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Povídka 

Dva životy  

Smyšlená povídka o setkáních a životních osudech dvou kluků. Jak se jejich cesty sešly, pak rozešly a 
po nějaké době se opět setkaly. 

Kdysi dávno na gymplu  

Kdysi dávno na gymplu se potkali dva kluci, Franta a Pepa. Předtím se neznali. Franta byl místní, Pepa 
dojížděl. Pepa byl sice nesmělý, ale zvědavý.  

Ve třídě nikoho neznal, ale to se časem změnilo. Dojíždějící se záhy sesedli ve vlaku, tam si povídali, 
doháněli úkoly, učili se, nebo (později) hráli karty. Ve třídě byly skupinky, které se vzájemně znaly. 
Byli to sousedé a kamarádi ze stejných obcí, byli to spolužáci ze základky.  

Pepa tu bývalé spolužáky neměl, současné spolužáky ze svého města poznal až ve třídě a ve vlaku. 
Chtěl se seznámit s novým městečkem a začal se kamarádit s Frantou. Franta byl dobrý průvodce, 
začal mu vše ukazovat, Pepa začal jezdit domů pozdějšími vlaky, občas u Franty přespal.  

Franta byl trochu jinak zaměřený, holky po něm šly, Pepa to s holkama moc neuměl. Kluci měli 
podobný smysl pro humor, smáli se, stali se z nich kamarádi.  

Řeklo by se, že se vzájemně doplňovali. Franta chodil do lidušky, uměl hrát na rozličné nástroje. To 
mu Pepa záviděl a začal se s tátou učit akordy na jeho staré kytaře. Nakonec se přeci jen naučil aspoň 
na tu kytaru a později na prázdninách s brontosaurem, a trampských výpravách jim to i ladilo, když 
Franta doplnil Pepovu hru na kytaru hrou na housle.  

To už ale bylo po gymplu. Na vejšce i pár let po ní se spolu dál kamarádili a pořádali různé akce. 
Franta se dal na techniku a později ho uchvátil obor informačních technologií. Pepa měl rád přírodu a 
zůstal jí věrný. 

Jejich životní cesty se rozešly. Zatímco Franta zůstal u Prahy, Pepa nakonec z blízkosti Prahy utekl. 
Klidný a zpočátku nesmělý Pepa se oženil dřív a také měl dříve i děti. Franta ženy střídal a usadil se 
později.  

Smart Frank  

Franta je světoběžník, tedy byl. Měl rád společnost, dokázal všechny bavit. Vymetal večírky. A nebyl 
to žádnej flink. Naopak byl workoholik, v nadnárodní firmě si budoval kariéru. Stal se šéfem pobočky, 
už neměl kam růst. Chystal se do zahraniční centrály, přišel tak o rodinu. První žena se s ním rozvedla, 
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opustila vilu, kterou nechal postavit na kraji města, kde celý život žil. Na dceru platil vysoké alimenty. 
Dotáhl to k infarktu. V sedmatřiceti.  

Dostal se z toho. Díky ženě, kterou přitahoval a která se do něj zamilovala. Nakonec se ukázalo, že 
milovala hlavně jeho dočasnou bezmoc a to, že se o něj může starat, že mu může pomáhat a že ho 
má tak pod kontrolou.  

Pomohla mu znovu se dostat nahoru. Po infarktu si dával větší pozor, založil si vlastní firmu, znalosti 
měl, doba tomu přála. Starostlivá manželka ho unavovala, upřednostnil práci, a nakonec i atraktivní 
ženy. S ženou „pečovatelkou“ dítě neměl, bylo snadné se rozejít. Navíc si ji ani nevzal. Byl atraktivní, 
bohatý, žádostivý. Ženy se kolem něj točily. Jedna taková „zlatokopka“ ho uhnala, vysadila 
antikoncepci a čekala s ním dítě. Poté, co se jim krátce po sobě narodili dva synové, svolil ke sňatku a 
vzal si ji. Šťastný nebyl.  

Firmě se už tak nedařilo, zlaté časy skončily. Manželka z toho byla nervózní, byla zvyklá na větší 
komfort a nechtěla se uskromnit. Přestala s Frantou spát, když musel propustit hospodyni, tedy 
služebnou, co se starala o úklid, vaření a o děti. Poměrně rychle si našla za Frantu, kterému říkala 
Frank, náhradu. Splňoval přesně její představy, hlavně co se týkalo nadité peněženky. Jednoho dne si 
sbalila kufry, a i se syny odjela s fárem za Frankovy prachy od něj pryč k novému sponzorovi.   

Franta osaměl, vila na něj byla velká, na ženský zanevřel. Vilu prodal, zaplatil dluhy, volvo si ponechal, 
měl rád luxus a užíval si ho. Koupil si malý byt v Praze. V té době ho vyhledala a navštívila dospělá (a 
již provdaná) dcera z prvního manželství. Rozuměli si a vzájemně si odpustili. Převedl firmu na ni a 
jejího manžela a působil jen jako poradce, dostával z firmy dost peněz, aby mohl klidně žít.  

Zařídil si chytrou domácnost a v zásadě ji každou chvíli „upgradoval“ podle všech nových trendů. 
Mobily a počítače také nevydržel mít dlouho, staré za nové měnil poměrně často. To byla jeho vášeň. 
Na facebooku byl v podstatě pořád. A najednou pozvánka na třídní sraz po 35 letech od maturity. 
Organizátorky třídních srazů je pravidelně pořádaly každých pět let. Poslední dva srazy vynechal. 
Přestalo ho to bavit, možná by vynechal i teď, ale dozvěděl se, že kamarádka náhodou na Vysočině 
objevila Pepu a rozhodla se uspořádat sraz u něj, takže se Pepa nemůže neúčastnit. Fajn, tak pojede 
na sraz za Pepou. 

Přírodní živel Pepa  

Pepa vystudoval přírodovědu. Nebyl ambiciózní a kariéra ho nelákala. Ale protože ho příroda moc 
bavila, hodně toho znal, poznal mnoho rostlin, ale ještě víc zvířat. Byl ve svém živlu. Na škole se snažil 
účastnit expedic po přírodních krásách vlasti i zahraničí.  

I po studiích bydlel stále s rodiči. S pár děvčaty chodil, ale jedna byla věřící katolička a chtěla až po 
svatbě, a to se mu nelíbilo. Další ho po krátké známosti opustila. Na jedné akci potkal dívku, která se 
mu líbila, pozval ji do kina, kupodivu šla. A tak spolu začali chodit. Ukazoval ji krásy přírody, a nakonec 
se z toho vyvinula láska na celý život. 

Vzali se a do roka měli první dítě, dceru. Zprvu bydleli u manželčiných rodičů, pak to zkusili u 
Pepových rodičů. Toužili po vlastním bydlení. Pepa pracoval v pražské ZOO, práce ho sice bavila, ale 
bylo to dlouhé dojíždění, kterým strávil tři hodiny denně a ten plat také nic moc nebyl. Vedoucí místa 
byla obsazena, vyhlídka na byt v Praze v nedohlednu, a kromě toho ani jemu, natož jeho ženě se 
nechtělo bydlet v Praze.  

Hledali nabídku práce s bytem. Nakonec objevil, že hledají učitele přírodních věd na venkovské 
gymnáziu v městečku na Vysočině. Jel se tam podívat. Městečko ho zaujalo, najmě okolní příroda. 
Také byt byl docela hezký a prostorný. 

I ženě se tu líbilo, tak se o prázdninách stěhovali. Dceři ještě nebyl ani rok. Pepa si musel dodělat 
pedagogické minimum, rozšířit znalosti z fyziky a chemie. Kolegyně v kabinetu si ho oblíbily, velmi 
dobře vycházel i s ředitelem, a nakonec i se studenty.  
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Nechtěl mít nad nimi převahu, často jim vyprávěl o zážitcích z pražské ZOO, dokázal se smát, jednat 
na rovinu, dokázal přiznat chybu a dokonce říct, že neví, když se ho na něco zeptali a nedokázal 
odpovědět. Vše šlo krásně, manželka ekonomka nastoupila jako referentka na Městský úřad. Pět let 
po dceři se jim narodil syn.  

Vše šlapalo jako po drátkách do té doby, než pan ředitel odešel na zasloužený odpočinek. Nová 
ředitelka dokázala během chvíle proměnit atmosféru celé školy. Učitelský sbor se začal měnit, 
spousty učitelek odešlo, přicházeli noví pedagogové, pověst školy trpěla. Děti se přestaly hlásit, 
začaly se krátit úvazky učitelům. Už i kliďas Pepa toho měl dost a hledal, kde by si aspoň přivydělal. 
Navíc studenti už nebyli takoví, jako jejich předchůdci. Doba mobilová a facebooková jim vymyla 
mozky. Ještě k tomu ho unavovaly a štvaly požadavky ministerské byrokracie, jejichž plnění nová paní 
ředitelka bezpodmínečně vyžadovala. 

Tak se Pepa jednoho jara dozvěděl, že 15 km vzdálená nově vybudovaná záchranná stanice pro 
zvířata hledá brigádníky na víkendy. Zajel se tam na kole podívat a pak tam pomáhal každý druhý 
víkend. Aspoň mám práci na prázdniny, když nám ředitelka vyhrožovala, že nás pošle na pracák, 
pomyslel si Pepa.  

Jednou mu šéf záchranné stanice povídá: „po prázdninách tady končím, vracím se do Prahy, měl jsem 
to tu rozjet, pohlídat grant a někoho sehnat za správce. Doporučím Tě, tedy jestli se Ti chce?“  

„Tos mě potěšil, práci bych bral hned, napadá mne spousta věcí, jak to tady vylepšit. Jenže když 
odejdu ze školy ztratím nárok na služební byt“, pokrčí smutně rameny Pepa. „Tak pojď se mnou, něco 
Ti ukážu tady kousek v lese“. Kousek od plotu záchranné stanice se šéf rozpovídá: „Tak v týhle 
chaloupce přespávám, je to bývalá hájenka, opuštěná. Dali jsme dohromady jednu místnost pro mne. 
Vše ostatní na nějakou přestavbu teprve čeká, kdyby tu byl dlouhodobý správce a začal na tom 
makat, tj. přestavěl by to k obrazu svému v souladu s přírodou, tak bychom to na něj za pár let 
převedli“. Tak Pepa získal místo i s bytem, kam si přivedl manželku s dětmi.  

