myslela tím strejdu, byl totiž Němec.  

Nejvtipnější bylo, jak se všichni Filípka snažili setřást. Scéna jako vystřižená z filmu 
Čelisti. 

Byli i tací, co nevěřili, že něco tak roztomilého kouše. Se slovy „Ty mě přece nemůžeš 
kousnout…“ doslova nabízeli psovi ruku. Někteří se zkrátka řídili frází „důvěřuj, ale 
prověřuj“. Naštěstí naše zásoby Jodisolu a náplastí byly nevyčerpatelné.  

Pokaždé, když jsme navštívili veterináře, přál jsem si, ať psovi diagnostikuje vzteklinu, 
a tím se konečně vše vysvětlí. Pes byl bohužel zdravý, zato veterinářův prst byl od 
krve. Málem jsme povolali exorcistu… 

Vím, že to bude znít morbidně, ale několikrát jsme i přemýšleli, že toho „žebráka“, jak 
mu říká můj otec, necháme uspat. Zaznívalo to i z úst doktorů a zkušených chovatelů 
psů. Přesto nám to přišlo nehumánní a rozhodli jsme se o Filípka pečovat, jak nejlépe 
jsme uměli. 
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Z mého nového nejlepšího kamaráda se stal můj nejhorší nepřítel a chundelatému 
psovi jsem se pokud možno vyhýbal. Naštěstí pro nás, je Filípek už starý a slepý, ale 
dokud bude kousat, vím, že mu nic neschází.  

A jaké z toho plyne ponaučení? Že lepší neviditelný přítel v hlavě, než pes baskervillský 
pod stolem.       
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DUBEN 2019 

Téma: Anote 

Anote / Marie Brabcová 

A tak zase po roce sešli jsme se, víte kde? Ve snack baru Anote.  
Pomalu se lidé schází, všichni co je čtení baví. 
Hezký, malý, čistý bar, pan vrchní tam mlčky stál. 
Že by se snad trochu bál? 
A my všichni s úsměvem sedáme si ke stolečkům. 
Můžeme si objednat? Každý by si něco dal. 
Hosté usedají tiše a i děti zklidnily se. 
Začínáme přece číst a za listem padá list. 
Struny kytary se chvějí, to když hbité prsty Beatky po nich projíždějí. 
Páni, to se nám to hezky sedí a pan vrchní stále hladí. 
Vždyť je to tak super parta a já jsem se bál, 
že ztropí skandál.  
Veselí a radost září ze všech zúčastněných tváří. 
Tak zas za rok, zdravím Vás. 

Setkání u knihy... / Anna Vojtěchová 

Letošní setkání u knihy v Českém Těšíně bylo na jaře, v kavárničce Anote. Sešla se 
tam amatérská skupina lidí, která má ráda poezii, nebo prózu, která ji taky tvoří. Sešli 
se téměř všichni, aby se vzájemně obohatili o své práce. Hostem byla paní knihovnice 
ze Šenova, Simona Slavíková. Druhým hostem byla paní Beata Kuracinová z Trnavy, 
která svými písněmi a zpěvem potěšila všechny zúčastněné. 

Básnilo se, četly se povídky, zpívalo se a děti z dětské kavárničky z Orlové řekli pár 
vtipů, a rovněž svými dětskými básněmi přispěly k výborné atmosféře v kavárně. 
Nestorkou setkání byla paní Irena Otýpková, která se i přes svůj pokročilý věk dokázala 
několikrát zapojit svými cestopisnými povídkami do dění v kavárně. V krátké chvíli jsme 
se přenesli všichni do slunné Itálie, kde jsme se nechali unášet bárkou dobrodružství 
na moři i na souši.  

Helenka Červenková po skončení čtení si svolala děti, aby jim na rozchodnou přečetla 
pohádku. Bylo to krásné setkání lidí, kteří si mají co říci, kteří se scházejí, aby se 
navzájem potěšili. Nejen básněmi, povídkami, ale i slovem, svou přítomností. 

Povídka Anote aneb básnění u Arnošta / Miroslav Landecký 

Pravidelné měsíční čtení prací členů Literární klubu RK Karviná bylo v březnu 
ozvláštněno tím, že čtení výjimečně neproběhlo v areálu RK Karviná, ale v Českém 
Těšíně, konkrétně ve snack baru Anote. 
Současně s tím byl představen nový almanach literárních prací amatérských básníků 
z regionu Karvinska. 
Vedoucí snack baru jevil zpočátku určité známky nervozity, což se později vysvětlilo. 
Dostal totiž jakousi falešnou hlášku, že akce bude torpédována nepřející částí 
veřejnosti, což se nepříznivě podepíše na vzhledu jeho snacku, o tržbě ani nemluvě. 
Naštěstí to byla jen kachna, k ničemu takovému nedošlo a snack jsme opouštěli 
v  pohodě a dobrém rozmaru na všech stranách. 
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Já jsem se nabídnul, že odvezu část literátů z Karviné až na místo akce a zpět, 
k čemuž došlo bez nehody a bloudění po Těšíně. Snad i proto, že jsem si předem trasu 
pečlivě nastudoval. 
Z programu odpoledne a podvečera stojí za vyzdvihnutí všichni účastníci – všichni byli 
opravdu dobří. Dobří byli dospělí i dětští účastníci. Nicméně v mé mysli zůstalo (patrně 
natrvalo) vystoupení Beaty Kuracinové. Její zpěv a hra na kytaru byly nejen dobré, ale 
přímo skvělé. 
Role moderátorky vystoupení se výborně zhostila naše Anička Vojtěchová. 
Závěr: Bylo to krásné, poetické odpoledne; kéž je takových více! 

Čtení u Arnošta v ANOTE / Ján Bazger 

Od založení našeho Literárního klubu uběhlo již pět let. Kromě toho, že každé první 
úterý v měsíci se scházíme v literárním salónu naší knihovny, probíhalo ještě vždy 
koncem roka, za účasti veřejnosti v Avionu v Českém Těšíně čtení z celoroční tvorby 
všech našich členů. Akce organizovali a pořádali členové klubu, paní Anička 
Vojtěchová a pán Karel Sikora. 
Jenomže, koncem minulého roku se tahle akce z nějakých důvodů nekonala. Paní 
Vojtěchová tedy zorganizovala a připravila setkání v Českém Těšíně až tenhle rok 
v březnu. Ne však v Avionu, ale u Arnošta v ANOTE a také, jako vždy, za účasti 
veřejnosti. Jelikož se tahle akce v ANOTE měla konat poprvé, všichni jsme byli trochu 
nejistí a s napětím jsme očekávali, jak to dopadne a jestli tam nějaká účast veřejnosti 
bude. Avšak, k našemu překvapení, místnost, kde se setkání uskutečnilo, byla 
zaplněná do posledního místečka. Každý člen klubu pak přečetl něco ze své tvorby 
veršů nebo povídek. A taky, jako již kdysi v Avionu, program ještě zpestřila svými 
autorskými písničkami, za vlastního doprovodu na kytaru, písničkářka a básnířka 
v jedné osobě, paní Beáta Vargová Kuracinová ze Slovenska. Kromě písničkářky paní 
Beaty, Anička Vojtěchová pozvala ještě dalšího hosta, básnířku a spisovatelku, paní 
Simonu Slavíkovou ze Šenova. 
Byla to moc hezká a zdařilá akce, kterou nenarušil ani nejapný žert nepřejícného 
anonyma, který snad chtěl svým jednáním odradit veřejnost a naše setkání tak 
překazit. Což se mu naštěstí vůbec nepovedlo. 

Posezení v restauraci ANOTE / Rozália Kokotková 

Když jsem byla mladší, lidé měli k sobě blíž. V ulicích na tvářích jim byl vidět výraz 
radosti a spokojenosti. V restauracích hrála harmonika a byl slyšet zpěv. Sobota byla 
na tancovačky a posezení s přáteli. Dnešní mladá generace to už asi nepozná. Lidé 
se nechali strhnout technikou, která je úplně pohltila. A starší lidé zůstávají čím dál víc 
nepochopení a osamocení. Vázne přímá komunikace mezi lidmi. Telefony, počítače 
jsou dobrá věc, ale člověk by tomu neměl až tak moc propadnout, aby neviděl 
a neslyšel kolem sebe. Chci poukázat, že někteří si to umí rozdělit. V pěkné restauraci 
Anote v Českém Těšíně, jedna z autorů scházejících se v karvinské knihovně, 
uspořádala akci. Společné čtení, aby si užili hezké odpoledne. Sešli se tam autoři 
amatéři, aby si přečetli články, které napsali. Pozvali si i své kamarády. Pro zpestření 
přišly i děti z Kavárničky, kterou vede sympatická paní. Děti měly nacvičený úžasný 
program, který se všem líbil. Paní, která akci pořádala, si pozvala svou kamarádku, 
a ta zpříjemnila přestávky ve čtení svým zpěvem a hraním na kytaru. Bylo to moc 
hezké. Děti zpívaly, básnily, autoři četli, bavili se všichni, až na vedoucího, který lítal 
jak lesní včela, aby stihl hosty obsloužit. Omlouval se, že mu onemocněli zaměstnanci. 
Ale bylo to trochu jinak. Nepřejícný člověk upozornil vedoucího telefonem, že na akci 
určitě dojde i skupina nepřizpůsobivých lidí, která mu tam všechno rozbije. Nechtěla 
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bych být v jeho kůži, když ta restaurace byla jeho živobytím. Vedoucí marně čekal, 
hledal a nikoho neviděl, kdo by mu chtěl ublížit. Hravě akci zvládl sám. Zachoval si 
chladnou hlavu a nikomu z hostů nic neřekl. Můžu říct, že se akce vydařila. Těším se 
na další. 

Dlouhá hodina / Helena Vambleki Červenková 

Šéfová v pondělí přinesla na flešce asi dvousetstránkový text k opravě, než půjde do 
tisku. Řekla, ať to ve středu ráno doručím rovnou do tiskárny, kde se sejdeme v osm 
hodin. Seděla jsem u toho oba dny dlouho do noci. Zákon schválnosti, dnes ráno jsem 
zaspala a probudila se až v sedm. Žádné velké líčení, jen jsem si namalovala na ksicht 
veselejší obličej, hodila na sebe kostýmek a šupem ke garáži pro auto. Nééé, musím 
se vrátit, potřeby těla jsou neodkladné. Kabelku jsem odhodila v předsíni při běhu na 
tu malou místnůstku, protože žádost těla byla velice urgentní. Hotovo, můžu 
pokračovat, mám časovou rezervu, autem tam budu za pět minut. Opět běh po 
schodech. 

Hlavně jestli jsem nenechala doma flešku. V autě ještě pro kontrolu prohledávám 
kabelku, už jsem zpocená jak vrata od chlíva. Všechno jsem z ní vysypala, fleška 
nikde. Znova a znova ji obracím hore kopyty, není, není, není. Takže zpět domů. 
Rozhlížím se po předsíni, mohla vypadnout, jak jsem kabelku v rychlosti odhodila. 
Lehla jsem si na zem a svítila baterkou pod vestavěné skříně. Tam vzadu, to černé, to 
bude ona! Přinesla jsem jehlici, nedosáhnu. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Ze dvou 
spojených jehlic vyrábím jednu dlouhou a spoj omotám důkladně izolepou. Stále 
marně pošťuchuju flešku. Takhle mne našel manžel, který se právě probudil. 
Vysvětluji, co se snažím zpod skříně vytáhnout. Tak jsme se snažili dva. Vynadal mi, 
co to mám za nástroj a šel do garáže pro jiný. Přitáhl železnou tyč, ale tou se pod skříň 
nedostal. Musíme tu skříň trochu nazdvihnout. Se mnou to jde těžko. Začal demontovat 
skříň. Proboha, dělej, popoháním kutila. Po několika nejdelších minutách jsme se 
konečně pod skříň dostali... a objevili přilepenou hašlerku. Fleška nikde. Nechávám 
tam manžela i s rozebranou skříní. Sedám do auta a jedu do tiskárny, kde se musím 
aspoň omluvit a přiznat, jak jsem neschopná. Teprve v autě jsem zjistila, že jsem se 
nepřezula z domácích bačkůrek. Vracet se nebudu, to nevadí, už  to nějak dojedu. Jak 
na sviňu, na tradičním místečku mě zastavili příslušníci. A doklady a dýchnout 
a lékárničku a mlhovky a vystupte si... Pokárání, co to mám za nevhodnou obuv, že 
příště to bude pokuta. Konečně mi povolili odjezd. 