Jednoho dne, když už je dávno dobudováno, dospělé děti jsou z domu a manželka dávno neúředničí a 
nedojíždí do městečka, naopak vede u nich lesní školku a pořádá kursy ekologického zahradničení, se 
uskuteční překvapivé náhodné setkání. Navečer se do kanceláře dobývá nějaká ženská 
s pochroumaným ježkem. Jak se ukáže je to Pepova spolužačka z gymplu. 

Setkání po letech 

Simona nervózně zvoní, v druhé ruce drží v zabaleném hadru ježka, kterému krvácí zadní tlapka. Po 
chvíli se ozve zachraptění domácího telefonu „už je zavřeno, přijďte ráno“, Simona ihned 
autoritativně křičí „přejela jsem ježka, musíte ho zachránit!“. „Dobrá, tak počkejte jsem tam za pět 
minut“.  

Simoně se zdá čekání nekonečné, navíc se nikde nerozsvěcí. V tom se lekne, když za sebou uslyší „Tak 
jsem tady, paničko, doufám, že je ještě v zachranitelném stavu, veterinář dorazí až ráno“.  

Žena se otočí, ke svému překvapení muže poznává: „Pepo, jsi to Ty? To snad není možný?“ Pepa 
chvíli váhá, načež se žena představí „Simona, bejvalá Nováková, chodili jsme spolu na gympl“. Pepa si 
vzpomněl, „no jo, málem bych Tě nepoznal, ale to počká, co ten ježek?“  

„Zachráníš ho, že jo?“ Simona předává Pepovi hadr se zraněným ježkem. Pepa rozbalí hadr a prohlíží 
si ježka.  

„Vezmu ho domů, převážu mu tlapku, nakrmím ho a ráno ho veterinář ošetří. Pojď se mnou, jestli 
teda můžeš, představím Tě ženě a můžeme si pokecat, když ses tady takhle zjevila. A kampak máš 
namířeno?“ prohodí Pepa cestou k domovu.  

„Jedu na školení, večer jsem se měla ubytovat v hotelu, cestou jsem srazila ježka, nebyl rozpláclý, 
snažil se odplazit, ale viděla jsem krev a internet a navigace v mobilu mě zavedly sem. Bylo to blízko, 
tak jsem se rozhodla, že se ho pokusím zachránit a tady potkám spolužáka“. 
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„Tak zavolej do hotelu, přespíš u nás a ráno tam dojedeš“ „Tak jo, zruším nocleh a zítra dopoledne si 
to tady prohlídnu, přednášku mám až od třech odpoledne.“ 

Následně si povídají ve třech, žena jde spát dřív a bývalí spolužáci kecají dál až do hluboké noci. 
„Letos před létem chystáme třídní sraz, dozvíš se to z fejsu“, náhle se zarazí ... „Ty vlastně na fejsu 
nejseš, že? Marně jsem tě tam hledala“, vzpomněla si Simona. Pepa se kření „na fejsu tedy opravdu 
nejsem, nezajímá mě, nemám na něj čas. Ale dám Ti na sebe telefon, Ty mi zavoláš a já přijedu“, říká 
Pepa a vytahuje svůj starý tlačítkový mobil. Simona vyprskne smíchy. Předají si čísla, Pepa jí ukáže, 
kde se umyje a kde bude spát.  

Ráno provede Simonu po stanici, veterináři předá do péče zraněného ježka. Simona je nadšená a 
přednášet o nové právní úpravě ve služebním zákonu se jí ani nechce, ale musí. Ještě před tím, než se 
rozloučí se Pepy zeptá „nedal by se ten třídní sraz uspořádat tady u Tebe?“ „To je nápad, jistěže dal, 
jen se nepodívám do Prahy“. „Však my z Prahy se rádi přijedeme podívat sem, už mám lajky na fejsu, 
dala jsem tam fotky a už je sdílí většina spolužáků, co je tam přihlášená“.  

„Kromě mě“, směje se Pepa.  

O pár měsíců později se koná sraz. Pepa zajistil občerstvení vč. alkoholu. Oficiální sraz je v sobotu od 
14 hod., zájemci mohou přespat do neděle.  

Franta se objevil už v pátek večer. Po dlouhých letech mají možnost si popovídat. Říkají si příběhy 
svého života, vzájemně si naslouchají. Pepa spousty věcí nevěděl, naposledy ho viděl v nemocnici po 
infarktu, kde ho navštívil. Věděl, že má také dceru (o něco mladší, než má on), že je rozvedený. Znal 
jeho tehdejší přítelkyni, která se o něj starala, dál už nevěděl nic. Franta naopak stopu ztratil, když se 
dozvěděl, že učí někde na Vysočině, je narozdíl od něj ženatý a má dceru, o synovi, natož o záchranné 
stanici nevěděl. 

„Jak tady žiju já, to vidíš a ještě uvidíš. Ale řekni mi, jak teď žiješ Ty?“ Franta se zamyslí a pak řekne, 
„vždy jsem chtěl mít všechno pod kontrolou, všechno jsem řídil a teď mě řídí chytrá domácnost. 
Lednička sama objednává nákup, ale už mi zakázala řízek, televize a počítač mi zakazují porno a 
denně připomínají, že už jsou staré a že jestli je nevyměním, tak se vypnou trvale. Myčka si stěžovala, 
že tak staré nádobí nebude mýt a nechala ho vyřadit. Šel jsem se opít do hospody, ale centrální 
mozek mé chytré domácnosti mi posílal varovné smsky, abych už nechlastal nebo mě nepustí domů“.  

„Teda to je technika dneska, to čumím, a jak to dopadlo? Pustili Tě?“  

„Ne, vyzkoušel jsem si jeden den bezdomovectví. Zas tak hrozný to nebylo, našel jsem ještě jeden 
otevřený bar a pak se od rozbřesku toulal Prahou, pomalu střízlivěl, došel si do firmy na kafe, umýt se 
a trochu prospat. Ale pak jsem to napsal na fejs a tos měl vidět, těch lajků. Už jsem za ty svý 
předchozí melancholie pomalu žádný nedostával, ale tohle bylo něco.“ 

„Hm, tak to jde mimo mě“ „A ty bez toho dokážeš žít?“ „Jo, ale ty věci mám, mobil teda z pravěku, 
ale slouží, televize hraje, počítač a internet mám v kanceláři, a to mi stačí. Na facebooku nejsem“ 

„To seš šťastný člověk, to Ti závidím“. „Tak to je poprvé, co závidí Franta Pepovi. Víš, že dřív jsem 
záviděl já Tobě?“ 

„A co?“ „No, třeba že umíš hrát na housle, na kytaru, na trubku, že holky na Tebe letěj, žes měl 
motorku, že ses dostal tam, kam jsi chtěl. Pravda, infarkt jsem Ti nezáviděl ...“ 

Podívají se na sebe a vyprsknou smíchy a pak asi dvě hodiny si vzpomínají na vtipy a veselé příhody ze 
života. Následující večer jsou králi zábavy abiturientského večírku. Zdatně jim sekunduje spolužák 
Karel.   

Simona si libuje, jak díky trochu sraženému ježkovi, zařídila ten nejúžasnější školní sraz za posledních 
pětatřicet let a jak jsou ti prošedivělí, proplešatělí padesátníci s bříšky úžasní a stále mladí. 
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To nevymyslíš 

 

Adrenalin naprosto neočekávaný 

Adrenalin příliš nevyhledávám, avšak mám rád „dobrodružství“ dosud mnou neprozkoumaného, čili 
objevování míst, kde jsem ještě nebyl. 

Tak jsme si udělali čtyřdenní výlet do Kadaně. Velmi zajímavé místo, památková rezervace 
historického královského města, doplněná modernitou nejen socialistickou, ale i současnou. 
Upravené město, poklidná řeka Ohře, zeleň, krásná okolní příroda, zelené svahy, kopcovitá krajina, 
výhledy na Krušné hory. 

Ale také (bolestné) připomínky civilizace. Abychom si zatopili a svítili, potřebujeme elektrickou 
energii. A to tu připomíná nedaleký rozsáhlý důl Nosek a dvě velké uhelné elektrárny: Tušimice a 
Prunéřov. 

Aby toho nebylo málo, nedaleko jsou Doupovské hory, které jsou známy jako jeden z největších 
vojenských výcvikových prostor u nás. A konečně je tu Nechranická přehrada a vodní elektrárny na 
Ohři. Nad Kadaní jsme také viděli neuvěřitelně rozsáhlý areál rozvodné přenosové soustavy. 

Nicméně v následujícím příběhu hraje hlavní roli naučná stezka kolem Ohře, přírodní památka 
Želinský meandr a právě ty elektrárny.  

Byla sobota, na neděli jsme měli plánovaný výlet turistickým vláčkem Doupovské dráhy do Krásného 
Dvora a zpět. V sobotu skoro celý den pršelo, ale k večeru se vyjasnilo, to nás zlákalo na podvečerní 
procházku. Brzy jsme narazili na bývalou elektrárnu a u ní ceduli (zastavení naučné stezky) s plánkem 
cesty podél Ohře a zpět. Řekli jsme si, že vyrazíme, značeno to zpočátku nebylo, ale u Ohře již byly 
známé značky naučné stezky a další zastavení. Na rozdíl od předešlého vybledlého sluncem, krásně 
čitelné. To nás zlákalo, řekli jsme si, že to dáme. Tak jsme se z počátku kochali, před jezem nás stezka 
dovedla nahoru na stráň k silnici a pak jsme klesli zpět k řece. Došli jsme k ohybu řeky. Tady jsme se 
měli vrátit po silnici zpět, ale rozhodli se pokračovat podél řeky dál.  

Byli jsme přesvědčeni, že každou chvíli od řeky odbočí stezka a dovede nás zpět do Kadaně. Mělo nás 
varovat, že další ceduli s pořadovým číslem 13 a 14 jsme nenašli (vyšli jsme od čísla 10, našli 11 a 12, 
a tím to končilo). Cedule tu byly, ale jiné, jen dřevěné rámy bez textu. Tak nevím, došly dotace?  