Jsem v tiskárně přesně v osm a v hlavě sumíruju, jak začít s výmluvami. Z čela mi teče 
pot. Vytahuju z kapsy kostýmku papírový kapesníček a v kapse něco nahmátnu. 
Fleška!!! Vítězně ji podávám šéfce. Ufffff, úkol splněn. 
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KVĚTEN 2019 

Téma: Předsudky 

Máj... / Anna Vojtěchová 

Jsi jako píseň, co vkrádá se nad ránem pod víčka, 
třesoucí kapka rosy na stéblu trávy, 
lehounký vánek, jenž omyl mi tvář voňavou esencí, 
jsi máj, od věků tajemný, tichounce hravý… 

Zloba a předsudky musely ustoupit té jarní kráse, 
s úsměvem v očích sundáváš lidem masky, 
jsi pravý Casanova, lichotník, a taky trochu lhář, 
jsi máj, opojný se srdcem plným lásky... 

Předsudek / Marie Brabcová 

Jen slova můžou zranit víc než dýka 
obzvláště, když nás se to týká. 
Někdy v sobě máme zakořeněné názory či úsudky, 
které někdo někdy řekl. 
Jsou založené na pouhém mínění či předpokladu, 
zkreslují skutečnost, ale lidé je stále opakují 
tak dlouho až jim uvěří. 
Obvykle tyto předsudky vycházejí  
z neoprávněného zobecňování 
či zjednodušování skutečnosti 
a pak jejich neustálým používáním   
je zaměňují za pravdu. 
Myslí si, že tak vyjadřují svůj postoj k něčemu, 
ale není to tak úplně pravda. 
Jen opakují překroucený názor někoho.  
Tak se stává, že svými slovy raní druhého člověka. 
Ale vyřčená slova už nelze vzít zpátky. 

Ráno / Helena Vambleki Červenková 

V ložnici po tobě zůstal jen stín 
do uší dere se árie smuteční 
své touhy zabalím do pavučin 
pod polštář zastelu paprsky sluneční 
Z vlasů vyčešu hrst tvých slov něžných 
okvětí shořelo, zbyl jen troud 
sliby si uložím na účet běžný 
stopy tvých doteků smývá proud. 
Do kafe nasypu dvě lžičky naděje 
dnešní noc nakrájím na kostičky 
Holka, nebreč, vždyť se nic neděje 
on šel jen k pekaři pro houstičky 
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Předsudky / Karel Sikora 

Jsem střelen do týla netrefil mě kat 
padám do jámy kde vládne smrad 
do jámy velké jak stovka hrobů 
je plná žertýřů snílků dobráků snobů 
všechny je spojuje touha jinak žít 
svůj kousek soukromí na Zemi mít 
Doplavat chtěli k břízkám zeleným 
nechtěl to plavčík s tím knírkem zúženým 
s pěšinkou vpravo řízným rétorem 
svět chtěl spravovat tvrdým terorem 
Padám a hlavou se mi mihl život celý 
do doby než mě vyvedli z cely 
v sekundě jsem pochopil rychle 
že plavčíka stvořilo podhoubí zpychlé 
plné předsudků a plné bludů 
pitomec pak rozhodne o tvém osudu 
byl jsem hluchý na hesla krátká 
Bílému kravatu černému oprátka 
padám a není mi pomoci 
snad se mi podaří odplazit pak v noci 
Půjdu hledat břízky zelené 
sejde se nás tam víc snad 
a budeme muset se s plavčíky prát 

Povídka smažky / Miroslav Landecký 

Bylo nebylo, že jsem kdysi pracoval na dioxinovém projektu v Neratovicích, a přitom 
bydlel ve své chalupě v Karviné. 

Takovému aranžmá jsem pochopitelně musel přizpůsobit své cestování a vlastně celý 
život. 

Každý pátek odpoledne jsem jel svým vysloužilým Favoritem z Neratek do Kolína, tam 
jsem odstavil auto před nádražím a zbytek cesty do Karviné dojel vlakem. Tam jsem 
zkontroloval barák a podnájemníky, navštívil příbuzné a kamarády, zkrátka žil jsem.  
No a v pondělí ráno jsem jel rychlíkem z Karviné do Kolína, tam přesedl na parkovišti 
do Favorita a jel do Neratovic. 

Tak to pěkně šlo, šlo, až udeřila zima a s ní i mráz. Jedno mrazivé ráno jsem přijel 
rychlíkem do Kolína, hupsnul do vymraženého auta, otočil klíčkem ve skříňce 
zapalování a ono nic. Zkusil jsem to podruhé, v autě něco slabě zachrochtalo ale jinak 
zase nic. Zkusil jsem potřetí, a to už i to chrochtání znělo jen velmi slabě. Moje 
diagnóza: vybitá baterka. Moje prognóza: Startovat už ta baterka bez dobití nebude, 
ani náhodou. 

Rozhlédnul jsem se po pustém parkovišti, jestli nějaký řidič nejde náhodou k autu, že 
by mě jako roztáhl na laně, ale ani náhodou, nic a nikdo. Jen u hladového okna nádraží 
se čímsi krmili dva mladí spoluobčané tmavé pleti – smažky. Asi snídali. Veden nikoliv 
vlastní zkušeností, ale předsudkem o jejich nižší pracovitosti, jsem ihned zavrhnul 
myšlenku na to, že bych je požádal o asistenci. Dal bych přednost asistenci s bílou 
pletí, ale vem chlup na dlani, když tam není! No, jak se říká: odříkaného chleba největší 
krajíc; nakonec mi stejně nic jiného nezbylo, než ty dva kontaktovat a požádat je, aby 
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mě i s autem roztlačili. Byl jsem asi ten rok s takovou žádostí první, protože 
překvapením vykulili oči jako tenisáky. Ale moji důvěru nezklamali, naopak.  

Oni se promptně opřeli do auta, já zařadil dvojku, uvolnil spojku, v autě cosi škytlo 
a vzápětí se z motoru vozu začal linout libý harmonický zvuk. Už dlouho jsem neslyšel 
tak lahodnou melodii. 

Rázem jsem nabyl hektolitr optimizmu; cesta do Neratek a moje ranní pracovní směna 
byla tímto nastartováním zachráněna. 

Dal jsem těm dvěma pomocníkům nějaké drobné na pokračování snídaně a vyjel směr 
Neratky. 

A cestou jsem se za své pochybnosti v duchu omluvil těm dvěma smažkám. Pardon, 
těm dvěma docela sympatickým Romům. 

Předsudky / Rozália Kokotková 

Každý z nás určitě vyslovil nějaký předsudek. Předsudek může být různé povahy. Jsou 
předsudky rasové, pravdivé, lživé a dalo by se říct, že někdo rád používá předsudky, 
jen aby byl zajímavý. Strach z následku donutí člověka říct svůj předsudek. Záleží, 
v jaké společnosti se ocitne. Není vhodné vychovávat děti tak, aby museli čelit 
nějakému strachu z předsudku. Člověk si může odnést do života i traumatické 
problémy. Nejhorší jsou předsudky nepravdivé. Ten, kdo je vysloví, ocitne se 
v nepříjemné situaci, když se přijde na to, oč mu šlo. Ztrácí na své inteligenci 
a kolegiálnosti. Chtěla bych vám přiblížit příběh jedné mé známé. Eliška chodila do 
školy, ale učení jí moc nešlo. Když se chtěla učit, mamka jí říkala: „Proč se učíš, k čemu 
ti to bude? Vdáš se a nebudeš to potřebovat.“ Měla čtyři starší bratry a s nimi od 
malička vyváděla a hrála různé hry. Sport jí přirostl k srdci. Když povyrostla, v tělocviku 
byla úspěšná a učitel ji vybral k účasti na atletické soutěži za školu. A začaly další 
předsudky. Máma zakázala: „Nikam nepůjdeš, ještě tě tam někdo znásilní. A to ježdění 
na soutěže bude stát hodně peněz.“ Eliška z toho byla zklamaná. Její dospívání by se 
dalo přirovnat k Popelce z pohádky. Eliška chtěla umět šít na stroji. Zkoušet šít 
nemohla. Bylo jí řečeno: „Nic nedělej, jsi levá a pokazíš mi šicí stroj. Kdo mi ho opraví, 
stojí to peníze.“ Máma byla přísná a neúprosná. Mládež se chodila bavit, ale Eliška 
musela být doma a pomáhat. Táta od rodiny odešel a matka, zklamaná svým životem, 
dávala dceři příklady do života svými předsudky. Když Eliška dovršila devatenáctý rok, 
byla ještě panna. Všiml si jí jeden mládenec, ale ona o něho moc zájem neměla. Aby 
mohla odejít z domu, se svatbou souhlasila. Myslela si, že když se vdá, že bude 
s manželem cestovat a užívat si života. Že budou chodit tančit a bavit se s přáteli. 
Vzala si muže, který se chtěl usadit, a tak seděli doma a dělali děti. Do roka se narodilo 
dítě a manžel utíkal od povinností a chodil se bavit sám. Nezkušená a zklamaná, 
vystrašená z předsudků, Eliška se bojí upéct koláč, říká: „Já vím, že se mi to 
nepovede.“ Čím víc se snaží, tím víc se jejím předsudkům daří. Eliška je dobrým 
člověkem, ale bez předsudků neumí žít. Pořád má z něčeho strach a je hodně opatrná, 
až v některých případech přehání. Moc často na svou mamku vzpomíná a říká: „Moje 
mamka vždy řekla... 

Predsudky a povery / Ján Bazger 

Povery a rituály s nimi spojené si ľudia vytvárali a udržiavali už od nepamäti. Podobne 
by sa dalo hovoriť i o predsudkoch. Ako keby ľudia bez nich nedokázali ani žiť. Hlavne 
na dedinách sa verilo a niekde sa verí i dodnes na bosoráctvo. Napríklad, žena, ktorá 
vedela liečiť pomocou byliniek, už bola bosorka. Keď to bol muž, tak bol bosorák. 
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Hovorilo sa o nich, že okrem liečenia dokázali svojimi čarami za úplatu niekomu aj zle 
porobiť. 

Čo je zvláštne, že mnohí ľudia, ale hlavne ženy veria ešte i dnes na urieknutie. Veria, 
že niektorý človek má tak prenikavý zrak, že svojim pohľadom môže spôsobiť i ujmu 
na zdraví. A vraj tato osoba nemusí o tom ani vedieť. Urieknutému človeku sa urobí 
nevoľno, až mdlo a niektorý stráca aj vedomie. Urieknutia môžu však byť i vedomé 
a okrem človeka je vraj možné urieknuť aj hociktoré chovné domáce zviera. Nuž, ale 
na všetky takéto urieknutia si ľudia vytvorili rôzne preventívne rituály. Napríklad žena, 
ktorá pocítila na sebe prenikavý pohľad, mala by si pretrieť tvár opakom spodnej 
sukne. Aby sa predišlo urieknutiu zvieraťa, preventívne ho utrela gazdiná opakom 
sukne cez chrbát, od hlavy až po chvost. Gazda, či furman, takisto utrel svojho koníka, 
avšak svojou čiapkou. Veď, čo keby náhodou niektorý človek...?! 

Taktiež aj tehotná žena by mala mať ako prevenciu oblečené niečo červené, alebo 
aspoň nejaký červený doplnok, či ozdobu. No a po pôrode by ženy radšej nemali 
vychádzať z domu, pokiaľ neboli tzv. uvádzané v kostole. A tento úvod sa vždy 
odohráva u veriacich ešte i dnes, pri krste dieťaťa.   

Nie je to tak dávno, čo som pri čakaní na autobus, vypočul rozhovor dvoch, 
a podotýkam vzdelaných mladých žien. Jedna z nich hovorila, že jej dieťa bolo 
urieknuté a to opakovane viackrát po sebe. Vraj, pokiaľ s chlapcom bývala stále doma, 
tak mu nič nebolo. No, len čo s nim vyšla medzi ľudí a keď sa potom vrátila domov, 
chlapec mal boľavé líčka. Liečba bola zdĺhavá a pre dieťa veľmi nepríjemná. A to sa 
opakovalo viackrát, až napokon musela s dieťaťom chodiť po babách, teda k ženám, 
čo liečia bylinkami, lebo vraj lekári si s touto nemocou nevedia poradiť a okrem 
škodlivých masti, iné lieky k dispozícií nemajú.  

Na toto je však celkom rozumné vysvetlenie. Dieťa zrejme malo sklon k ochoreniu 
detským atopickým ekzémom, ako mnoho iných a impulzom, teda spúšťačom 
problému bolo striedanie tepla domova s jarným chladnejším vzduchom vonku. Avšak 
tieto mladé poverčivé ženy mali na danú vec iný názor. Nuž, ale neslobodno ich za to 
nijak odsudzovať, ani sa im akokoľvek vysmievať. Veď sme len ľudia, máme každý 
svoj vlastný rozum aj slobodnú vôľu a každý z nás si môže veriť na čo chce. 

Samir el-Asmar / Marek Siwy 

Samir se procházel ulicemi velkoměsta. Davy lidí kolem něj doslova proudily. Viděl 
slečnu v kostýmku s knihami pod paží a vlasy svázanými do copu. Chvíli se mu zdálo, 
že si ho všimla. Raději uhnul pohledem.  