Byl by to bezva výlet, kdybychom nevyšli pozdě a nalehko, a kdyby nás nezastihl soumrak. Tak se 
poklidná procházka změnila v úprk z lesa u řeky. Bylo nám jasné, že jsme ušli daleko více, než jsme 
plánovali, a že se vzdalujeme a bůhví kolik toho máme před sebou. Obloha byla jasná, svítil krásně 
měsíc a najednou jsme narazili na silnici před další vodní elektrárnou. Tak jsme šli po silnici nahoru, 
prošli pod železničním viaduktem a našli se. Byli jsme kousek od elektrárny v Tušimicích. Po téhle 
silnici jsme kolem elektrárny do Kadaně přijeli. Jen kterým směrem se máme vydat? Řekl jsem, že 
doprava k elektrárně, po cca 10 min. pochodu již ve tmě manželka začala o správnosti směru 
pochybovat, i já jsem si začal připouštět, že manželka má vždycky pravdu, ale vrátnice elektrárny byla 
na dohled, tak jsme se šli pro jistotu zeptat.  

Samozřejmě pravda byla na straně manželky, přidali jsme si tak další neplánovaný kilometr našeho 
nočního pochodu. Pak už jsme měli správný směr a také naději, že si někoho stopneme. 
Zaměstnancům elektrárny či jiných podniků končila odpolední směna a vraceli se auty domů. Dvěma 
neosvětleným bláznům v tričkách nikdo nezastavil. Řekli jsme si, že ani my bychom nezastavili, pak 
mne napadlo, že v tuto dobu po silnici mohou chodit akorát tak podezřelá individua nebo migranti. 
Že tudy půjdou dva zbloudilí turisté, jimž se plánovaná procházka protáhla o víc jak dvě hodiny a 
několik nachozených kilometrů, to určitě nikoho nenapadlo.  

Hlavně nás, protože se to vymyslet nedá, ale dá se to zažít. Byla to neuvěřitelná kombinace několika 
věcí: spoléhali jsme na cedule, že nás dovedou zpět, nedbali varování (když jsme další čísla nenašli) a 
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nevrátili se po silnici hned do města, podcenili jsme rychlost soumraku a šli jsme se původně jen 
kousek projít (bez vody, peněz, dokladů, jen v tričkách a kraťasech), proto jsme nebyli potřebně 
vybaveni.  

Na druhé straně bylo naše odhodlání a přesvědčení, že z toho lesa musíme vyjít a dříve nebo později 
dojdeme někam do civilizace. Tak jsme došli, osprchovali se a šli spát. Druhý den nás bolely nohy, tak 
už jsme té chůzi moc nedali a odpoledne strávili na koupališti, kde jsme si nejen lízali rány, ale 
především si odpočali a zregenerovali se. Poté jsme ještě potěšili duši návštěvou večerního koncertu 
Karla Plíhala v klášterní zahradě.    

Zkrátka život přináší zážitky, co člověk ani v nejbujnější fantazii není schopen vymyslet. 

 

Jak se snadno stát „teroristou“ díky třídění odpadu 

Odpad třídíme. Do pytle dáváme plasty, sklo, papír, krabice od mléka. Plný pytel vyneseme ke 
kontejnerům s tříděným odpadem a tam ho rozdělíme do příslušných nádob. 

A doufáme, že se to nesesype na jednu hromadu, ale ještě dále vytřídí a že recyklace aspoň částečně 
funguje.  

Pak máme občas ty druhy odpadu, které patří do sběrného dvora. Taková ředidla, zbytky barev, 
nepotřebnou elektroniku, apod. Dočasně takový odpad skladujeme na balkoně nebo ve sklepě. Občas 
to uklidím a dojedu s tím do sběrného dvora.  

Také nás učili, že když si koupím např. nový mobil a v prodejně odevzdám starý, zařídí jeho recyklaci. 
Nevím, zda to ještě funguje, protože starého mobilu jsem se ještě nezbavil.  

Používáme malé tlakové plynové bombičky ke kempingovým vařičům. Vždy to fungovalo tak, že jsem 
koupil nové plné bombičky a vrátil prázdné staré.  Najednou mi slečna povídá, že mi ty staré prázdné 
nevezme. Tak se ptám, co s nimi mám dělat a odpověď je neuvěřitelná: „hoďte je do koše, my bysme 
je tam hodili taky“.  

Už nemám sil argumentovat. Do auta naložím do krabice plné bombičky ke spotřebě a v igelitce 
zbydou ty prázdné bomby. Mám je brát domů, tam skladovat a pak s nimi odjet do sběrného dvora?  

Ne, udělám to, co mi poradila slečna z obchodu. Beru igelitku s (prázdnými plynovými) bombami a 
nacpu ji do koše. Připadám si jako terorista.  

Tak si představuji, že mne snímá kamera a za chvíli přijede komando, které vyklidí prostor před 
velkým obchodním centrem, pyrotechnici nasadí robota, aby vytáhl a zkontroloval obsah podezřelé 
igelitky .... a mne posadí na zem a nasadí pouta.  

Nic takového se nestalo, přinejmenším mně nikdo pouta nenasadil a zda taška s bombami vzbudila 
podezření a z toho vyplývající nějakou následnou akci, nevím. Počkal jsem až dorazí manželka 
z vedlejšího krámu a odjeli jsme. 

Jen jsem si připadal hloupě a vážně zvažuji, že tento typ odpadu přestanu třídit, nebo se poohlídnu 
po prodejně, kde mi ty prázdné bomby vezmou. Byl to takový dobrý zvyk, vždyť i ty sifonové 
bombičky byly na výměnu. Dnes už jsou vzpomínkou, ani nevím, zda se ještě vyrábějí, ale myslím, že 
jim ránu z milosti uštědřila balená voda. Po čase se něco podobného vrátilo v nové formě: soda 
stream. 

Nevím, jak by reagovali mladí lidé na sifonové bombičky, které již nemohou znát. Dalo by se jim 
nakukat, že jde o nebezpečnou zbraň? Asi ne, ale bacha byly plněny oxidem uhličitým, a tak určitě 
přispívaly ke globálnímu oteplování. Ještěže se už (asi) nevyrábějí.  

Nakonec bomby v igelitce do odpadkového koše nemusí dávat jen terorista, ale i slušný člověk, který 
chtěl původně třídit odpad.    
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Neplánovaná návštěva ruského baletu 

Nikdy by mne nenapadlo, že naživo uvidím ruský balet. A ještě v jednom z jejich nejznámějších 
klasických děl jako je „Labutí jezero“ P.I. Čajkovského. 

A jak k tomu došlo? Může za to spousta „náhod“ a zmatků. Základním předpokladem však byla akce 
Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, účast místního domu seniorů a vyslovené přání naší mámy 
vidět (spíše slyšet) Labutí jezero. 

Našla se dárkyně, která se rozhodla přání splnit a zakoupila lístky na toto představení v Kongresovém 
centru v Praze (dále KC). Asi tři týdny předem jsme se dozvěděli, že akce nastane v sobotu 7.12.  

Bratr přislíbil pomoc s organizací, chtěl kontakt na paní dárkyni, aby se mohl domluvit třeba na 
dopravě a abychom měli jistou, že paní opravdu ví, do čeho jde. Pak šel čas, práce, rodina a na akci se 
pozapomnělo. Byl jsem požádán o pomoc. Požádal jsem o kontakt na paní, v pátek jsem si vzal 
dovolenou, abych mohl vše zařídit.  

Ve čtvrtek odpoledne jsme potkali v obchodě paní místoředitelku z domova, která nás informovala, 
že mi kontakt poslala na email, a že paní dárkyně je o zdravotním stavu maminky informována. 

V pátek ráno sedám k počítači a píšu paní email. Načež paní telefonuje, že leží v nemocnici a že je jí to 
moc líto, že se nebude moct zúčastnit. Slibuji ji, že se o vše postaráme. Ovšem dostávám trochu 
rozporuplnou informaci, že ví jen o maminčině zrakovém hendikepu, proto se snažila sehnat lístky 
blízko jeviště, ale o problémech s pohyblivostí a nutností bezbariérového přístupu nevěděla, nicméně 
ještě volala do KC, kde ji sdělili, že mají bezbariérový přístup (výtahy, toalety pro invalidy) a označená 
místa v jevišti (ovšem úplně nahoře). Paní jsem slíbil, že se o to postaráme a mámě ten zážitek 
zprostředkujeme. Pak mne ještě sdělila, že vstupenky pošle emailem. 

Šel jsem tedy do domova, mluvil s mámou a personálem. Řekli mi informaci, kterou jsem již věděl, že 
je dárkyně nemocná a že ji je to líto. Půjčil jsem si invalidní vozík, vyzkoušel jsem si ho a řekl, že si pro 
matku přijdeme v sobotu v 15 hod., ať ji připraví. Pamatuji si, že máma říkala, že je to od 17 hod. 
Nijak jsem si tuto informaci neověřil, což jsem měl.  

Lístky v pátek nepřišly, tak jsem v sobotu v 10 hod. zkusil paní volat. Nebrala telefon, ale pak došla 
sms, že mi lístky posílá na email. V 11 hod. jsem se dočkal odpovědi, lístky jsem vytiskl a s hrůzou 
zjistil, že představení začíná ve 13:30. Tak ihned volat, mámě, bráchovi ... rozjel se „kulový blesk“ a ve 
12 hod. už jsme razili za dobrodružstvím do Prahy. Zajímavé na tom je, jak si každý vytváří domněnky 
a myslí si, že ten druhý ví. Jak se v zásadě pravdomluvnému člověku podařilo rozšířit lživou (mylnou) 
informaci, kterou navíc nikdo nezpochybnil. Např. švagrová říkala, že u mámy viděla dopis a na tom 
13 hod., ale myslela si, že se to změnilo. 

Pak to bylo rychlé a zmatečné. Ještěže tak. V pátek dopoledne si matka na nějaký výlet v sobotu 
nevzpomněla. V sobotu to šlo ráz na ráz, takže nebyl čas, aby si díky strachu a šrotování v mozku 
přivodila nějakou horečku či průjem. Už se nám to párkrát stalo, když měla někam jet. Den před 
odjezdem ještě pohoda, v den odjezdu problém. 

A Labutí jezero? Úžasné. Matka byla z dárku nadšena a já jako doprovod, který ji vozil a doprovázel 
na toalety, a pak seděl na volném sedadle blízko jejího invalidního vozíku, jsem se kulturně vzdělal. 
Úžasná hudba, z níž člověk zná akorát ty známé motivy, takže jsem asi půl hodiny čekal, než zazněly 
mně známé melodie. Pak jsem si taky vzpomněl na nezapomenutelný televizní silvestr, kdy právě 
ukázku z Labutího jezera (synchronní tanec labutí, které se vzájemně drží) komentoval svým 
originálním způsobem Karol Polák. Dočkal jsem se i téhle chvilky na jevišti (samozřejmě bez 
komentáře). 

Balet Rusové zkrátka umějí a potlesk vstoje si zasloužili. Tak jsem viděl to, co jsem původně vidět 
neměl. Díky paní dárkyni. Dárek byl nakonec realizován, ikdyž poněkud jinak, než byla původní 
představa. 
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Vlastní představy, dojmy s pojmy, různé záměry, reality, náhody a zmatky vytvořily realitu, která stála 
za to. Navíc, tohle nevymyslíš, to musíš zažít. O tom přece ten život je. 

 

Ptákoviny 

 

Fake, faleš, fikce 

Dnes se bojuje proti tzv. „fake news“ a proti dezinformacím. Vstali noví bojovníci a ti se činí. Faleš 
není nic nového, falšovali se, falšují a falšovat budou třeba peníze, zlato, doklady, ... 

Na falši a fikci jsou založena celá odvětví. Není to jen o tom, kdo co řekl a o informacích, které se na 
nás valí ze všech stran. Odhalovat faleš mají novináři, tj. ti hlídací psi demokracie. Druhou stranou 
téhož je, že umí i manipulovat. Mírné manipulaci se říkalo propagace, té horší propaganda. 

Co třeba taková móda a kosmetika? Vycpaná podprsenka, stahovací prádlo, vyretušované fotografie, 
líčení, odstranění vrásek, plastická chirurgie? To vše zavání falší, je to moderně fake (česky fejk). 
Samozřejmě, často jde o pomocníky, kteří mají zvednout sebevědomí, ale to je věc spíše psychické 
než fyzické dispozice. Dispozice je daná přírodou, je tedy přirozená, někdo má postavu takovou, jiný 
makovou. A také se podepisuje věk. Sebevědomá žena, nemusí mít problém přiznat plochou hruď, 
protože její kvality jsou jinde.  

Pokud má problém s posměváčky, využije vyztuženou podprsenku, tím od sebe příp. posměváčky 
odežene. Je to však za cenu malé lži. Zároveň tím může odradit někoho, komu se líbí spíše drobná 
ňadra na štíhlé postavě.  

Asi si každý vzpomene na vtipné (pro někoho trapné) pojmenování velikosti prsou podle ovoce a 
zeleniny od A až po F (myslím toto: „A – angrešt, B – bobule, C – citron, D – dýně, E – eště větší dýně, 
F – fuj to jsem se lekl“).  

Také existovalo jiné třídění podle toho, co udělají ňadra po sundání podprsenky: unavená (klesnou), 
sportovní (vyskočej) a kouzelná (zmizej).  

Podle výše uvedeného by pak žena s kouzelnými prsy byla ta, co nosí vycpanou podprsenku. Což je 
také hezký fake. Říká se, že každé zboží má svého kupce, proto je kouzlo ženských ňader právě 
v jejich rozmanité velikosti a rozmanitých tvarech. Je tu možnost přirozeného výběru, který je ovšem 
zužován plastickou chirurgií, protože se na jednom konci zvětšuje a na opačném zmenšuje. 
Zvětšování je ale častější, neboť ho využívají i ženy, co by vůbec nemusely. Možná jen nechtějí, aby 
jim konkurovaly ty původně méně obdařené, tak jim s pomocí silikonů zase kousek odskočí. 

Samozřejmě i plastická chirurgie má své oprávnění, většinou sice jde o kosmetické operace řešící 
mindráky, ale také o náhradu spálených či jinak deformovaných částí těla.  

Muži to v tomto ohledu mají trochu jednodušší, své „tajemství“ skrývají ve slipech či trenýrkách, 
které jsou navíc ještě skryty kalhotami. Ovšem s tou plastikou je to u nich naopak složitější. 

Věčné mládí je další „fejkové“ téma. Člověk je mladý tak, jak se cítí, ale měl by umět přirozeně 
stárnout. Stárnout s grácií ne všichni umí. Někdo vypadá ve 30 letech na 50, jiný v 50 na 30. Je to 
ovlivněno i životním stylem.  

Dalším oborem založeným na falši, tedy ne úplné pravdě, resp. menšího či většího lhaní je 
nepochybně reklama. Reklama je fikce, iluze. 

Ale ono je nejspíš iluze celá tahle hra na fejky, protože faleš (lež) je základem podvodu. A podvod, aby 
byl úspěšný, musí vypadat pravděpodobně. Podvodník musí vzbuzovat důvěru, zdání důvěryhodnosti, 
jenže to zdání často klame. 
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Co je a není fake? Chytrému napověz a hloupého trkni. Faleš (lež) musí být uvěřitelná, proto je v ní 
(ukryta) pravda a lež je zamlžená, sofistikovaně vykonstruovaná. Obvykle tak, aby nešla rozumem 
odhalit. Ovšem člověk má také cítění, intuici a ta ho může varovat. Mnozí mají i nějakou zkušenost, z 
které se poučili. Přičemž existují i nepoučitelní, kteří stále naskakují „na vidle“.  

Nedá se věřit všemu, co je předkládáno, to je naivní, avšak nevěřit vůbec ničemu, to je hloupé. A 
říkat, čemu mají lidé věřit a zároveň trestat je za jiný úhel pohledu, je ještě hloupější.  

 

A Gottland by vám nevadil? 

Jednoslovný název ČR „Česko“ dlouhou dobu vadil, možná i ještě někomu vadí. Když se přemýšlí, co 
by se mohlo po Karlu Gottovi pojmenovat, co třeba celou zemi? 

Pojmenovat zemi „neznabohů“ Gottland (možno přeložit jako „božská země“) je „boží“ humor, 
legrace, švanda a taková ironie, recese. 

Nevím, nepátral jsem po tom, ale co když byla petice za přejmenování pražského letiště recese? 
Připusťme, že spíš nebyla, možná to bylo jen takové spontánně vyřčené přání pod vlivem emoce, 
případně i takový pokusný provokativní balónek namířený víme kam.  

Tam, kam své provokativní „šrapnely“ posílá prezident republiky. A odtud se obvykle vrací vážně 
míněné reakce mravního rozhořčení, vyjma řeporyjské pobočky, která se s tím obzvlášť nemaže a 
slušná slova u ní těžko hledat. 

Zatímco po Zemanovi vše lehce sjede (nebýt „splachovací“ už by tu asi nebyl), u druhé strany se vždy 
najde někdo, na kom ulpí i nadsázka, ironie, recese a ihned přispěchá s vyjádřením, komentářem, 
odsouzením. Začal jsem u „elit“ postrádat smysl pro humor. Zkrátka druhá strana si vždy vezme věci 
osobně, vždy si vytvoří nějakou domněnku a téměř vždy své nepřátele, když ne rovnou poplive, tak 
aspoň poučí. Tím poruší hned tři ze „Čtyř dohod“. Tu poslední neporuší, protože to udělá obvykle tak, 
jak nejlíp umí.  

A ti „plebejci“, malí hloupí Čecháčci se tím ani nevzrušují, většina z nich má své problémy a tyhle 
„boje“ je až tak moc nezajímají. Pokud se informace o reakci „známých intelektuálů“ mediálně rozšíří, 
akorát tak naštvou a obvykle vzbudí odpor. Tentokrát však spíše zapadly, neboť lidé dali přednost jiné 
emoci: smutku. Stihli se důstojně rozloučit s Mistrem, který tu v pop-music „kraloval“ 60 let. To samo 
o sobě je téměř neuvěřitelné, takový opravdový zázrak. 

Zázrak se také stal, když Mistr zemřel, zemi zasáhl smutek, ale byla vidět i pokora, vděčnost, 
sounáležitost, slušnost, vstřícnost a při vzpomínání se dostalo i na hodně (docela dobré) muziky a 
také na humor. Lidé (až na výjimky samozřejmě) byli zasaženi úctou, soucitem a bezpodmínečnou 
láskou. Jen sledovat zádušní mši v televizi bylo dojemné, co teprve ti, kteří se toho účastnili osobně.  

A to jsme ještě při tom smutku vyhráli fotbal. Také zázrak, Bůh byl s námi. A po krátkém zastavení a 
rozjímání (vč. vzpomínky na Vlastu Chramostovou) začínají dny všední a do těch si nechme své Česko! 
Jsme Češi a máme svou češtinu, a tato krásná řeč nás spojuje.   

Tak jako spojovala osobnosti rozdílných osudů pana Zpěváka s paní Herečkou, kteří společně mohou 
sledovat to naše lopocení se tady na Zemi z nebeských výšin.     

Pozn.: o Čtyřech dohodách je na internetu informací dost  

 

Nechte kokrhat Maurice! 

Francouzský soud se zastal hlučného kohouta před novousedlíky. Pro mne pozitivní zpráva dne. Je 
neuvěřitelné, co lidé řeší (dokonce soudně) a dnes už je bohužel neuvěřitelné, že v daném případě 
zvítězil zdravý selský rozum. 
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Na druhou stranu to potěší a dává naději návratu k přirozenosti a zachování tradic venkova a 
venkovského způsobu života. Doufejme, že nejen ve Francii.  