„Kluku zatracená, dávej pozor!“ 

Samir se taktak vyhnul vysokému muži se světlými vlasy, který měl na sobě perfektně 
padnoucí oblek tmavě modré barvy. Muž svraštil čelo a zamračil se. Významně 
vydechl a s odporem si uhladil spodek saka, kterého se Samir dotkl, pak nevěřícně 
zakroutil hlavou a pokračoval v cestě.  

Všichni kolem Samira spěchali do práce. Obcházeli ho, obeplouvali ho jako lodě 
opuštěný ostrov uprostřed oceánu. Jeden za druhým, všichni upravení, v rukou drželi 
kožené aktovky. Ženám se na zápěstí houpaly značkové kabelky. Někteří v pravé ruce 
nesli papírový kelímek s kávou. Aspoň Samir si myslel, že je to káva. Cítil, jak se její 
vůně mísí ve vzduchu s výfukovými plyny a zápachem z městské kanalizace.  
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Říkal si – nech to být, neřeš to. Bojoval s tím pocitem, ale musel si přiznat: záviděl jim. 
Všem jim tolik záviděl – jistotu a sebevědomí, nové modely aut, drahé obleky, luxusní 
hodinky a naleštěné boty. Pozoroval je a přemýšlel, kolik peněz to všechno muselo 
stát.  

Černovlasý, tmavooký mladík pozoroval lidi kolem sebe a zatínal zuby.  

Ještě před třemi měsíci utíkal každé ráno do restaurace na rohu Svatopetrské ulice. 
Dnes stál opodál a pozoroval, jak dovnitř vcházejí spěchající lidé a vybíhají s taškami 
plnými snídaňového menu. Uměl dělat ty nejlepší omelety a jeho křupavou slaninu si 
všichni pochvalovali.  

Proč jenom nemlčel.  

Měl na sobě stejné černé tepláky a šedou mikinu s kapucí, jako včera, předevčírem 
i před půl rokem. Hleděl do proskleného průčelí restaurace a přemýšlel, jak se stalo, 
že se ocitl na jeho druhé straně. Svou práci miloval, měl rád lidi a ruch kolem nich. 
Možná mu nevydělala na nové auto, ani na drahé šaty, ale měl střechu nad hlavou, 
teplo a výborné jídlo na dosah ruky.  

Častokrát se teď k restauraci vracel a v duchu si promítal, kde udělal chybu. Na nic 
nepřišel. Snad příliš bránil svou hrdost.  

Rozbolela ho hlava.  

Zíral na šedivý betonový chodník. Pozoroval vlastní nohy, jak jedna střídá druhou. 
Všiml si malé dírky na pravé tenisce. Doufal, že doma ještě najde nit a jehlu po své 
matce. Nové boty si teď nemohl dovolit.  

Šedá kapuce mu poskytovala ochranu, přesto cítil, jak se mu do zad zavrtávají 
nevraživé pohledy. Viděl je ve výlohách kolem sebe. Ty pohledy mu propalovaly kůži. 
Doufal, že pod ní nezahlédnou nic než bijící lidské srdce.  

Mýlil se. 

Na tenhle pocit se nedá zvyknout. Vždycky to začínalo pohledy, které se proměnily ve 
slova ostrá jako nůž a nakonec přišly rány – ruce sevřené v pěst.  

Nechtěl se schovávat doma, ale bál se vyjít na ulici. Hlodal v něm strach, nedůvěra 
a příliš čerstvá vzpomínka na chuť vlastní krve. Jizvy se na jeho mladém těle hojily 
rychle, ale ty na duši zůstávaly. 

Cítil se jako zrůda, jako špinavé zvíře, které muselo skrývat tvář pod kapucí jen proto, 
aby si uchovalo konturu lidské bytosti. Bláhově se domníval, že kapuce jeho lidství 
posiluje.  

Nevěděl, proč se narodil, on si to přece nevybral, nikoho se neprosil. Jen proto, že 
rodiče chtěli dítě. Kdyby ještě žili, řekl by jim, jací byli sobci.  

Copak nevěděli, do jakého světa mě přivedou? Jenže bylo pozdě.  

Tehdy, před dvaceti lety, ti dva mladí blázni věřili, že se svět změnil. Ale nezměnil se. 
Samir to věděl, až příliš dobře. Cítil tu nenávist, znal odsouzení stejně, jako jiní znají 
hořký pocit nudy, když sedí za obrazovkami monitorů a hledí do nich jen pro to, aby je 
šéf poplácal po rameni. Ti druzí měli svá teplá místa jistá. Nikdo je neodsuzoval, nebylo 
za co, byli přece tak – normální…  

Nevážili si toho, co mají, a on jimi proto pohrdal. Dokonalými lidmi, kteří měli vše, na 
co si ukázali. Svět se jim otevíral dokořán. Před ním se ale svět nadobro uzavřel.  
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Samir byl sám.  

Tonul uprostřed davů, proudících velkoměstem. Déšť mu smáčel černé kudrnaté vlasy. 
V očích černých jako uhel se zračilo zoufalství. Do kelímku od kávy nespadla dnes ani 
jedna mince.  

Přemýšlel, zda neopustit zemi a nevydat se na východ. Uměl jen česky, jak ho naučila 
matka. Otec zmizel pár dní po tom, co se Samir narodil. Nemluvil jeho jazykem. 
Nepatřil tam. Nepatřil ani sem. Nepatřil nikam. 

Samir měl zdravé tělo, ruce i nohy, chtěl pracovat a chtěl pracovat pro lidi. Měl je rád, 
ale nerozuměl jim. Nedokázal najít důvod, proč s nimi dál žít. Nechápali ho, vzbuzoval 
v nich nejistotu, obavy a strach. A to byla jediná jistota, se kterou Samir odešel. 
Navždy. 
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ČERVEN 2019 

Téma: Číslovky 

Číslovky / Karel Sikora 

Součty, čísla, číslovky 
dožiju se do stovky? 
Určitě, když sto je číslovka určitá 
mnoho jako neurčitá moc naděje mi neskýtá 
V základě se ptám, kolik mi zbývá  času? 
ta řádová mi říká, jsem poslední, k mému úžasu 
Dle druhových jsem kolikerý, co se ptá 
násobná napovídá, že mnohokrát se narodit dá 
Takže nakonec, po jednom, po dvou, po kolika 
mám vylézat znova z břicha? 

Hra čísel... / Anna Vojtěchová 

Jednička je vrchol, je to Bůh a je jedinečný, 
to s dvojkou je to jinak, žena a muž, je to pár. 
Trojka, ta s námi si hraje, tak trochu zbytečnost, 
čtyřkou být, jsou páry dva, rodiče, děti a je jich dost... 

Víc čísel v životě zapotřebí není, to je strohý fakt, 
ruka a její prsty nám ukazují správný směr. 
V životě s pětkou v zádech se nám ideály a tužby mění, 
jít cestou přímou, nebo ne, být v ústraní, zasáhnout do dění? 

Čísla / Marie Brabcová 

Jsme jenom čísla za lomítkem na rodném listě. 
Celý náš život se smršťuje do čísel. 
Svou identitu měníme za plastové kartičky 
se čtyřmístným kódem. 
Jen nedávejte datum narození  
nebo jedna, dvě, tři, čtyři – varují odborníci. 
A my vymýšlíme nové kombinace čtyř čísel, 
abychom si mohli vybrat peníze z bankomatu,  
uplatnit slevu v obchodě  
nebo oběd v jídelně. 

Sestřička u lékaře už nevolá:  
„Paní Nováková, pojďte.“ 
Ale otevře dveře a řekne: 
„Číslo pět prosím.“ 
Kdy se to stalo,  
že jsme svůj život proměnili v číselnou řadu? 
Odevšad se na nás valí čísla a my, 
pomalu se v nich ztrácíme. 
Ptám se: A kde zůstali lidé? 
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Jedna plus jedna je jedna / František Ladňák 

Ty nejsi sama,  
já nejsem sám, 
ty mě máš ráda, 
já rád tě mám. 
Dny s tebou nepočítám, 
plynou rychle jak horská bystřina, jako sen, 
rok s tebou je jako jeden den, 
jsme dva nebo jeden? 

Naše srdce naše duše splývají, 
spolu žádný smutek neznají, 
jedno srdce plus jedno srdce jedno je, 
jedna duše plus jedna duše jedna je. 
Jsme jeden věčný májový čas, 
jeden vesmír, 
jedna stále kvetoucí louka v nás. 

Jedna plus jeden je jedna, 
to jenom láska dokáže, 
to jenom lásky umí. 

Tristo šesťdesiat päť dní / Ján Bazger 

Keď sa Nový rok so Silvestrom rozlúči, 
celý január, jeho prvý mesiac, 
ostáva mrazu a chladu v područí. 

Ani druhý, február, papuče nevyzúva, 
ale po dúškoch, noci atrament usrkáva. 

Marec priletí na krídlach vtákov 
v krátkom zaplátanom kabáte. 
Popíja si z tretieho džbána,  
avšak už iba vysoko v horách 
spúšťa sa na saniach 
a v dolinách ich ťahá po blate. 

Štvrtý mesiac je veľmi náladový,  
ale i tak ho máme všetci radi, 
lebo už od skorého rána 
operencom píšťalky ladí. 

Najkrajší, piaty mesiac máj,  
spustí sa po farbách dúhy, 
so zlatou aurou nad hlavou. 
Po lúkach rozsype tisíce kvetov, 
medom rozvonia stráne i sady, 
naplní láskou srdcia ľudí 
a svetu ukáže, ako asi vyzerá raj. 

Mesiac jún, šiesty v poradí, 
brány škôl pozatvára,  
ale brány leta pootvára.   
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Lúkam dlhé vlasy ostrihá 
a povyzlieka ich do nahá. 

Siedmy mesiac júl, ten bosý prichádza. 
Nahreje vodu a ľudí na pláže zvádza. 

August, je v poradí ôsmy. 
Prichádza k nám v zlatom plášti,  
s novým chlebom na rukách. 
Ostružinám pootvára čierne oči 
a zapýri sa tiež i v záhradách. 

Deviaty mesiac brány škôl otvorí, 
stovky vtákov pozháňa do kŕdľov 
a pluhy do strnísk zaborí. 

Október je mesiac desiaty. 
Očeše ovocné stromy a nešetrí farbami. 
Deň po dni, slnko skôr za hory zaženie,  
na lesy zatrúbi, lesné rohy rozozvučí  
a vysokú zver do háremov naženie. 

November, mesiac jedenásty,  
z pod bielych homolí hôr na nás máva 
a po poliach z cukorničky usypáva.  

Posledný, dvanásty mesiac december, 
ten audienciu meluzíny a mrazu chystá. 
Zahasí plamienok adventnej sviece, 
pripraví nám veselé biele Vianoce, 
a dôstojne sa rozlúči so starým rokom. 
Napokon spoločne so Silvestrom, 
a taktiež i s nami, opäť Nový rok privíta. 

Strom / Rozália Kokotková 

Otevřu oči a první můj pohled patří tobě. Svou košatou korunou zacláníš mé okno 
a vytváříš nádhernou tapetu barvou a tvarem svých listů. Ranní paprsky přes tebe 
proklouznou, aby mi daly najevo, vstávej, už je ráno. Majestátně stojíš a převyšuješ 
osmipatrový dům. Rozvětvený jsi vyrůstal od kořenu a měl u sebe dvojče. Ve tvých 
patnácti metrech vás museli sepnout silnými provazy. A tak jste dorostli úctyhodné 
výšky. Když jste rostli, začali jste se od sebe vzdalovat. Všimli si vás lidé, kterým na 
vás zaleželo a tak vám pomohli, ať rostete spolu a u sebe. Málokde se vidí takový 
topol. Obvykle roste sám. Ty máš štěstí, ty máš u sebe bráchu. Stačí tě chvíli 
pozorovat, co ty vše dokážeš. Svým listím hraješ melodie. Poskytuješ domov holubům 
a ptákům, kteří svým hnízděním v tvých korunách vyvedou své mladé. A já ti přeji, ať 
dlouho žiješ a svou krásou obdarováváš tvory kolem sebe. Jsi silný, odoláváš větrům 
a sněhu. Až se stane, že tu jednou nebudeš, neuvidím nic jen holé nebe. A já budu 
vzpomínat, že jsi mi byl nezapomenutelným přítelem. 