Kohout Maurice se stal hrdinou. Přiznávám, že je mi sympatičtější než hrdinka Greta, která u mne 
určité sympatie sice vzbuzuje, ale ten humbuk kolem ní, hlavně pokrytectví mocných, zakrývaný nový 
byznys a prosazování řešení, které spíše další problémy přivodí, se mi nelíbí. Faktem je, že půjdeme-li 
takhle dál, tak ty děti opravdu nemají před sebou skvělou budoucnost, proto jejich „vzpouru“ chápu. 
Hůř už chápu ty metody, ale zpět ke kohoutovi. 

Kohout zastupuje další venkovské zvuky, jako např. bučení krav, ale i zvuky přírody: zpěv ptáků, 
kvákání žab, békání srnců, štěkání psů, mrouskání koček, kvílení dravců. Dnes k venkovu patří i zvuky 
benzínových sekaček, motorových pil, projíždějících traktorů a aut.  

Zkrátka žijí zde lidé a nějak fungují. Ale lidé zde žijí, nebo se snaží žít i v souladu s přírodou a 
domácími a hospodářskými zvířaty.  

Je to o vzájemném respektu a vnímaní. Domorodci obvykle kohout nevadí, slýchá ho denně, nevadí 
mu ani v sobotu ráno projíždějící traktor. Ovšem, když si lufťák zapne sekačku či cirkulárku v neděli 
v sedm ráno, domorodci také asi nadšeni nebudou. 

Ohleduplnost a její protiklad bezohlednost jsou doménou lidí. Zvířata mají instinkty, pud 
sebezáchovy, čtou přírodu a snaží se přizpůsobit jejím podmínkám. Lidé si vymysleli své vlastní 
podmínky. 

Někteří tíhnou k velkoměstu, jiní k venkovu a maloměstu. V každém tomto prostředí jsou trochu jiné 
podmínky k životu. Zpravidla je život ve velkoměstě pohodlnější, protože vše je dostupnější (práce, 
služby, zdravotní péče, vzdělávací instituce, ...) ovšem platí se za to obvykle „daň“ v podobě 
zhoršeného životního prostředí, větší kriminality, větší závislosti na vybudované městské 
infrastruktuře, většího stresu.  

Na venkově máte větší klid, jste blíže přírodě, můžete být více nezávislí (pokud si něco pěstujete či 
chováte nějaké zvířectvo), naopak s dostupností práce, služeb, zdravotní péče a vzdělávacích 
institucích a dopravní obslužností je to horší. V této oblasti zažíváte větší nepohodlí, ale to vás může 
paradoxně „utužit“ a stanete se více přizpůsobivými. 

Kohout Maurice a jeho vítězství je malým vítězstvím francouzského venkova. Věřme, že důležitým a 
že se přelije i do dalších evropských zemí. Venkov si to zaslouží i u nás, hlavně by měl být živý, být 
svůj a neproměnit se ve skanzen či pouhou turistickou atrakci, noclehárnu či jen v místo víkendového 
pobytu obyvatel větších měst. 

Samozřejmě i s těmi turisty a lufťáky se ten venkov musí sžít, ale měl by přežít i ve svých tradicích, a 
hlavně v lidech, zejména mladých rodinách, kteří se rozhodli zde žít a budou tvořit budoucnost obce 
ve vzájemné spolupráci s těmi staršími. A o tom by to mělo být. 

 

Vrať se do hrobu 

Což je jednak název filmu herce a režiséra Milana Šteindlera, a jednak trefná hláška. Dá se využít 
především tam, kde jaksi starší člověk působí nepatřičně.  

Když se objeví, byť zachovalý padesátník, na akci pro mladé, riskuje tuto hlášku. Snad jen v případě, 
že je to učitel či trenér se svými studenty či svěřenci, pak se tomu může vyhnout. Nesmí se ovšem 
nechat strhnout mládím a nezačínat si s nějakou svou žačkou či svěřenkou, pak mu tato hláška 
samozřejmě hrozí. 

Už jsem se věkem dávno kvalifikoval na „vrať se do hrobu“, proto mne tato hláška nemůže nijak 
překvapit, ani vytočit. Faktem je, že tomu naproti nejdu, v nějakém baru žádné mladé holky 
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neopruzuju, zejména proto, že do těchto podniků nechodím. Nějak na to není čas, ani nálada, a 
nakonec ani potřeba.  

Asi bych se s touto hláškou nesetkal v domově důchodců, tam mne ještě berou za mladíka. Přestože 
bych si to v úctě ke stáří osobně k nikomu staršímu asi nedovolil, dost často si to myslím o nějakých 
provařených tzv. osobnostech, které už dlouho „okupují“ veřejný prostor a už by mohli odejít. Neplatí 
to však o všech, zejména o těch, kteří mnoha lidem svým působením dělají radost i v tom pokročilém 
věku, a když na své cestě životem k tomu hrobu opravdu dojdou, je nám po nich smutno. 

Ovšem jsou i tací, kteří z toho „hrobu“ vylezou jen občas, pak tu chvíli působí jako zombie a pak zase 
zalezou. Vylezou z temné díry (hrobu) veřejného nezájmu, zakníkají něco, čeho se chytnou média, 
která na ně na chvíli „posvítí“ a oni pak zaplní veřejný prostor.  

Objevil se např. písničkář, kterého je teď všude plno, je zván na akce k 30. výročí listopadu. V zásadě 
měl svůj hvězdný okamžik po návratu z holandského exilu, pak zapadl, pak občas vyjukl s nějakou 
kontroverzní písní, nyní prožívá svůj hvězdný comeback.  

Mne tedy moc nebere, protože jsem se o jeho tvorbu nezajímal a z té jeho kritiky Karla Gotta cítím 
zejména ukřivděnost a zlobu. Nemohu si pomoct. A pak se dozvím, že v našem městečku bude 
vystupovat na dvojkoncertě spolu se Spirituál kvintetem (na ten bych šel). Úvodní den předprodeje 
jsme už prošvihli, nicméně vypadá to, že dvojkoncert vyprodaný není, a tak se můžeme ještě 
rozhodnout. Je to šance poslechnout si jedno z posledních vystoupení Spirituál Kvintetu a možnost 
nechat se Jaroslavem Hutkou překvapit. Ty dvě notorický známé písně jsme hrávali a zpívali u 
táboráků, ty nové „politicky angažované“ opravdu nemusím, ale asi existuje i mnoho jiných, pokud to 
má být koncert, a ne politické školení mužstva.  

Zatím to tedy nechávám otevřené, pokud budou lístky, nemohu vyloučit, že by mne mohl příjemně 
překvapit. Přeji mu však plný sál, ať si to užije, než se opět vrátí do .... sféry zapomnění ... 

Nedávno jsme absolvovali koncert skupiny Chinaski, dostali jsme to jako dárek k narozeninám a 
výročí svatby od dětí, děti se účastnily též. Moc se nám to líbilo.  

Ještě jsem si vzpomněl, že v mládí jsme chodili na výchovné koncerty. Tak mne napadá, zda někdo 
nevymyslí koncerty převýchovné, kde budou lidé „nesprávných“ názorů prostřednictvím hudby a 
textů převychováváni, dokud nepřijmou za své ty správné názory. Tak nevím, zda bych se raději 
nevrátil do hrobu.   

Mimochodem pod Krušnými Horami je městečko Hrob, jen jsem jím kdysi projížděl, mohl bych se tam 
vrátit a pořádně si ho prohlédnout. Vrať se do Hrobu má pak jiný význam.  

Kamarád z jaderné elektrárny nám na jedné konferenci vyprávěl o zajímavé žádosti na vyslání 
pracovníka na služební cestu: 

jméno řidiče: Mrtvý, důvod cesty: mrtvá voda (slangově zaužívaný název), cíl cesty: Hrob. 

To nelze vymyslet, to se musí zažít. 

 

Pět Pé 

Pěti pé se toho dá mnoho popsat. Také se říkalo: to je chlap, co má všech pět pé, to je ženská s pěti 
pé. Moc si to nepamatuji, tak jsem si vzpomínal a spíše vymýšlel. Ono to „P“ na to krásně pasuje.  

Začnu trochu sexisticky, jaká by měla být holka s pěti „P“: pěkná, poctivá (panna), pracovitá, pečující, 
prsatá. Jaký by měl být ten princ z pohádky? Jeho pět Pé: pilný, poctivý, pokorný, přátelský, 
pohodový. To je představa romantické princezny. Pragmatička by asi nějaké to „P“ vyměnila, chtěla 
by i pohledného a prachatého. 
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Jedna pomáhající organizace má takový solidární program pět P: přátelství, prevence, pomoc, péče, 
podpora. To jsou krásná „pé“, taková opravdu hodnotná. To jsou „pé“, která používají dárci, pečliví, 
poctiví, pomáhající a pečující. Jenže ti obvykle v systému tvrdých loktů, jednání bez skrupulí, tj. bez 
sociální a emoční inteligence, žádnou kariéru neudělají. 

Pro to, abyste kariérně uspěli v takovém systému, potřebujete zcela jiná „pé“. Chce to být: 
pokrytecký, povýšený, podlézavý, podplatitelný a penězchtivý. Pak máte šanci patřit mezi ty první. 
Pokud jste poctivý, poslušný, pravdomluvný, pokorný pitomec, pak s těmito svými „pé“ patříte mezi 
ty poslední. 

Říkalo se, že vládnou ti první z prvních. Dříve ale měli ti první zcela jiná „pé“. Pokud zemi vládl 
panovník s velkým P, zajistil zemi prosperitu, svým pomocníkům peníze, poddaným potravu a 
problémy a průšvihy řešil pragmaticky.  

Ovšem dnes ti „první“, co mají jiná „pé“, vytvořili v Česku ovládací systém, který lze popsat také pěti 
pé. Kdo nám tedy v Česku vládne: progresivní parazitická právnická pražská provincie. 

Jenže lidé (pravda hlavně ti mimo Prahu) by si většinově přáli mít v čele nějakou pragmatickou, 
přátelskou, podporující, pomáhající partičku. Partičku, která bude podporovat poctivou a potřebnou 
práci lidí žijících v této zemi. 

Posoudit toto psaní můžete jako příšerné, pyšné, podprůměrné, pitomé, problémové. Máte na to 
plné právo. Pokud ho ale shledáte poctivým, původním, příjemným, působivým a potěšujícím, 
potěšíte tak i jeho autora. 