Moje číslovky / Helena Červenková 

Žil jednou jeden sedlák a měl tři syny – Frantu, Kubu a Jana. Dobře se jim žilo společně 
na statku, měli pět kraviček a padesát oveček, velké louky a pole. Hoši dospěli a našli 
si manželky a dál dobře na rodinném statku hospodařili. Starý sedlák zestárnul 
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a onemocněl. Jednoho dne si zavolal k posteli všechny tři syny a pravil k nim: Vím, že 
už brzo umřu, ve sklepě najdete truhlu s tisíci dukáty, až tu nebudu, spravedlivě se 
o ně podělte. Starý pán pátý den zemřel. Tři bratři ho doprovodili na poslední cestě 
a jeden z bratrů si vzpomněl na poslední otcova slova. Druhý den po pohřbu šli do 
sklepa hledat truhlu. Jeden bratr svítil petrolejkou a všichni se po sklepení rozhlíželi. 
V jednom z koutů opravdu truhlu našli. Vytáhli ji ze sklepa a tisíc dukátů přepočítali. 
Jenže jak tu sumu rozdělit na tři díly? Každý dostal třista třicet tři dukátů a jeden zůstal. 
Ať si ten jeden dukát vezme nejmladší Jan, navrhoval prostřední Kuba. Nejstarší 
Franta se rozčílil, že on je nejstarší a tak mu ten jeden dukát právem náleží. Prostřední 
navrhl, že není ani nejmladší, ani nejstarší, ať teda dají ten jeden dukát jemu. To se 
ale nelíbilo ani jednomu z bratrů. Jan řekl, že by si ten dukát měl vzít Franta, protože 
má čtyři děti. To se zase nelíbilo Kubovi, protože měl sice jen dvě děti, ale dva psy. 
Hádky nebraly konce, rodiny se rozkmotřily a možná se tam pro ten jeden jediný dukát 
hádají dodnes. 

Povídka tonometr / Miroslav Landecký 

Tonometr neboli měřič tlaku krve. TK. Ten můj tonometr firmy Omron se rozpadl už 
dávno. Suchý zip, který při měření měl přidržovat čidlo tlaku u zápěstí, se léty obrousil 
tak, že jsem musel zip přidržovat v jeho pozici prstem. O nějaké přesnosti nemohla být 
ani řeč. 

Ale jen tak to odbýt mávnutím ruky či hodit za hlavu se mi nechtělo. Pořád mi v duši 
zněl slogan: vysoký krevní tlak je neviditelný zabiják! Udělal jsem pro svůj správný 
krevní tlak vše, co lze od člověka rozumně požadovat. Především jsem už v útlém věku 
přestal kouřit, o pití alkoholu poněkud později ani nemluvě. Rodiče mi k tomu ovšem 
pomohli několika dobře míněnými pohlavky. 

Nacpával jsem se česnekem, abych si tou dobrotou protáhl cévy a mé krvi se v nich 
líbilo. 

Ale ať jsem dělal, co jsem dělal, léta běžela a vrásky na čele mých lékařů se 
prohlubovaly. „Musíme s tím rostoucím tlakem něco dělat,“ konstatovali. „A hlavně ho 
sledovat a správně reagovat.“ Zkoušeli jsme i různé medikamenty, narazili jsme ale na 
jejich nepříjemné vedlejší účinky. 

Nezbylo než starý tonometr definitivně vyřadit z provozu a  poohlédnout se po nějakém 
čerstvém zboží, po kvalitním tonometru. Lékárny, které mě napadly jako možný 
dodavatel hned, ty takové přístroje nevedly. Alternativa byla prodejna zdravotnického 
materiálu. Tam jsem kupodivu na tonometry narazil, hned na dva. Jeden byl za 1200 
korun a druhý za 1460 Kč. Bylo to poněkud mimo možnosti mého rozpočtu, ale... 
Prodavačka mi tonometr začala zkoušet tak, že mi ho připevnila na loket. Můj loket 
přitom složitě protáhla nafukovací manžetou, což vypadalo jako kozí krk v chomoutu. 

To mne zmátlo, protože můj starý tonometr se jednoduše a pohodlně navinul na 
zápěstí a bylo vystaráno. Loket zůstával mimo hru. Požádal jsem proto prodavačku 
o takový pohodlný model. To jsem si dal! Musel jsem od ní vzápětí vyslechnout hlasitou 
a dlouhou litanii o nepřesnosti, a tudíž i škodlivosti takových zařízení. Raději jsem 
z prodejny rychle vycouval... 

No jo, ale co teď a kam teď? Do lékárny už ne, tam jsem to už neúspěšně zkoušel 
a zdravotnické potřeby jsem právě fofrem opouštěl.  

Nakonec mne zachránila neuvěřitelná náhoda. Jel jsem do supermarketu TESCO pro 
česnek a tam jsem náhodou ve výprodeji zahlédl tonometry na zápěstí hned dva. 
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Jeden za 320 Kč a druhý za 200 Kč. To bylo plně v silách mého rozpočtu, hned jsem 
ten levnější koupil. 

A světe div se, jeho přesnost jsem ověřil porovnáním s profesionálním měřidlem 
v jedné lékařské ordinaci. Přesnost ± 3 torry plně vyhovovala mým nárokům. 

Číslovky / Rozália Kokotková 2019 

Jeden vesmír, šest světadílů, jedna země… a tak do nekonečna se dá počítat, psát, 
kreslit různé věci kolem nás. Výpočty všeho živého nebo věcí jsou číslovky. Narodíme 
se a dostaneme číslo, které nás neopustí celý život. Vždycky je to jen o číslech. Vše 
kolem nás je velká algebra. Slovní druh číslovky jde vyjádřit v určitém i neurčitém 
smyslu. Ptáme se různými otázkami a vyjde nám výsledek v minusu nebo plusu. 
Číslovky násobíme, můžeme je dělit, a dokonce je můžeme i časovat. Bez nich nelze 
existovat. Chtěla bych vám přiblížit jednu z nejdelších objednávek dortu.  

„Dobrý den,“ napsala paní Blanka na messenger ve čtvrtek, čtvrtý den v týdnu 
16. 5. v 10:22. „Prosím vás, šlo by udělat dort na tuto sobotu? Syn má 11 let. Chtěla 
jsem napsat dřív, ale jsem nevěděla, jak na tom budu s penězi. Napište mi, děkuji 
moc.“ 

Jeden zmeškaný hovor od paní Blanky v 10.42. 

Já: „Jo, upeču. A jaký by měl být?“ 

Blanka: „Ano, na sobotu. Jako jaký a jaká je cena knihy? A vanilkový být může? No 
můžu se stavit a domluvíme se.“ 

Já: „Kniha je za 800 korun a je to jedno, jestli vanilková nebo jiná. Zítra jsem doma po 
třetí hodině. Dnes bohužel nemám čas. Pro vaši informaci dort je velký jako plech.“ 

Blanka: „Tak to určitě bude ta kniha. Předem vám děkuji a já vám napíšu telefonní 
číslo a stačí prozvonit. Zavolám zpět a řeknete mi, kam mám přijít.“ 

Já: „Jako už pro dort nebo se domluvit?“ 

Blanka: „To už by byl dort hotový?“ 

Já: „Ano, v sobotu odpoledne.“ 

Blanka: „Ok, tak budete chtít určitě nějaké penízky předem? Nebo se domluvíme 
hned? Na dort chci napsat Robert 11 let, nebo co se tam píše. A taky napište, kde 
bych se pro dort měla stavit.“ 

Já: „Zaplatíte u převzetí dortu a je to 2886/10, ulice Slovenská, 7. patro, číslo zvonku 
19.“ 

Blanka: „OK, Karviná 8, že?“ 

Já: „Kousek od restaurace.“  

Pátek ráno 17. 5. opět zpráva: „Dobrý den, tak že jsme domluvení zítra dopoledne.“ 

Já: „Jestli chcete, můžete i dnes kolem 17 hodiny, dort bude hotový.“ 

Blanka: „Ok, super, takže kolem 17 ještě napíšu. Tak jo, děkuji předem. A jaký vlastně 
bude? Jaký krém?“ 

Já: „Kniha, vanilkový krém a posypaný kokosem.“ 
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Když jsem začala péct korpusy na dort, měla jsem v hlavě recept, musela vážit 
ingredience a pořád oplachovat ruce vodou, z trouby vytahovat horké plechy 
s korpusy, a ještě odpovídat na zprávy, bylo to dost náročné.  

Blanka: „Super, už se těším, až ochutnám. Tak, ať neotravuji, ještě jednou děkuji. A ten 
nadpis prosím Robertovi 11 let, nebo jak by to mělo být.“ 

V pátek v 15:24 píšu já: „Dort je hotový, můžete přijít.“ 

Blanka: „Za půl hodiny přijede manžel a hned pojedeme.“ 

V 17 hodin Blanka napsala zprávu: „Za 5 minut jsme u vás.“ 

Konečně přijeli a dort převzali v 17.50. Děkovali a já se na druhý den zeptala, jestli dort 
chutnal. 

Blanka: „Dobrý den, chutnal strašně moc. Děkuji.“ 

Nakonec jsem byla ráda a měla dobrý pocit, že se mi vše povedlo. 

Číslovky / Hana Kavalová 

Úkol přátel zněl jasně,  
napsat příběh nebo básně.  
Musí obsahovat co nejvíce číselek a čísel,  
shromáždit je na stránku máme jako sysel.  
Tak tedy zkouším zas a znova, jak kouzelná dokážou být slova….  

Jako první bych Vás ráda seznámila o mém druhém vztahu, který vyšel na třetí pokus. 
Do té doby jsem nosila v kapse tři kaštany. Ten den jsem našla čtvrtý a vytvořila si 
v kapse kaštánkový čtyřlístek pro štěstí.  

V danou chvíli se nás tam sešlo pět – jeho už asi desáté auto, mé třetí auto, můj jediný 
syn, on bez žádné číslice a já bez žádného čísla. Pokud by Vás zajímal věk nás dvou, 
tak si vynásobte dvakrát 48.  

Zprvu mi nabídl své auto. Pro jistotu vyměnili jsme si každý po devíti číslech – 
samozřejmě telefonních. Já ho nechtěla, neboť jeho barva mi připomínala barvu mou. 
Tedy, bavíme se o autech. A jak víte,  barva auta je jeden z nejdůležitějších požadavků 
při výběru vozu u žen. Musí nám přeci ladit k nejedněm šatům.  

Pravda líbil se mi on. Ladil mému oku.  

Zpočátku to vypadalo na pouhý bezcitný obchod v bazaru plného aut i čísel. Padaly 
otázky jako na burze, bohužel se více ubíralo, než přidávalo. Mé auto nikdo nechtěl. 
Nedivím se. Ani já sama jsem ho již nechtěla. Ovšem odhadnutá cena prodejce 9 tisíc 
korun mi vyrazila dech a způsobila docela dlouhý záchvat smíchu. 

„Mám dražší kolo na balkóně, milý pane“ odpověděla jsem se slzami v očích od 
smíchu.  

Přidávali po tisícovce a já se nepřestávala smát.  

Když už těch čísel bylo hodně a cena neustálé malá, rozhodla jsem se o obrat 
o 360 stupňů a řekla… „nechte si své peníze, já své auto a jedu domů“. 

Teda, ti si rychle spočítali všechny drobné dohromady a vsadili na výhodný obchod 
pro všechny zúčastněné. Trochu navýšili číslo u výkupu a pár čísel ubrali při mé koupi 
a mohli jsme si plácnout.  

Na druhé straně – pán a jeho auto – dopadli stejně dobře a obchod mohl být uzavřen.  
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Tohle vše se událo dvacátého pátého dne desátého měsíce roku 2018. Dva plus pět 
je sedm. Což už samo o sobě je šťastné číslo. Oba jsme v sedmém měsíci. Já navíc 
jako bónus sedmiměsíční a narodila jsem se desátého. Když sečteme čísla roku 
2+0+1+8 vyjde 11.  A sčítáme dále 1+1 – no pro pána krále… vychází nám dvojka – 
dvojice.  

Uběhlo několik dnů a já najednou viděla jeho devět čísel na mém mobilu. A pak jsme 
šli na první kafe, pro milovníky čísel připomínám, že to bylo v devatenáct hodin, 
osmého dne a jedenáctého měsíce.  

Vytvořili jsme si svou vlastní číselnou soustavu, ve které nikdo z nás nechce hrát prim, 
ale ani se nechce cítit jako ten druhý. Jsme oba v první řadě a učíme se společným 
prvním krokům.  

Myslíme na sebe dvacet čtyři hodin denně a těšíme se, až se uvidíme alespoň jednou 
za sedm dní na víkend. Přejeme si, aby každý z nás byl šťastný všech 365 dnů v roce, 
a těšíme se z každé minuty našeho bytí… A doufáme, že nás jich čeká ještě 
nekonečně mnoho.  
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ZÁŘÍ 2019 

Slova: krk, kočka, pták, slunce, nebe, les, estakáda, sýček, tác, květiny, pláč 

Chvilka v ráji / Karel Sikora 

Projíždím nad údolím díky estakádě 
výš už jen modré nebe mám nad hlavou 
dálnice jako protáhlé dinosauří mládě 
kroutí krkem tu vlevo tam vpravo 

Okolní hory ochlazují ten sluncem rozžhavený tác 
plný lučních květin obilí a říčního porostu 
je podivné ticho že z blízké zahrady slyším dětský pláč 
vylekal ho rychlý pohyb kočičího chvostu 

Zlostí přimhouřila šelma oční víčka 
utekl jí z chtivých pařátů k lesu pták 
jakoby výsměch slyším zahoukání sýčka 
avšak z dáli se rychle blíží velký černý mrak 

Podzimní zamyšlení… / Anna Vojtěchová 

Slunce se tetelí vysoko nad horizontem, 
nebeská modř s bílými beránky dolaďuje nebe. 
Tajemná estakáda s idylkou horského lesa, 
omámená vůní květin, těch barev, a srdce plesá... 

Své plody nabízí příroda na tácu, jen pohleď, 
plejáda stromů a květin všech druhů co znám. 
Jen natáhnout krk a otevřít doširoka své oči, 
až plakat se chce dojetím, jak svět se krásně točí... 

Potulná kočka si tam ulovila nějakého ptáka, 
hraje si a popravdě myslím, že neví, co s ním. 
Snad uhoukaný sýček, dá jí v noci dobrý tip, 
snad malý, pracovitý mravenec poradí jí líp... 

Civilizace / Marie Brabcová 

Žiju ve velkém městě plném estakád, hučících aut,  
umělých květin, plastových táců a kelímků. 
Kde je smog a nebe šedivé. 
Neuslyšíš zazpívat ptáka 
a slunce tolik nehřeje. 
Utíkám pryč, domy, auta a hluk nechávám za sebou. 
A zase chci být nahý, jako když jsem se narodil. 
Neposkvrněný civilizací. 
Utíkám do lesa, kde večer sýček houká. 
Kde ještě zelená je louka a květy voní. 
Kde u pole kočka čeká na myš 
a ne na misku Friskies. 
Kde zní dětský smích i pláč. 
Mámy tu do zástěry utírají ruce, protahují záda a krk. 
Na plotně voní a ona volá ven, ať jdou jíst oběd. 
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V betonové džungli jen výtahy skřípou. 
A lidé místo slov mačkají displeje svých mobilních telefonů. 
Zapomínají žít s přírodou, ale i sami mezi sebou. 
A tak se ztrácíme, pomalu ale jistě, v chaosu civilizace. 

Helena Červenková 

Bolí mě dnes v krku, je mi divně ňák 
zavolala mi hned ráno moje kočka 
po estakádě letím jako pták 
chtěl jsem s autem do servisu, to teď ale počká 

Ostrý svit slunce bodl mne do očí 
najednou nemůžu nazdvihnout víčka 
kolem mne je tma a motor se dál točí 
z lesa je slyšet zlověstného sýčka 

To je asi konec, už nespatřím tebe 
na táce nepřinesu horký čaj 
otvírá se mi brána do nebe 
ne, nechtěl jsem ještě poznat ráj 

Slyším tvůj pláč a cítím slzy 
na víko rakve padají květiny 
nechtělo se mi odejít tak brzy 
a moc mě štve, že bude mít tě jiný 

Estakáda / František Ladňák 

Za městem se tyčí nová estakáda, 
les sloupů, mosty a dálnice, 
kde jsou louky, ovcí a krav pasoucí se stáda, 
ptáci, louky, květiny a tiché vesnice? 
Ptáci na jih již odletěli 
nebo je kočky a sýčci v lese pochytali? 

Ne. 
Nádherné přírodě smyčku kolem krku utahují silnice, 
kvetoucí louky pošlapala dálnice, 
květiny kolem cest na lukách pláčí, 
jejich třpytící se slzy – kapky rosy trávu smáčí. 

Když tady květiny nebudou, 
lidé také zahynou. 

Bratr / Anna Majerová 

Můj bratr šel v les, 
za ním šla kočka a pes, 
bratr otočil krk a povídá: 
nebe je krásně modré, 
pták nám v lese zazpívá, 
slunce nad hlavou nám svítí 
jako na louce kvítí. 
Domů natrhám květiny místo hříbků, 
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snad nebude pláč, 
že není nic na tác. 
Sýček houká jako vláček, který jede pod estakádou, 
tam kde stojí srdce Evropy stověžatá Praha 
a tahle básnička to je paráda. 

Jak se vše rychle mění / Ján Bazger 

Je hezký, sluncem zalitý den, 
já sedím ve vlaku, oknem koukám ven, 
jak vše kolem hýří barvami 
a louky samý květ  
zdánlivě si běží podél trati, nějak zpět. 
– Rybník v dálce se jeví,  
jako veliký tác skleněný, 
pod modravým nebem  
krouží dravý pták 
a támhle u drážního domku, 
na sluníčku se válí kočka. 
– S nostalgií se rozhlížím, 
jako film si vše promítám, 
jak člověk všechno svým děním 
ve svůj prospěch rychle mění. 
– Přivírám oči a zpod svých řas, 
vidím jako by to bylo dnes, 
že támhle v údolí byl nedávno vysoký les,  
úbočím vedla silnice a kousek pod ní  
vlnila se říčka jako stříbrný vlas. 
Občas tam podvečerní ticho rušil 
pronikavý tklivý hlas sýčka  
a ráno za rozbřesku zněl údolím  
koncert ptačích serenád.    
– Teď jen smutně hledím  
a marně natahuji krk, 
kde zmizel ten vysoký les, 
a proč v údolí i na příkré stráni  
nezbyl ani jeden smrk. 
Zůstala jen příroda poraněná, 
rozbrázděná stavební technikou 
a tu a tam vyvrácený pařez.  
Zmizel hloh, šípek a taky i keře trnky. 
– Nad údolím se teď klenou dlouhá  
šedá betonová ramena se sloupy  
do výše se tyčících dálničních estakád. 
– Je to až k pláči, že z malebného údolí 
zmizela zeleň oku lahodící 
a to co tam bylo kdysi,  
zůstane pro naši generaci 
pouze smutnou vzpomínkou. 
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Léto / Irena Otýpková 

Ze všech čtyř ročních období miluji léto. Miluji krásné blankytně modré nebe, slunce, 
když hřeje nad hlavou a zahrady jsou plné krásně rozkvetlých květin. 
Pozvání na chatu do rakouských Alp jsem přijala ráda. Tam jsem měla možnost 
obdivovat bohaté lesy, louky, plno nádherných barevných polních květin. Dřevěné 
usedlosti zdejších obyvatel zdobené květinami, jejich kočky, sýčky, nad hlavou 
nevídané ptáky včetně alpských orlů. Na výletě autem do hor jsme obdivovali spoustu 
estakád. Hostince byly krásně vyzdobeny suvenýry i květinami. Bavorská děvčata 
nosila na krku krásné šperky a roznášela pivo na stříbrných tácech. Bylo velmi chutné, 
o pláči nemohlo být ani pomyšlení. 

Po schůzce / Roman Štolfa 

„Mám toho po krk,“ rozkřičela se máma po návratu z třídní schůzky. Pak pomalu 
usedla, schovala obličej do dlaní, aby zakryla svůj pláč, a pokračovala už mírnějším 
tónem: „Co s tebou mám dělat, jak ti mám říct, že každý máme své povinnosti. Já 
v práci, ty ve škole. Proč se alespoň trochu nesnažíš?“ 
„Ale já se snažím, mami,“ ozval se hlásek jejího syna odkudsi z kouta. 
„No to vidím sama. Lítáš pořád někde po lese, na louce sbíráš květiny do herbáře... jo 
kdyby ti tak všechno šlo jako přírodopis. To by bylo nebe na zemi. To by bylo všechno 
zalité sluncem. Ale není to tak. I paní učitelku češtiny překvapilo, že ses s ní dohadoval 
kvůli vyjmenovaným slovům. Začalo to kynem, vzpomínáš?“ 
„Ano mami, na to do smrti nezapomenu. Teď už vím... Jejda to byla ostuda. Před celou 
třídou jsem se ztrapnil. Tohle si fakt budu pamatovat. Koho mohlo napadnout, že kino 
je cizí slovo, a že paní učitelku opravuju zbytečně?“ 
„A co ten tvůj síííček? Takový milovník přírody a napíše při diktátu sýčka s měkkým i?“ 
„No, i to se stane.“ odpovídá smutně syn. 
„I tu estakádu bych ti odpustila, že nevíš, co je, ale co ty další povinnosti?“ V ten 
moment si máma uvědomila, že i ona sama musela nakouknout do slovníku a vyhledat 
si význam toho slova. Ale to přece nemohla právě teď prozradit. Ne, teď rozhodně ne. 
Chce se přece dobrat k rozbitému tácu, neumytému nádobí, rozházeným botám, 
k tomu že ještě ani kočka ani pták nedostali nažrat... Místo toho jen vztáhla ruce ke 
svému synovi, mlčky mu pohybem rukou naznačila, aby se přiblížil. Když to udělal, 
pevně ho objala s vlídnými slovy: „Já přece dobře vím, že jsi šikovný a že společně 
všechno zvládneme.“ 

Povídka s 11 slovy / Miroslav Landecký 

Byl to letní den jako spousta jiných, ale měl svá, jak my tuláci a Slované říkáme, 
špecifiká. 

Výjimečně mě nikdo nehonil kvůli alimentům, nesplaceným půjčkám, nabourané káře, 
rušení nočního klidu, pletichám proti finančním zájmům mého zaměstnavatele 
a zdravotního pojištění, prostě radost takový den prožít… Dokonce jsem našel v kapse 
120 korun, které jsem večer před tím vyhrál v očku v hostinci u Vajgnerů. Ano, celá 
paleta, co to povídám, přímo celý tác dobrých zpráv a příjemností se na mne sypal ze 
všech stran. Snad jen nízká kupovitá oblačnost občas zakrývající slunce na nebi 
naznačovala, že všeho moc škodí, a že to platí i pro optimismus.  

Opustil jsem bungallow z rezavého plechu, který jsem občas obýval jako své letní sídlo 
a odklidil se pod nízkou estakádu zapuštěnou ve strání nedaleko bungallowu. Tam 
jsem vyhledal suché místo, které slibovalo nerušené prožití dne, nebo aspoň 
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dopoledne. Bungallow totiž neměl vodotěsnou střechu (a vlastně neměl střechu skoro 
žádnou) a tak přesun pod vozovku estakády byl docela na místě. 

Přitom na mne nebylo dohromady odnikud vidět, a když jsem trochu natáhnul krk, měl 
jsem údolí říčky Smělá jako na dlani. Pěkně od hladiny říčky přes orobinec výš 
k loukám se spoustou květin a ještě výš k lesu, který mi, jak jsem ležel pod  estakádou, 
perfektně kryl záda. A taky s ženami, které se v té říčce občas koupaly v plavkách, 
které nebyly ani jednodílné, ani dvojdílné; no jo, byly vlastně bezdílné... 

V průběhu dopoledne se u mého úkrytu objevila divoká kočka, která zmizela, když se 
ozval pláč jejích koťat a houkání sýčka, který si asi spletl denní dobu a začal houkat 
už v půl jedenácté. 

Nakonec si každý přišel na své: řeka, louky, květiny, les, ptáci, kočky... 

Ale bezdílné plavky se nedostavily a nedostavila se ani Máňa, se kterou jsem byl na 
randíčku napevno domluvený. 

Takže mi jedinému zbyly oči pro pláč... a den slibně se rozběhnuvší skončil rozpačitě. 

Rozália Kokotková 

Přes hory a doly jsme se dostali až k lesu, kde nebylo vidět ani živáčka. Jen sýček sem 
tam zahoukal a my přes ten les kráčeli dál po estakádě, která byla podložená 
mohutnými sloupy. Nad námi z nebe číhaly mraky a slunce zapadlo ve svých 
červáncích. Ptáci nám kroužili nad hlavami a my poznávali, že jsme blízko našemu cíli. 
Jendovi, který kráčel za námi, skočila divoká kočka na záda. Měli jsme co dělat, 
abychom mu ji z krku sundali. Jendu popadl strach a pláč. Vystrašený už nezůstal 
poslední. Celou noc jsme kráčeli po lese a přemýšleli o dobrodružství, které nás ještě 
může překvapit v tak divoké krajině. Ráno jsme se ocitli u řeky. Bylo už zapotřebí se 
umýt. Kousek od řeky jsme spatřili malou chatrč, ze které vyšel chlap se zarostlou tváří 
a v ruce nesl tác s nějakým nápojem. Byl to dobrý bylinný likér, domácí výroby. Pohostil 
nás na nádherné louce, která byla posetá květinami. Odpočinuli jsme si a šli za naším 
cílem dál. 
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ŘÍJEN 2019 

téma: svatební dar 

Svadobné dary / Ján Bazger 

Len čo sa príroda  
zo zimného spánku zobudí 
a prezrie na obe oči, 
teplý vánok ju nežne pohladí, 
vôkol nej sa ladne točí, 
ľúbostné verše jej šeptá. 
– Slniečko hrejivými lúčmi 
nežne ju bozká 
a chystá s ňou zásnuby. 
– Paní jar ju vyoblieka  
do svadobnej róby, 
kyticu uviaže z lúčnych kvetov 
a v korunách vôňou dýchajúcich stromov 
zaznie vtáčí chorál svadobný. 
– Až napokon, po pani jari, 
leto jej do lona poznáša 
svadobné dary. 