Tak si při tom pátku užívejme příjemných a povzbuzujících pocitů. I díky takovéto ptákovině. 

 

Tak mi přišlo na mysl 

Občas ve snu, občas uprostřed práce, debaty, procházky, mne něco napadne. Někdy si vzpomenu a 
zapíšu do notýsku. Pak někdy zapíšu i do svého webového glosáře.  

Pár z těch zapsaných výmyslů zapíšu i sem.  

o právu a právnících 

Právníci si myslí, že bez nich by nebyla spravedlnost, já si myslím, že bez nich by nebylo bezpráví. 

Asi jediný, kdo by si poradil s přebujelou legislativou, je Dr. Voštěp. Ve skutečnosti je to drvoštěp, 
který by dokázal tu temnou právní džungli prosekat a vnést do ní světlo. 

Život předpisům a normám vždy uteče. To jim ale nebrání v tom, aby se nesnažili ho dohnat a 
předehnat. Život přidušený nesmyslnými pravidly sotva lapá po dechu. Proto se snaží dostat tam, kde 
se může volně nadechnout. 

o společnosti a politice 

Přivodit si infarkt či žaludeční vředy z politiků je nesmírně hloupé. Přesto je takových hlupáků hodně. 

Systém vyžaduje otázky a odpovědi typu ano-ne (systém je uzavřený). Otevření lidé se ptají proč a 
jak? Na to systém odpovědět neumí. Resp. naučil se odpovídat, proč něco nejde udělat. Když potkáte 
člověka, který vymyslí jak to udělat, máte štěstí. 

Žijeme ve společenském systému, kde mnohé věci odporují zdravému rozumu. Ale to už nestačí, něco 
se už vymyká i rozumu nemocnému. 

o moudrosti a hlouposti 

Stáří není podmínkou moudrosti, stejně jako VŠ titul nevypovídá nic o inteligenci, o té emoční a 
sociální už vůbec. 
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Idioty převlečené za chytráky zvládne nejlíp chytrák převlečený za idiota. 

Nejsem hloupý, abych chtěl chytrou domácnost. Sice nemusíte na nic myslet, ale mohou vás 
hacknout. 

o nemocech a psychice 

Civilizace, která zavedla civilizační choroby, je sama chorobná. 

Strach je nejhorší kuchař, ten vám navaří neuvěřitelné věci, hlavně děs a hrůzu. 

Až bude "in" nebýt "in", bude opravdu líp.  

o vědě a vodě 

Na vysokých školách probíhá utajená výuka sci-fi. My jsme měli předmět zvaný "vědecko-fantastický 
komunismus", dnes se vyučuje "vědecko-fantastický genderismus".  Je to taková vědecká fikce. 

Voda si cestu vždy najde. Na rozdíl od lidí. Ti častěji bloudí. 

Zápal pro věc je lepší než zápal plic. Lidé zapálení pro věc lidstvo posouvají. Ale někdy mu škodí, záleží 
totiž, co je tou věcí. 

Snad jsem aspoň někoho pobavil 

 

Osobní slasti a strasti 

 

Česko sází stromy .... 

.... a tak se ptám: máme dost sazenic? A kde jsou ty vhodné lokality pro zalesnění? Jsou to ty dnes 
„nahnědlé“ jehličnaté lesy, které jsou vidět v Polabí, či na Vysočině?  

Kam se dá zasadit strom ve vnitřní Praze? V našem městečku se sází i kácí. Kdy vysadit, na podzim, 
z jara? Dá se nahradit třeba obrovský deficit vláhy v květnu pravidelným zaléváním? I přes snahu a 
péči mnohé nově zasazené stromky loňský suchý květen nepřežily, letošní květen byl naopak vláhově 
příznivý, což mladým stromkům významně pomohlo a dokázaly z toho přežít i v parném létě.  

Potřebnou vláhu si sebrala vegetace a k doplnění spodních vod již nedošlo a v mnohých oblastech 
usychají borovice po tisících. Smutný pohled. Vysázet stromy je úctyhodný čin, je ale také nutné se 
postarat o to, aby přežily. Přirozeně nemohou přežít všechny, mnohé se stanou potravou zvěře 
(přemnožené?), mnohé uschnou, některé zmrznou, jiné poškodí vandal.  

Poté, co jsme se na pozemku u chaty zbavili kopřiv, jsme objevili mnohé semenáčky: dubu, javoru, 
jasanu, olše a asi i dalších druhů stromů. Tak si říkám, že bych je mohl nabídnout, třeba by se lesákům 
v okolí něco hodilo. Nevím, ale mohu to zkusit. Na svých pozemcích mám stromů dost a také kousek 
přirozeného lesního porostu s křovinami, vzrostlými zdravými stromy, stárnoucími stromy s dutinami, 
tlejícími kmeny na straně jedné a mladými výhonky a nálety na straně druhé.  

Je to takový ptačí ráj. Na své si přijdou ptáci hnízdící v křovinách, vysoko v korunách stromů i 
v dutinách. Určitou část pozemků necháváme divočině, pak máme tu „kulturnější“ část, kde už 
zasahujeme a zahradničíme. Ta je taková upravenější, estetičtější (skalka, květinové záhony, bylinky), 
pravidelně sekaná tráva, původně podhorská louka, na které se sice vyskytují i luční kvítka, ale tráva 
převažuje. Mám i část louky, kam chodím jen s kosou.  

Předpokládáme, že se časem pustíme i do vodního biotopu, když na části pozemku, který byl zarostlý 
kopřivami, býval rybník. Tam sázet stromy nebudeme a vlastně ani nemáme kam. Můžeme nechat 
vyrůst nálety (pokud je nechají na pokoji srnky) či některou již vzrostlou sazenici stromku přesadit a 
ochránit. 



14 
 

Stromky jsem sázel, jako mladý s Hnutím Brontosaurus v Jeseníkách, také v Praze a převážně ovocné 
stromky na svých zahradách. Možná se i nějaké akce zúčastním, nejlépe v místě, pokud bude 
organizována.  

Hlavně přejme stromům, aby vydržely, měly dostatek vláhy, aby se krajina obnovovala a dokázala 
zadržet vodu. Asi bude důležitější rušit meliorace (které dříve krajinu vysoušely) a zakládat remízky. A 
podpořit obnovu lesa. Přirozeností je sukcese, zarůstání lesem. Ta kalamita je tak rozsáhlá, že 
nezbude než velkou část nechat na přírodě. Další generace uvidí, zda bude úspěšnější lidské snažení o 
obnovu lesa masivní výsadbou, nebo si s tím příroda poradí lépe. 

Určitě mimo les, v kulturní krajině, ve městech, parcích a alejích, podporuji to lidské snažení a 
výsadbu stromů. A někde v té „divočejší“ krajině bych více ctil přírodu a její tvorbu (byť dlouholetou). 

 

Když porušíte zákaz vědomě 

Většinou zákazy neporušuji, resp. jistě nějaké porušuji nevědomě, jsou to ty, o kterých nevím. Ono 
totiž v té právní džungli a díky neuvěřitelnému množství právních předpisů, to ani nejde nějaký ten 
předpis, zákaz, příkaz, neporušit. 

V reálném socialismu jsme žili v bezpráví a teď žijeme v právním státě. S tím prvním souhlasím, 
bezprávím bylo, že jedna strana si uzurpovala vedoucí úlohu a díky ní byla nedotknutelná. Na druhé 
straně platila pravidla, která se příliš často neměnila a nebylo jich tolik jako dnes (Příkladem budiž 
Občanský zákoník, který platil od roku 1964 téměř padesát let).  

Takže tím, že máme tolik pravidel a často je měníme, oslabujeme důvěru v právní stát, a tudíž i v 
právníky. Ono totiž nadměrné množství a složitost předpisů vede jen ke zvýšenému množství potřeby 
právníků, takže spíše by bylo lepší mluvit o státě právnickém než právním.  

Pravidla mají přinášet řád, pořádek, ale v současném pojetí přináší spíše zmatek. Tvrzení, že bez 
právníků by nebyla spravedlnost, je také zavádějící, třeba naopak platí to, že bez právníků by nebylo 
bezpráví.  

Samozřejmě pravda je někde mezi tím, obě tvrzení jsou krajní meze, které paušálně neplatí, resp. 
platí v některých případech. Soudy mají nalézat spravedlnost a odčinit bezpráví, které se děje. Díky 
zákazu trestu smrti u nás, dnes nemůže dojít k justiční vraždě. Jen laik tu s úžasem, tu se vztekem 
sleduje, co je vše v české justici možné. Ale zpět k tématu. 

Jaký zákaz jsem to vědomě porušil? Zákaz vstupu do jezera pískovny, kde byla nádherně čistá voda a 
bylo nás takových opravdu dost. O víkendu se v pískovně nepracuje a lidé, kteří si daleko od 
nečinných těžících strojů zaplavou, asi žádné nebezpečí nepředstavují. Nic neloupí, nic neničí. 

Proč tam ten zákaz vstupu vlastně je? A proč tedy není areál oplocený a nikdo to tam nehlídá? Asi je 
tam koupání tolerováno a zákaz vstupu a koupání je tam hlavně jako alibismus. Pokud se tam někdo 
zraní či utopí, neměl tam co dělat a samozřejmě firma, které pískovna patří, za to nemůže převzít 
odpovědnost. 

Za své chování jsme odpovědní. Když porušíme vědomě zákaz vstupu někam, musíme počítat 
s případnými důsledky. V tomto případě byly důsledky naprosto příjemné, osvěžení v čisté vodě, 
zaplavání si.  

V zásadě nás k tomu dohnalo jednak počasí, a jednak to, že v těch „oficiálních“ vodách (bývalých 
pískovnách) už kvalita vody ke koupání nebyla. Takže jsme ten zákaz vstupu porušili o jediném 
víkendu. S velkou pravděpodobností vedra končí, a tak nebude k porušování zákazu důvod. Navíc v 
září máme na každý víkend naplánovaný nějaký program.  
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Místo u Prahy  

Realitky nás degradují na místo u Prahy. Člověk je rád, když na procházce, tam, kde stála ruina, 
vyrůstá nový dům. Je k prodeji.  

Ale místního patriota naštve, když realitka odkazuje bližší informace na web, který má v názvu „domy 
u Prahy“. Téměř v celém Středočeském kraji jsou domy u Prahy, kromě míst, kde kraj končí (nevede 
tam dálnice či rychlá železnice) a Praha se tak stává hůře (zejména časově) dopravně dostupnou. 

Být pouhým místem u Prahy není pro místní příliš výhodné. Jistě, Pražané městečko obohacují, jsou 
kulturnější, možná i citlivější k životnímu prostředí, přinášejí bohatství, ale s tím i drahotu, kriminalitu. 
Jsou náročnější i ve smyslu my máme nárok a tohle by se v Praze nestalo. Z mnohých je cítit i určitá 
povýšenost a taková ta bezmoc, ikdyž vydělávám hodně, tak na byt v Praze nemám a musím nocovat 
mimo Prahu a celkem je mi jedno kde, hlavně v blízkosti dálnice. 

Ten čelní střet s „venkovem“ nemusí být pro Pražany příjemný, resp. mohou být tím životním stylem, 
poklidným chodem maloměsta, udiveni. Někteří se sžijí a ti pak jsou ve městě aktivní a přispívají 
k jeho jakémusi géniu loci.  

Jiní vyžadují přizpůsobení se okolí jejich požadavkům, přáním, přesvědčením. Tací pak naráží na 
odpor místních a stává se, že i městečko opouštějí, protože ta anonymita zde není tak velká a jistě 
svou roli hraje určitý konzervatismus, a ještě i „předsudky“ (asi většiny) místních. 

Pak jsou jen nocležníci, co své bohatství utrácejí v Praze, o místní život a společnost se nezajímají. 
Pokud neprudí, většinou nikomu nevadí. Obvykle vyžadují hlavně parkování a navyšují kapacitu 
dopravy v místě, a zejména na dálnici. 

Městečko se svou blízkostí a dostupností Prahy stává lákadlem pro Pražany. Soužití starousedlíků a 
usedlých náplav s novými náplavami (z Prahy) může být komplikované, ale v reálu to nějak dopadne. 
Vítáni jsou především ti, kteří si chtějí vyzkoušet život na venkově a do života maloměsta zapadnou. 

Horší je to s těmi, co pobyt zde berou jako z nouze ctnost, protože na byt či dům zde mají, ale bydlet 
třeba v bytech u knížete Schwarzenberga je daleko i nad jejich (obvykle slušné) finanční možnosti. 
Takže jsou donuceni hledat pro své bydlení (nocování) nějaké to místo u Prahy, kde je ještě místo, a 
kde lze sehnat byt, dům, či pozemek pro stavbu a samozřejmě levněji než v Praze. 

Sounáležitost lidí, kteří zde žijí, je vidět nejen na kulturních a společenských akcích, ale ukazuje se 
třeba i aktivitou místních spolků. Zkrátka to tady žije, ikdyž asi dost jinak než v Praze. Ovšem takovéto 
na venkově zažité „co by tomu řekli lidi...“ a „drbárna se šeptandou“ to asi k tomu venkovskému 
koloritu patří jako odvrácená strana mince.   

Místo u Prahy má své výhody i nevýhody, jakož i příležitosti a hrozby. Ale to platí pro celý svět a život 
také.  

 

Poslední letošní cuketa 

Naše sklizeň letos byla celkem dobrá. Jabloně sice mohutně kvetly, ale pak to pomrzlo, takže letos 
mošt nebude a těch pár jablek sníme. Také stará broskev si dala letos pauzu, poté co loni rodila. 
Překvapila mladá švestka, kde poprvé dozrálo pár švestek. 

Jahod také moc nebylo, ale celkem to stačilo. Navíc udělaly krásné odnože, a tak máme na 
kompostem doplněném záhoně na příští rok nové jahody. 

Taktéž rybízu, angreštu a cibule bylo tak akorát, loni bylo víc. Těch pár kedlubnů stačíme sníst vždy. 
Většinou i rajčata, letos jich také bylo míň než loni, ale stačilo to. Mrkev, pórek, hrášek, to jsou 
stálice, kterými (když je nespotřebujeme čerstvé) doplňujeme mrazák, abychom je pak použili 
k přípravě jídel. Červenou řepu nejen zavařujeme, ale už jsme se naučili ji i jíst třeba s bramborem. 
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Na jaře koupíme dvě sazenice cukety a dvě dýně hokaido. Kupujeme dvě, kdyby náhodou jedna zašla. 
Kupodivu se nikdy nestalo, že by někdy jedna či dokonce obě zašly a nevydaly své plody. 

A tak máme v létě dýňovou a cuketovou sezónu. Je stejně zajímavé, kolik různých receptů existuje, dá 
se snad říct, že v té cuketové sezóně jíme cuketu snad stokrát jinak. Kromě dýňových polévek a 
buchet, jíme i cuketovou polévku a buchtu. Bramborák přes léto nemáme, protože máme cukeťák 
(tedy bramborák z cukety), také už jsem ochutnal cuketové lasagne, snad nejvíc chutná zapečená 
s mletým masem. 

Ještě, že se dá ta cuketa upravit různými způsoby. Stejně jich i pár rozdáme a ze zahrady si přinášíme 
pěkně rostlé kousky, a to bez jakékoliv chemie. V krámě jsem naopak viděl spíš takové „chcípáčky“ za 
dvacku. Nepočítáme to, ale možná i deset cuket zpracujeme. A stačí to.  

Tak teď došlo na poslední cuketu. Už toho bylo dost. Cuketové období končí, tak bude do příštího léta 
klid. Na jaře je zase zasadíme a od cuket přes zimu odpočatí se budeme těšit na novou úrodu. Tak jde 
život. 

Ta zahradnická část našeho života nás baví. Zbývá dosklidit úrodu a pokračovat v rytí. Minule to bylo 
s rycími vidlemi „pohádka“, rylo se krásně, protože zem předtím dostala vláhu. Bylo v ní i dost žížal, 
zkrátka krása na dotyk. 

Máme z toho radost. Lidé se ptají, proč tu zahradu nepustíte, když máte chatu s velkým pozemkem? 
Jak zvládáte obojí? Neflákáme se, na zahradu třeba jdeme ve všední dny navečer na dvě hodiny, 
střídáme se tam. Pak tam někdy zajdeme i o víkendu, třeba jen na jedno dopoledne. Holt to chvíli 
zarůstá plevelem, někdy vyroste i tráva dost vysoko, ale přijde den, kdy vyplejeme a posekáme. 

Na chatu také nejezdíme každý víkend. Pokud dosáhneme podmínek, že se tam na důchod budeme 
moct přestěhovat a žít trvale, zahrady se zbavíme. Třeba ji bude chtít někdo z dětí, ikdyž zatím to tak 
nevypadá. 

V podhůří se dobře daří květinkám, malinám, lesním jahůdkám a uvidíme, zda začnou příště plodit 
loni vysazené rybízy. Postupně můžeme zkoušet i něco dalšího (třeba i tu cuketu). Až se tam usadíme, 
asi dojde i na slepice, možná i na nějakou tu ovci či kozu. 

Tyhle plány zatím necháváme koňovi, ten má větší hlavu. Zatím žijeme přítomností a postupně se 
snažíme zvýšit na chatě komfort s větším ohledem k přírodě. 

A příroda se nám odměňuje. Hnízdí tu ptáci, mnoho ptáků tu shání potravu, také hmyzu pozorujeme 
poměrně dost. Je radost mít kousek „vlastního“ přírodního ráje, vlastně dva. Jeden malý, blízko 
bydliště, druhý velký, trochu vzdálený, ale dostupný za něco přes hodinu autem. 

 

Šel zahradník do zahrady ... 

... s motykou, vykopal tam rozmarýnu velikou, ... zpívá se v dětské písničce. Asi by mě neudivilo, 
kdyby dnešní malé děti nevěděly, co je rozmarýna, ale že neznají ani motyku?  

Je to poznatek ze školky. Na malém městě, kde je poměrně dost zahrádkářských kolonií, ale i zahrad 
u rodinných domů, je to s podivem. Také na sídlišti se lze s nějakou motyčkou v ruce čiperné babičky, 
která se stará o nějaké ty záhonky s kytičkami, setkat.  

Asi ne všechny děti mají možnost se s motykou v ruce prarodičů či rodičů seznámit. Věřím, že některé 
ji (narozdíl od mobilu či tabletu) ani nedržely v ruce. Je motyka v dnešní době přežitek?  

Naučili jsme se několika kliknutími na mobilu téměř vše získat, koupit, i vědět. Stačí tak málo, jen mít 
chytrý mobil, aplikaci a vím, znám, možná i umím, nebo si myslím, že umím. Ale potřebuji mobil, 
signál, síť. Bez toho jsem ztracen. 
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My starší většinou ne, orientuji se i v papírové mapě, umím najít spoje i v jízdním řádu vyvěšeném na 
zastávce autobusu, nebo na vlakovém nádraží. Připadá mi, že dnešním dětem a mladým unikají 
souvislosti, chybí možnost namáhat mozek, přemýšlet. Přitom se dnes oháníme kreativitou, tedy 
tvůrčí činností a také týmovou prací.  

Máme na to kdejaké školitele, školení, vytváříme powerpointové prezentace, pořádáme 
teambuildingy. I dnešní děti jsou hravé, ale kolikrát mají úzkostné rodiče (nesmí třeba lézt na strom, 
jít samo na hřiště, musí být dostupné na mobilu, apod.), příp. rodiče nevšímavé, ať už je důvod 
jakýkoliv (pracovní vytíženost, ale může jít i o lenost, nezájem) nebo rodiče přehnaně ambiciózní a 
autoritativní.  

Obecně se dá říci, že se doba převrátila („na hlavu“): zatímco dnešní rodiče mají problém dostat děti 
ven, naši rodiče měli problém dostat nás z venku domů. Užívali jsme si dětství v době „temna“. Děda 
mě naučil sekat srpem, štípat dříví. Na jeho zahrádce (v zahrádkářské kolonii) jsem si trhal jahody 
přímo do pusy, někdy jsem je zapomněl i omýt, jakou jsem měl na ně chuť. Jak se mi takto získaná 
imunita dnes hodí. 