Svatební dar... / Anna Vojtěchová 

Tajemná, kamenná swinga na poušti, 
rozprostřela svou krásu nad obzor země.  
Jen rarášek slunce ví, proč nehnutě se dívá  
do útrob lidí, jak promlouvá k nim jemně... 

Sluneční žár však rozpaluje srdce lidí  
a láska začne růst, se dozví každý pár.  
Slyší znít dunivý zvon na nedaleké věži,  
svá srdce na dlani nesou si svatební dar... 

Novomanželům / Anna Majerová 

Strakapoud jako každý den nahlíží do okýnka, 
kde bydlí doktorka Karolínka, 
volá: sýkorko, pojď se podívat, já asi omdlím, 
beru si brýle a co to vidím? 
Už se to chystá, už to půjde, 
kde vaše svoboda zítra bude? 
Nevěsta Karolínka má smetanové šaty, ženich jí dává rámě, 
oba se usmívají a uklánějí vráně. 
Karolínko a Péťo, již nejste dítka více, 
láska vstoupila do vašeho srdce. 
Dneska jste si vyměnili prstýnky, 
již je úsměv na tváři tatínka a maminky. 
ať vám sklenička škobrtelcových kapek na štěstí zazvoní, 
a dík za krásné svatební oznámení. 
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Svatební dárek / Miroslav Landecký 

Pawla jsem poznal v rehabilitačním sanatoriu, kde jsme oba sbírali síly po 
ortopedických operacích. 

Takové prostředí lidi sbližuje tím, že jsou si blízcí svými starostmi, bolestmi, úzkostmi, 
nadějemi a někdy i osudem.  

Pawel marodil se zlomeným krčkem, já s kolenním kloubem. Jeho životní příběh silně 
zaváněl hororovými pasážemi. Nikdy za ním nepřišel nikdo z rodiny. Jak jsem 
vyrozuměl z jeho útržkovitého vyprávění, přišel v průběhu let tragicky o tři tety, 
manželku, dokonce i o nevěstu, a tak za ním neměl kdo chodit. 

Když se coby mladý muž rozhodl ke svatbě, jeho nevěstu postihnul infarkt přímo ve 
svatební síni.  

Ztuhnul jsem. On se jen zamyšleně pousmál a prohlásil: To mi tak osud poslal další, 
tentokrát svatební dárek. 

Žehličky / Marie Brabcová 

Svatby kdysi a dnes, to je velký rozdíl. Před svatbou se pekly koláče, které se rozvezly 
po rodině a za ně přišly první dárky. Vesměs to byly věci menší a praktické do 
domácnosti. Jako například ručníky, utěrky, hrníčky, skleničky, sady vařeček 
a podobně. 

Ve svatební den přišly na řadu ty pravé dárky, které donášeli svatební hosté.  
Vzpomínám si na svou svatbu, bude to už skoro čtyřicet let. Mnohé dárky mám v živé 
paměti a některé mi slouží dodnes. Dostali jsme sadu nádobí, jídelní soupravu, kávový 
a čajový servis, remosku, víceúčelový robot Eta turbo 412, nerezové příbory, sadu 
cestovních tašek, obálky s penězi a zlatý hřeb bylo sedm žehliček. Nutno podotknout, 
že jen dvě byly stejné, ale jinak byly různé. Dokonce jedna s teflonovým povrchem. 
V té době novinka. 

Všechny dárky nám udělaly radost. Byli jsme mladí a zařizovali si domácnost. Jen ty 
žehličky nás trochu překvapily. Dnes, s odstupem času, si vzpomínám, že všechny 
našly své uplatnění. První dostala moje sestra, když se za pár měsíců po nás vdávala.  
Další jsem darovala jako svatební dar spolužačce ze střední. Bydleli jsme u rodičů 
v domě a tak jsem jednu darovala mamince, která měla žehličku, co dostali s tatínkem 
jako svatební dar. Fungovala, ale žehlící plocha měla na výšku snad osm centimetrů, 
takže byla pořádně těžká. Jedna zůstala nám. Přesto ještě tři zbyly, a tak jsem je 
odložila do skříňky. O devět let později se ženil bratr a chtěl jednu žehličku, takže 
putovala až do Drážďan. Tehdy se ozvala sestra, jestli prý mi ještě nezbyla nějaká 
volná, protože u té její se pokazil přepínač teplot. 

A jak to dopadlo s tou poslední? Tu při stěhování objevila dcerka, když se stěhovala 
do podnájmu, vzala si ji s sebou. Tak vidíte, všechny našly své uplatnění. Na závěr 
vám ještě řeknu, že žehličku, robot, příbory a jídelní soupravu používám dodnes 
a slouží výborně. Kdyby to bylo dneska, asi bychom dostali peníze, jak je to dnes 
v módě, ale určitě by z toho nebylo tolik radosti, jako jsme měli my. 

Svatební dar/ Rozália Kokotková 

Zdenka se provdala bez svatby. Zkrátka se do sebe s manželem zamilovali a začali 
spolu žít. Zdenička se odstěhovala z domu, ale svatební dar od rodičů teprve čekala. 
O polštáři od své babičky věděla, a co dostane od rodičů, to nemohla vědět. Rodiče 
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nebyli bohatí, ale postarali se, aby se měla čím přikrýt. Nebyly telefony, a tak Zdenička 
nevěděla, kdy mamka s výbavou dojde. Do autobusu by mamku s tak velkou batožinou 
nevzali. Musela teda přijet vlakem. Od vlaku bylo třeba jít pěšky dobré dva kilometry. 
Mamka to nesla na zádech, když si chtěla odpočinout, musela se o něco opřít, aby zas 
nemusela batožinu zvedat ze země. Nesla peřinu, tři polštáře, dvoje povlečení, dva 
ručníky a dva přehozy do ložnice. Když konečně přišla, vydechla si, že už si může 
odpočinout. Zdenka vyložila peřiny na postel, ale zdály se jí být nějaké těžké. Tchyně 
věděla, oč jde. Sama pěstovala husy a peří se muselo nejdříve prodrat a teprve plnit 
do ušitých duchen. Až když mamka odjela domů, Zdenka s tchyní se pustily do práce. 
Musely prodrat všechno peří. Brka by prodírala duchnu a peřina byla hodně těžká. 
Jedině třetí polštář byl dobrý, protože ho Zdenička dostala od své  babičky. Měla zálibu 
chovat labutě. Ten polštář Zdeničce celý život připomínal pohádkovou babku, která 
měla ráda labutě.   

Svatební dar / Irena Otýpková 

Největším svatebním darem novomanželů je novomanželské políbení, kterým se 
novomanželé zavazují ke vzájemnému úctyhodnému životu. Součástí svatebního daru 
jsou prsteny, zhotoveny z ušlechtilého kovu, ze zlata, na kterých je uvedeno datum, 
sňatku a místo konání svatebního obřadu. Svým kulatým tvarem slibují nekonečnost 
trvání manželského vztahu. 

Vzácným svatebním darem svatebním hostům je kytice nevěsty, kterou nevěsta za 
sebe vyhodí. Která dáma z přítomných hostů ji chytí, ta bude příští nevěstou. 

Svatební dary účastníků svatby jsou hmotné a slouží hlavně jako vybavení jejich 
novomanželské domácnosti. 

Svatební dary v Tunisu tvoří hlavně velký počet domácího chovu. Výjimka je povolena 
pouze cizincům.  

V lázních v Teplicích, kde jsem často v létě pobývala jsem na požádání u obřadu 
v kostele opakovaně hrála na housle skladbu Franze Schuberta „Ave Maria“. To byl 
můj svatební dar. 

Svatební dar / František Ladňák 

Byl jsem na několika svatbách a na všech novomanželé dostali pěkné svatební dary. 
Naposledy, docela nedávno, jsem byl v zahraničí na diamantové svatbě, na které se 
brali manželé po šedesáti letech společného soužití. Dostali spoustu pěkných 
svatebních darů, od lahví kvalitního pití až po zájezd do vzdálených teplých krajů. 

Když jsem sledoval, jak s dojetím kráčejí při zvuku svatebního pochodu, jak si dávají 
před knězem prstýnky a pak krájí poschoďový svatební dort, stále mi v uších zněla 
melodie a slova jedné lidové písničky. Nic lépe nevystihuje to, co bych chtěl říci, než 
verše této lidové písně, před jejichž prostou krásou se hluboce klaním: 

Červené jablíčko v obločku mám 
koho rada vidím, tomu ho dám, 
a ja ťa moj milý veľmi milujem, 
ja ti to jabľčko z lásky darujem. 

Lidské srdce má stejně červenou barvu jako červené jablíčko, a když jsou srdce 
nevěsty a ženicha plné vzájemné lásky, jsou to pak ty nejkrásnější a nehodnotnější 
svatební dary, které si mohou navzájem sami dát. 
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Svatební dar / Helena Vambleki Červenková 

Mohla bych se rozepisovat o klasických svatebních darech pro mladé novomanžele 
do začínající domácnosti, které se většinou dávají. Žehličky, mixéry, sady nádobí, 
příborů či nožů, vysavače, mikrovlnky, domácí pekárny a podobně, kdy může 
vzniknout Nerudovské Kam s ním, když se stejné dary sejdou v několika provedeních. 

Protože jsem se před měsícem vdala, mám dárky ještě v živé paměti. Abych pravdu 
řekla, moc jich nebylo, protože, jak jistě víte, o svatbě rodina nevěděla a přijela jen na 
oslavu narozenin, kde se pak dozvěděla, že se oslavuje i naše svatba. 

Prvním dárkem byl svatební dort. Upekla mi ho kamarádka Rozárka, byl obrovský 
a opravdu moc dobrý. Nejenže chutnal mně, chválili ho všichni svatebčané. Už zbyly 
jen fotky a chuť na jazyku. 

Hezký dárek je ten, kdy nám kamarádka koupila víkendový wellness pobyt dle 
vlastního výběru. Kdy a kam pojedeme, ještě nevíme, ale určitě si to pěkně užijeme. 

Zmínit bych se chtěla ještě o jednom milém dárku, který už vlastně nemám. Ne, 
neprodala jsem ho, nevyměnila za něco jiného, nesnědla jsem ho. 

Darovala mi ho má osobní pedikérka a je škoda, že životnost dárku je pouhé tři až čtyři 
týdny. Každopádně udělal radost a měla jsem možnost ho mnoha lidem ukázat 
a pochlubit se. Tušíte, co dárkem mohlo být? Nebudu vás napínat, byla to manikúra 
a krásně svatebně nalakované nehty. 
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LISTOPAD 2019 

téma: vánoce, vánoční zvyky 

Vánoční / Marie Brabcová 

Na vánoce v každém roce upečeme vánočku, 
máme radost, že nám chutná a že není pro kočku. 
Usmažíme kapra, co ve vodě se šplouchá, 
táta zdobí stromeček a máma brambory loupá. 
Salát bude suprový, u nás je to takový 
a hrachovka k tomu, nikdo nechce z domu. 
Po večeři zvoneček zacinká a nastává čas dárků. 
Radost a výskot dětí, díků a objímání. 
Pak klid rozhostí se kolem stolu. 
Nejdůležitější je to, že jsme spolu. 

U nás doma / Marie Brabcová 

Z větviček jedle upletu věnec, ozdobím zlacenými šiškami. 
Napíchnu čtyři svíčky a mám věnec adventní. 
Na stole pak po jedné v předvánoční čas je budu zapalovat. 
Domem mi zavoní vanilka, badyán. 
Upeču cukroví, které mám ráda. 
Zavzpomínám na staré zvyky, kdy děvčata házela střevíc,  
aby se vidělo, která se do roka vdá. 
Nebo na lodičky ze skořápek ořechů, 
která dopluje nejdál, ten do světa z domova odejde. 
Zas je tu vánoční čas. Bramborový salát, kapr, hrachovka. 
Ovoce a cukroví na mísu dám. 
Na stolečku stromeček barevně bliká, zavoní jehličí. 
Zvláštní klid v srdci se rozprostírá. 

Povídka Vítání vánoc / Miroslav Landecký 
(krátká znělka) 

Vánoce, vánoce, 
přichází váš čas 
přiletíte po roce, 
stavte se u nás! 

Dětem oči zazáří 
starší pijí kvas, 
odletíte brzičko 
navraťte se zas. 

Vánoční překvapení / Roman Štolfa 

Byla to máma, kdo doma vařil. 
A táta? Ten se také občas snažil. 

Vzpomínám si, jak chtěl nás překvapit.   
Z vany kapra vylovil, vykuchal... 
Jen on ho tehdy dokázal popravit. 
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I to uměl táta, když se mu chtělo, 
teď rozdělit bylo třeba kapří tělo. 

Snaha se cení, to je pravda, 
zvlášť když do polévky potřeba je kapří hlava. 

Když ale přišlo finále toho vaření, 
on nepřidal vhodné koření. 

Byla to jen voda s hlavou rybí, co prošla varem. 
Takže nechtěl nikdo polévku ani darem. 

Z toho plyne poučení: 
Polévku, jídlo… i život je dobré si okořenit. 

Dávne tradície / Ján Bazger 

Čas predvianočný, čas plný tajov...  
– Od domu k domu brodili sa snehom  
malí chlapci betlehemci, s koledami na perách. 
„Narodil sa Kristus pán!“ spustili hneď pri dverách 
a za nimi šli zvoncami hrkajúc, hricovia strašidelní. 
Nepustiť ich do príbytku bolo by hriechom. 
– Vôňa chleba čerstvého i koláčov  
niesla sa zasneženou dedinou, 
aj stromčeky zdobené, jedľové, 
trblietali sa za oblokmi. 
Na nich jablka, oriešky, salónky, 
i v staniole zopár kolekcií čokoládových, 
urobených však, iba tak,  
z tuku a kakaa, po domácky... 
Namiesto žiaroviek farebných,  
mihotali sa malé živé plamienky. 
– Štedrý večer nastal, tichý, tajomný!  
Stôl prestretý sviatočne, 
na ňom vo svetle sviece za hrsť mincí sa ligotalo 
a o jeden tanier s lyžicou, vždy viac bývalo. 
Veď, čo ak niekto hladný na dvere zaklope?...   
– Pod stolom v nádobe z úrody hrste. 
Zo všetkého po troche,  
že by aj na budúci rok hojnosť bola 
a reťazou opásané nohy stola, 
aby ostala celá rodina pekne pokope. 
Pre každého jeden darček, malý-skromný. 
– Začínalo sa po kresťanský, modlitbou. 
Na rad prišli oplátky s medom a vínom,  
a napokon ovocná polievka  
i smažená ryba so šalátom. 
– Po štedrej večeri zvyky, obyčaje 
a potom spev kolied pod oblokmi. 
Koleda za koledou niesla sa celou dedinou. 
Sneh bez soli, belostný, vŕzajúce ľudí kroky,  
do kostola k jasličkám idúcich s deťmi. 
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V kostole vianočne vyzdobenom, 
polnočná omša i koledy s živou hudbou. 
Tak, ako po všetky roky. 
– Bývali to Vianoce vždy biele, mrazivé a trblietavé.  
I keď skromné, ale krásne a plné romantiky. 

Tradice vánoc... / Anna Vojtěchová 

Konec roku se kvapem blíží, a s ním i Vánoce. V dětství byl vánoční čas spojen se 
spoustou pohádek a her všeho druhu. Peklo se cukroví, ve vaně se tetelilo několik 
kaprů, a všem dětem bylo jasné, že přijdou Vánoce a dárky. Na Štědrý den se šlo do 
lesa pro stromeček a domem se linula vůně jehličí a purpury. Za okny bylo bílo, 
a o Štědrém dnu jsme pravidelně šli nakrmit zvířata v lese. Nesli jsme jim kaštany, 
žaludy, seno. Zpívali jsme koledy a kouzlo Vánoc nás nadobro pohltilo. Pes pod stolem 
signalizoval, že Vánoce jsou tady, a Ježíšek je blízko. 

V dospělosti je tomu však jinak. Spousta reklam nahlodává naše mozky již 
s příchodem podzimu. V obchodních řetězcích svítí nazdobené stromy, z rozhlasu 
a televize se linou vánoční písně s nabídkou půjček a vhodných úvěrů. Zelený mužík 
na Alza.cz nepřetržitě upozorňuje na slevy zboží, které pokračují i po vánocích. Lidé 
podléhají tlaku spotřebitele a vyvolávají stresy kolem sebe. V obchodech se protlačují 
s plnými nákupními koši a člověk nabude dojmu, že Vánoce jsou nejméně týden. 
V důsledku tlačenic jsou hrubí, vulgární a neuctiví. Přeplněná parkoviště supermarketů 
jim rozhodně na klidu nepřidávají. Pod nohama je mokro a klouže to, každý si hlídá 
svůj krok. Oželí i pozdravení se sousedy, jen aby se vymotal ze sevření parkoviště.  

Období Vánoc je v dnešní době velmi náročné. Santa Klaus přijíždí se svým kamionem 
plným dárků, které nabízí všude kolem nás. Pro mě má ale pořád váhu a kouzlo ten, 
kdo přichází tiše a otevírá srdce lidí. Ten, kdo nabízí lidem poznání, klid a srdce. 
Rozdává lásku bez stresů a přetvářky těm, kteří o to stojí... 

Vánoční zvyk / František Ladňák 

Babička velmi milovala svá vnoučata a ona milovala ji. Každé Vánoce prožívali 
společně u jednoho velikého oválného stolu. Jednou, těsně před Vánocemi, babička 
odešla tam, odkud již není návratu. Nejstarší vnučka a vnuk chystali stůl pro 
štědrovečerní večeři a na místo, kde vždy babička sedávala, dali vše, jako kdyby ještě 
žila. Příbory, talíře, sklenice, ubrousky a navíc fotografie, které zachycovaly jejich 
šťastné okamžiky s babičkou. Na volné babiččino místo si nikdo během štědrovečerní 
večeře nesedl, zůstalo jenom pro ni. Od toho dne se to stalo vánočním zvykem a každý 
rok je pro babičku na jejím místě u stolu prostřeno, zůstává navždy s námi. 

Vánoční zvyky / Anna Majerová 

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Na Štědrý den nás bylo u stolu šest dětí 
a rodiče. Zvyk byl takový, že pokaždé maminka a nejstarší bratr dávali v obývacím 
pokoji pod stromeček dárky a my ostatní čekali u stolu v kuchyni.   

Jednou jsme, můj bratr Petr a já, dostali od našeho nejstaršího bratra krásné dárky. 
Tentokrát jsme čekali dlouho a přes zavřené dveře jsme slyšeli, že u stromečku něco 
jezdí. Bratr Petr, který měl devět roků, sotva snědl polévku a již utíkal ke stromečku, 
kolem kterého přes celý obývák jezdila velká elektrická lokomotiva s vagonky.  
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A ten vláček jezdí a je funkční ještě dnes, vůbec se nerozbil. Mně koupil bratr mrkací 
panenku s vlásky. Bylo mi sedm let a dala jsem jí jméno Růženka, po mé tetě.  

Takové byly u nás Vánoce se šesti sourozenci a rodiči. 

Vánoční zvyky v naší rodině / Helena Vambleki Červenková 

Vánoce jsou přímo nůší různých zvyků. Některé jsou známy už od Keltů a v mnoha 
rodinách se dodnes dodržují. Jako dítě jsem proklínala zvyk zpívat u stromečku koledy. 
Moje maminka krásně hrála na klavír a nutila k tomu samozřejmě i mne. Představovala 
si vánoční čtyřhru s dvojzpěvem, kdy bude rodina obdivovat naše provedení České 
mše vánoční. Ale jablko padlo hodně daleko od stromu, klavír jsem přímo nenáviděla 
a zpívám jen v sebeobraně. Proto taky naše vánoční zpívání vypadalo, jako když 
taháte kočku za ocas, a Štědrý večer končil pohlavky, proč jsem to kazila. 

Občas se u nás dodržoval zvyk Barborka. Občas proto, že ne každý rok si vzpomenu 
a přinesu domů větvičku, abych pak čekala až skoro do Silvestra, kdy konečně 
rozkvete. Dalším zvykem je péct doma obřadní pečivo – vánočku. Tak za prvé, nikdy 
jsem ji nepekla a ani nehodlám péct, vždy ji jen kupuju. A tak máme Vánoce několikrát 
do roka, když ji doma snídáme. A za druhé, vánočka s bílou kávou mi připomíná 
každonedělní snídani v nemocnici. 

Dalším zvykem, který naše rodina léta dodržuje, je plavba lodiček z ořechových 
skořápek s maličkými svíčičkami. Pouštíme si je s Dimkem už patnáct let a vždy se 
naše lodičky drží věrně při sobě. Starým keltským zvykem je věšet ke stropu větvičku 
jmelí, která má rodině přinášet štěstí a údajně je ho tím víc, čím víc je na větvičce 
kuliček. Posledním zvykem, který bych chtěla zmínit je házení bačkorou, zda půjdu 
příští rok z domu, protože se vdám. Asi opravdu funguje, protože vždycky mířila špička 
na všechny ostatní strany, jen loni směřovala ke dveřím. A opravdu jsem se letos 
vdala. Nikdy už házet bačkorou nebudu, aby mi náhodou neukázala ke dveřím. 
Protože opustit domov, kde jsem s Dimkem šťastná, opravdu ještě nechci. 
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PROSINEC 2019 

slova: dieta, omyl, slanina, hroch, mraky, hvězdička, jaro, víno, předsevzetí, 
láska, tělocvična, káva, šaty, perla, pták, tanec 

Předsevzetí / Karel Sikora 

Jako perla Karibiku Kuba 
svítí na fotkách má kulatá huba 
Ať je jaro léto či podzimní mraky 
skotačíme v tělocvičně všichni a já taky 

Šaty jsou mi už těsné 
slaninou vypouklé břicho vypadá děsně 
Zachránit to může už jen tanec 
zmenšil by se vepředu ten naditý ranec 

A láska má dieta z ptačí perspektivy 
udělá hvězdičku z baculaté divy 
Není však omylem donutit i hrocha 
aby nesladil kafíčko a vínka pil trocha 

Dieta / Helena Vambleki Červenková 

Vánoční hvězdička ještě září 
prvního ledna je v kalendáři. 
Myslí se mi prohánějí mraky 
dala jsem si předsevzetí taky. 
Dietou své tělo trápit budu 
do tělocvičny hned zítra půjdu. 
Poslední skleničku vína, kávu, 
od zítřka jím zdravou stravu. 
Jen light Perla, žádná slanina 
ani omylem tučná svačina. 
S tělem hrocha neskončím na ARO 
lehká jako pták přivítám jaro. 
V šatech menší velikosti 
při tanci rozhýbám kosti. 
S novým tělem na procházku 
s nadějí, že potkám lásku. 

Předsevzetí.... / Anna Vojtěchová 

S přibývajícími vráskami na čele zjevně zjišťuji, 
do délky že nerostu, však do šířky ano. 
Dieta? Jeden z trapných omylů, to mám opět tomu věřit zase? 
Proč zrovna já se svým XXL, a s rozměry jako prase... 

Jak ráda klobásky, řízky, slaninu, 
na váze kulím oči, jako hroch. 
Na nebi hledám hvězdičky, ne mraky, 
do jara budu běhat, až zmizí v pase tučné vaky... 

Skleničku vína na zdraví s předsevzetím si dám, 
svou lásku k jídlu v tělocvičně vytřesu hravě. 
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Dám si kávu, těsné šaty soukám, na krku perly chladí, 
a běžím, skáču, lezu, tančím, tak kde jsi moje štíhlosti mládí? 

Příjemný chládek na mě ráno dýchl, mě bolí celé tělo, ach jo, 
chce mít zas figuru, to cvrlikají na stromech ptáci. 
S hůlkama v rukách pyšně vykračuji, na zádech ranec, 
s nadváhou zatočím, jak oficír, odtučňovací tanec... 

Láska s příchutí deště... / Anna Vojtěchová 

Trochu se setmělo a dusno krájí vzduch, 
mé oči přelepené černou páskou. 
Stojím tu v dešti a přemítám, 
jak je to vlastně s mojí láskou? 

Propršená noc a jen my dva, 
dvě těla v trávě láskou spletená. 
Vzduch je prosycen vůní vody, 
a jen my dva a vůně omamná... 

Jak rád bych ukryl tě pod deštníkem, 
rád vidím, jak voda smáčí tvoji blůzu. 
Je zázrak milování v letním dešti, 
pocit krásna, marně hledám múzu… 

Obloze děkuji za příval deště, 
jak krásně smáčel tvoje vlasy. 
Tvé štíhlé tělo deštěm zkropené, 
pohled tvých modrých očí, dlouhé řasy... 

Jen vítr, chytrý jako liška podšitá ví, 
jak obloha se krásně duhou barví. 
Vůně trávy se pod kůži omamně vtírá, 
utajený měsíc svůj triumf slaví... 

Děkuji obloze za dodanou vláhu, 
za blesky, jak křižovaly oblohu. 
Za slzy času, tajné perly nebes, 
bráním se dojetí, víc nemohu... 

Má mysl v utajeném oparu, 
hozený květ léta do zelené trávy. 
V duši mám zmatek a taky štěstí, 
nad krásou lásky, svět je tak dravý... 

Vzpomínám na letní déšť, 
na studené kapky a tvou blůzu. 
Na ušlechtilý cit dvou blízkých lidí, 
já věřím na krásu a věřit budu... 

Nový rok / Marie Brabcová 

Novoroční předsevzetí o půlnoci k mrakům letí. 
O svátcích chutnala nám slanina a kila přibyla. 
V šatech vypadáš jak hroch, už je toho vážně dost. 
Na řadě je dieta a pořádná osvěta. 
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V tělocvičně mučení, to pro nás nic není. 
Začneme chodit na tanec, kilům dáme kopanec. 
Do jara to bude stačit, zas budeme lítat jako ptáci. 
Je to pravda, žádný omyl, nová láska přijde k nám. 
Na kávičku nebo víno budeme spolu usedat. 
Hvězdička nám bude svítit, až půjdeme domů spát. 
Páni, já mám život rád. 

Cesta liftem – horor / Miroslav Landecký 

Výtah zvolna sjížděl dolů z osmnáctého podlaží rehabilitačního ústavu. Byl plný 
pacientů, kteří spěchali ze svých pokojů do jídelen na snídani, vypít si svoji kávu 
a pojíst vejce se slaninou, chlebem a hroznové víno. Jiní pacienti, aby vyhověli 
požadavkům své diety nebo novoročních předsevzetí, spěchali na svůj ranní čaj a bílý 
jogurt s křupavými kukuřičnými lupínky. 

Pacienti, kteří už byli po snídani, spěchali do své tělocvičny, aby splnili plánovaný bod 
svého rehabilitačního programu. Většinou to byli pacienti po operaci kolenního kloubu 
nebo kyčle. 

Celkem bylo ve výtahu 14 osob, většinou se opírajících o francouzské hole. 

Letmý pohled na stěnu kabiny výtahu však informoval, že ve výtahu se může 
přepravovat maximálně 10 osob. 

Snad i to bylo příčinou, že výtah nezastavoval v jednotlivých podlažích, i když se o to 
pasažéři cestující ve výtahu všemožně pokoušeli. Marně se o totéž pokoušeli i pacienti 
stojící vně výtahu v jednotlivých podlažích rehabilitačního mrakodrapu a čekající na to, 
až výtahová kabina zastaví v jejich podlaží. 

Uprostřed výtahu stál invalidní vozík a na něm seděla mladá dívka, asi sedmnáctiletá, 
krásná jako jaro v rozpuku, či lépe řečeno jako vycházející jitřní hvězdička, teď ale 
evidentně rozrušená. 

U jejího vozíku stála zdravotní sestra v šatech barvy světlé perly a snažila se dívku 
uklidnit. „Kdy už zastavíme? Cítím se tady jako pták v kleci,“ šeptla dívka sestře. Její 
oči poplašeně těkaly kolem, jak se snažila navázat oční kontakt s pacienty stojícími 
kolem jejího vozíku, jakoby to mohlo vyřešit situaci.  

Jeden pacient, tělnatý pán z pokoje číslo 1831, její pohled nevydržel a rozpačitě 
přešlápnul z nohy na nohu. Šlápnul přitom zdravotní sestře na nárt, což ona ihned 
okomentovala. „Ta dolní byla moje!,“ vykřikla, „člověče, nešlapte kolem sebe jako 
hroch, toto je výtahová kabina a ne sál pro váš bujarý tanec!“ 

Pacient cosi nesrozumitelně zachrochtal a pokusil se odtáhnout od zdravotní sestry. 
Ale omyl, v přeplněném výtahu něco takového bylo zhola nemožné, přímo k smíchu. 

„Jenže ten váš takzvaný výtah mi nápadně připomíná plechovku sardinek,“ houkla na 
sestru astmatická pacientka z pokoje číslo 1941. Lapala těžce po dechu, jak se její 
nedoléčené astma začalo znovu ozývat. 

„Nebo plynovou komoru,“ zašeptal stařičký pacient číslo 1832, „kdysi jsem jedné 
komoře šťastnou náhodou unikl. Zdalipak i dnes bude Štěstěna na mé straně?“ 

V tom okamžiku se výtah se znatelným drcnutím definitivně zastavil. Bylo jasné, že 
výtah je ovládán silami, které mají svůj počátek mimo lidskou vůli a spínací výtahovou 
skřínku. 
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„Okamžitě zvoňte na strojníka, na obsluhu výtahu!“ rozkřiknul se pacient z pokoje číslo 
1833, „jinak se tady udusíme!! Klec výtahu je ve výtahové šachtě napasovaná docela 
natěsno, takže na nějaké proudění čerstvého vzduchu nemůžeme spoléhat! Jen se 
pěkně koukněte!“ 

„Okamžitě přestaňte šířit tydle poplašné zprávy,“ zahrozil pacient z pokoje číslo 1843. 
„Nebo si to s vámi vyřídím, až dojedem dolů.“ Hrozil levou rukou, protože pravá mu od 
loketního kloubu chyběla.  

„A když nedojedem, pane udavači?“ odfrknul si posměšně pacient 1833. 

„Tak zůstaneme stát, ale ne věčně. Nakonec uvidíme nebe, slunce a mraky nad 
hlavou.“ 

„Každopádně je třeba, abyste na sebe přestali křičet, spotřebovává se tím mnoho 
kyslíku! Snažme se všichni nemluvit a dýchat jen zlehka, povrchně,“ pronesl pacient 
číslo 1835 důležitě. 

„No to jsme to pěkně dopracovali,“ opáčil pacient číslo 1836 a zívl, „po třiceti letech 
budování svobody musíme držet hubu i ve výtahu. To za bolševika nebylo!!“ 

„Nechte toho politizování a zazvoňte někdo konečně pro toho strojníka, ať sem rychle 
nakluše a ten výtah rozhejbá,“ rozdurdilo se číslo 1837, do té doby mlčící.  

„Ať sem nakluše? Dnes, to jest v den státního svátku??“ otázalo se poněkud posměšně 
číslo 1838. Ale byl to posměch a humor krotký, protože šibeniční. 

Současně s tímto oznámením se cosi začalo klást přes dívku sedící na invalidním 
vozíku a byla to omdlévající zdravotní sestra. "Promiňte, ale jsem gravidní – se svou 
první láskou,“ šeptla poněkud zmateně nadvakrát, zalapala do dechu a zhroutila se 
definitivně na vozík. 

Když byl nakonec strojník výtahu nalezen, výtah uveden do provozu, přeživší pasažéři 
usazeni v jídelnách k obědu a nepřeživší odvezeni na patologii, měl jsem příležitost 
pohovořit s členem ochranky, který se této operace zúčastnil.  

„Představte si, že ten zesnulý stařec měl na předloktí vytetovanou šesticípou hvězdu 
a číslo 1832,"sdělil mi. „Ale to jeho tetování muselo být staré jako Abrahám; bylo totiž 
už zčásti setřelé a to se jen tak nevidí.“ 

Předsevzetí / Anna Majerová 

Když vyšla hvězdička a nebyl slyšet ani pták a mraky se hnaly plné sněhu, dala jsem 
si předsevzetí, že o Vánocích nebudu jíst slaninu a pít víno, protože nechci vypadat 
jako hroch.  

Taky se nebudu přecpávat, abych se vešla do šatů. Ale po Vánocích jsem zjistila, že 
to předsevzetí byl omyl a tak jsem nasadila dietu.  

Perla mé diety byla návštěva tělocvičny, ve které se cvičí s balonem a vyučuje 
japonský tanec.  

Doma mé milované lásce u kávy jsem řekla, že vypadám štíhlá jako jarní květ a kila 
šla za tři měsíce zase zpět. 

Když zase za rok se na stole objeví víno a slanina, tak si řeknu, že to zase začíná. 
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Co mne čeká po Vánocích / František Ladňák 

Nedávno byly Vánoce. Brzo bude zase jaro, láska zaklepe na dveře a já zjišťuji, že 
vánoční káva, pivo, víno, slanina a cukroví byl omyl. Všechna předsevzetí o střídmosti 
o Vánocích u štědrovečerního stolu padla. Připadám si nyní jako těžký hroch. Čeká 
mne jako každý rok po Vánocích dieta a tělocvična, v lepším případě si moje milá 
vezme pěkné šaty, perly na krk a až zasvítí hvězdy na noční obloze, půjdeme tancovat. 
Doufám, že na jaře se pak budu při chůzi vznášet jako pták nad mraky a nebudu se 
po chodníku valit jako medvěd. 

Povídka / Rozálie Kokotková 

Ráda jezdím autobusem, vlakem, kde tu a tam slyším, jak si lidé skoro po každém 
novém roku dávají různá předsevzetí. Jednu paní jsem nechtíc zaslechla, jak se spolu 
baví s kamarádkou: „Víš, já se už té slaniny ani nedotknu, měla bych držet dietu. 
Nechci vypadat jako malý hroch. Chodit do tělocvičny se mi nechce!“ Ta druhá jí 
odpověděla: „Není to tak, jak říkáš, to je omyl, že z trochy slaniny přibereš. Člověk 
stárne a mění se látková výměna organizmu. Různé civilizační choroby taky můžou 
přispět k nadváze. Pomůže ti, víš co? Tanec a víno ti rozhýbe všechny svaly. Mraky, 
které nosíš v hlavě, že budeš mít nadváhu, se změní na hvězdičky, a ty budeš s radostí 
čekat na jaro, abys mohla obléct krásné letní šaty na své do kávova zbarvené tělo. 
Mořská perla ti zazáří na tvém řetízku a tvá láska tě bude obletovat jako nejpěknější 
pták. To je ten zázrak udržet si postavu.“ 

Či ozaj môžu za to Vianoce?... / Ján Bazger 

Zimné obdobie a hlavne Vianoce bývajú vždy pohromou nášho tela. Nemyslím tým, že 
by sa v tomto období to naše telo devastovalo. Práve naopak. Neviem čim to je, ale 
ono v zime a hlavne počas Vianoc akosi naberie na objemu, a často sa stáva, že človek 
potom vyzerá ako malý hroch. Nuž, a potom na jar majú mnohé stvorenia nežného 
pohlavia, veľký problém vopchať sa do šiat, ktoré ešte celkom nedávno, na ples ako 
tak za pomoci manžela na seba navliekli. No a ti drsnejší, páni tvorstva, ti zas nie a nie 
dopnúť na saku gombík. A to v tom lepšom prípade.  

Častejšie sa stáva, že nám mužom chýba aj desať centimetrov, aby sme na našej, 
pomerne nízko upadnutej hrudi, pravú a ľavú stranu saka k sebe čo len priblížili.  

A nohavice?... Tie sa určite musia opäť kúpiť nové. 

Ale aj s tými novými býva dosť problém. Stáva sa, že sa nám cez zimu voľajako skrátili 
ruky, lebo i po riadnom vydýchnutí je nám ťažko nahmatať zips a potom ešte, nie a nie 
ho zapnúť.    

Každý rok si dávame predsavzatia, že sa budeme mierniť a už budeme držať akú takú 
diétu. Ale to je veľký omyl. Od jari do jesene sa nám darí aj keď s veľkým sebazaprením 
tu váhu trochu redukovať, lebo sme často vonku a máme i viac pohybu. No, len čo 
prídu zimné mesiace a z mrakov sa začnú sypať biele vločky, k tomu keď ešte na 
stromčeku zažiari strieborná hviezdička, opäť na nás príde to pokušenie, prejedať sa. 
Pridá sa aj pohoda pri vínku, či voňavej kávičke a obrovská láska k sladkým dobrotám. 
A tato láska k bohato prestretému sviatočnému stolu je taká silná, že nás vždy 
premôže, ba dokonca nás  položí na gauč.  

Avšak, to nie je všetko, lebo medzi pravidelným hlavným jedlom býva, ako sa hovorí, 
niečo na zobnutie. Napríklad: Kuracie kúsky zapečené v slanine, chlebíčky, alebo 
pudingové, či ovocné poháre so šľahačkou a podobne. No uznajte, kto by odolal?...    
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Nuž, a po takejto bodovej diéte nám ľudským bytostiam nezostáva nič iné, len hneď 
po Novom roku keď začne plesová sezóna, hodiť sa do gala. Svojím drahým 
polovičkám kúpiť plesové šaty, prizdobiť ich perlovým náhrdelníkom, či inými 
doplnkami a s vervou sa pustiť do tanca.  

A tak, aby sa každý z nás na jar cítil voľný ako vták, bude určite treba potom ešte 
nejaký čas tie naše tela potrápiť na mučidlách vo fitku, či aspoň voľakde v telocvični, 
alebo častými dlhými prechádzkami  v zasneženej prírode. 
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