Jablka nestačila ani dozrát a už jsem je ochutnával. Měl jsem na zahrádce pískoviště a taky kamarády, 
scházeli jsme se na „náměstíčku“ pod moruší. Blízko byl rybník Peklo, tam jsme se chodili koupat a 
plavat. Byl jsem dobrý plavec a naši se nebáli mne tam pustit samotného (asi už od 10, možná 11 let). 
Dědovi jsem tam pomáhal a k té zemi (hlíně) jsem si našel vztah. S motykou si rozumím i nyní, v době 
svého „mladého stáří“. 

Snažili jsme se něco podobného nabídnout i našim dětem, hrály si na pískovišti na jiné (naši) 
zahrádce, mohly se tam ládovat jahodami, rybízem. Pak jsme museli zahrádku opustit, ale brzy jsme 
koupili jinou, kterou máme dosud.  

Velké děti tam pracovat nechodí, zkrátka je to nezaujalo, věnují se jiným činnostem. Ale občas si tam 
zajdou „zagrilovat“.  

Možná ze zahrádky či spíše chaty budou mít radost jejich děti, tedy jestli se toho prarodičovství 
dožijeme a v jakém věku a jaké kondici.  

Pokud budeme mít vnoučata a budeme v obstojné kondici, s motykou je určitě seznámíme. Aspoň 
budou vědět, o čem v té školce zpívají.      

 

Vstane nový Fénix z popela? 

Již několik let pozoruji, kolik lesních požárů ničí nejen lesy po celé planetě.  Je to skoro každoroční 
seriál: hoří Kalifornie, Austrálie, Řecko, snad i Chorvatsko. Nyní Sibiř a Amazonský prales. 

Asi tu máme nějaké planetární žháře. Někdy jde o přírodní jev, bouřka, blesk, sopečná činnost, 
samovznícení vyprahlé krajiny, nešťastnou náhodu jako odhozený vajgl, ne úplně uhašený ohýnek, 
nezvládnuté pálení trávy či listí, atd. 

Nynější rozsáhlé požáry Amazonie a Sibiře se vymykají, jde o rozsáhlé plochy a velké množství 
ohnisek. Píše se, že žháři maskují nelegální těžbu nebo vypalují prales pro farmaření. Bída z lidí lotry 
činí, ale předpokládám, že hlavní roli zde hraje chamtivost.   

Jak tomu čelit? Co zmůže jedinec? A co vlastně může dělat? Modlit se, meditovat, podepsat petici, 
poslat peníze, číst a psát články, apelovat na politiky?  

A ptát se a hledat odpovědi na otázky. Komu to slouží, je v tom nějaký záměr, nebo jde o lidskou 
hloupost? „Plíce planety“ jsou v ohrožení. To se dotýká i nás, kteří jsme daleko. Dokáží „zdecimované 
plíce“ vyrobit dostatek kyslíku, abychom se neudusili? To je trochu zavádějící, většinu pralesem 
„vyrobeného“ kyslíku sám prales spotřebuje pro sebe.  
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Příroda má obrovskou schopnost regenerace, přirozeností přírody u nás je sukcese, zarůstání lesem. 
Máme důkazy v podobě přírodou zregenerovaných výsypek uhelných dolů, obnovené lesy Krušných 
hor, kde „původní“ lesy zničily kyselé deště a po odsíření elektráren dostaly lesy novou šanci. Věřím, 
že se příroda u nás vzpamatuje i z jiných katastrof jako byl orkán Kyrill, nebo současná kůrovcová 
kalamita.  

My lidé bychom jí měli pomoct, třeba i tím, že ji necháme být. Budeme chránit přírodní území a 
krajinu tak, aby to přežila. Vidím to jako pěší turista, máme exponovaná místa, kde už příliš turistů 
škodí, a chtělo by to je nějak omezit, a naopak místa původní či nové divočiny, kam zabloudí turisté 
jen občas a asi nejvíc to mají prošlápnuté značkaři.  

U nás a na Sibiři jsem větším optimistou, k regeneraci tu má příroda větší šanci.  Je více přizpůsobivá 
a ustaví se do nové rovnováhy. Stabilita je „mělká“ a je více schopná přizpůsobovat se změnám. U 
tropických pralesů to je trochu jinak, stabilita je „hluboká“ a zásah, který naruší stabilní rovnováhu, už 
bývá nevratný, pralesy se do původního či stavu blízkému tomu původnímu přirozeně obnovit 
nedokáží. Alespoň tohle si pamatuji z mládí z ekologické výchovy letní školy s Brontosaurem. Ale 
třeba je dnes vše jinak, nebo se tomu dá pomoci. Nějaké pozitivní příklady už jsem na internetu četl. 

Tak uvidíme, zda toto vše zlé, bude k něčemu dobré. Přál bych si, aby se z toho popela zrodil jiný 
člověk, člověk ohleduplný k přírodě, člověk, který s ní umí žít v souladu a spolutvořit. Ne s ní bojovat a 
ji ničit, jako se to děje teď. Platí heslo „mysli globálně, jednej lokálně“.   

To si vysvětluji tak, že máme přemýšlet v souvislostech, co je pro celek prospěšné a co mu škodí a 
činit se s tímto v souladu na té své lokální úrovni, kterou jedinou můžeme ovlivnit. Tj. svým přístupem 
k životu, k přírodě, k lidem dávat ten pozitivní příklad hodný následování.  

Zdá se, že zatím myslíme spíše globalisticky (resp. papouškujeme výmysly globální elity) a jednáme 
hloupě (ode zdi ke zdi). Příkladem budiž problematika „plastových brček“, nejekologičtější jsou přece 
žádná brčka. Dokud tu nebyl „globální“ McDonalds, nebyla žádná brčka potřeba. Nedovedu si 
představit pít pivo, kávu, víno či kofolu s brčkem z plastového kelímku. Teda z kelímku jsem tyto 
nápoje samozřejmě pil.    

Když se vrátím k ohni, je to základní živel, přináší teplo a světlo. Patří k přírodě, planetě Zemi, jen 
když je ho moc škodí, ale zároveň svým způsobem pomáhá, spaluje staré a připravuje tak „půdu“ pro 
vznik nového, třebas jiného.  Je to dobrý sluha a špatný pán.  

Přejme si, aby ohně ustaly, podařilo se je uhasit a pak to nechat na přírodě. A přestat ji drancovat 
kvůli lidské chamtivosti. Jo, za vším hledej prachy. Tak možná až budou prachy v prachu, bude líp. 

 

Fosilní zábava  

Mít vlastní auto ve městě dnes není luxus, nýbrž „opruz“ - a dobrý způsob, jak snížit naši spotřebu 
peněz i materiálu, řekl v pořadu Rozstřel Jan Hollan z Masarykovy univerzity. Ten je zastáncem 
rychlého snižování spotřeby energií v zájmu ochrany klimatu Země.  

Nárůst automobilové dopravy a požadavky na parkování a nové silnice a jejich neustálé opravy se asi 
už regulovat nedá. Když potřebuju jet do Prahy, nevolím cestu autem, jedu raději veřejnou dopravou, 
příp. zajedu ke stanici metra na okraji Prahy a dál pokračuji MHD. Neřeším parkování v centru, příp. 
kdekoliv, kde jsou modré (příp. jinak barevné) zóny. 

Mladí zejména ve velkých městech už řeší určitou samoregulaci, nepotřebují auto vlastnit, mohou ho 
sdílet a více využívají MHD. A ušetří, auto je zde skutečně opruz a možná „pražská pirátská politika“ 
od používání a vlastnictví auta více Pražanů odradí a Praha tak sníží svou uhlíkovou stopu. 

Ale, co s těmi, kteří auta používají především k víkendovému cestování mimo Prahu a přiznejme, že 
pro rodiny a kategorie lidí, kteří nemají nárok na slevu v prostředcích veřejné dopravy, je individuální 
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cesta autem způsobem, který šetří čas i peníze, pokud se dá projet přes Prahu a nejsou příliš ucpané 
silnice. Což zvláště v pátečních odpoledních hodinách a v neděli podvečer často neplatí.  

Jenže tahejte se s celou tou bagáží, kterou vezete na chatu, nebo na dovolenou, vlakem či 
autobusem. Často i s nutností přestupu či dokonce na sebe nenavazujících spojů. V tomto případě 
není auto až taková fosilní zábava, jako spíš fosilní potřeba. 

Když už si to můžete dovolit a přestěhujete se na venkov, opustíte pražské silnice a výpadovky 
z Prahy, pak se vám auto stane tím, čím opravdu je. Dopravní prostředkem, který vás přepraví z bodu 
A do bodu B. Na venkově je vzhledem k veřejné dopravě jen občasné, o sobotách a nedělích v mnoha 
případech i žádné, auto nutností. Obzvlášť když kvůli nákupu, škole, doktorům, úřadům potřebujete 
dojet do nejbližšího města. 

Jsou i zprávy o propouštění v automobilovém průmyslu v Evropě a ve světě, je tu i ten klimatický tlak 
na automobilky. Naše Škodovka je zatím v klidu. Ale předpokládám, že i na ni situace dolehne. Otázka 
je jen jak a kdy?  

Bude to jen taková „rýmička“ nebo „pořádná chřipka“ či „dlouhodobý hnisavý zánět“? Uvidíme. 
Příklad můžeme najít na Ostravsku. Tamní horníci a huťaři se s tím museli nějak vypořádat. A rýmička 
to rozhodně nebyla.  

Zkrátka jeden dříve preferovaný a výdělečný obor se stal méně potřebným a lidem nezbylo, než se 
s tím vyrovnat a přizpůsobit se novým podmínkám. Určitě to bylo těžké, zvláště, když horník byl „pan 
někdo“ a najednou je „jen někdo“. S čím se budou muset vyrovnávat mladoboleslavští „páni 
Škodováci“?   

 

Před třiceti lety a dnes 

Prožil jsem něco úžasného, něco nezapomenutelného. Vrátil jsem se z vojny, nastoupil do svého 
prvního zaměstnání, které bylo po měsíci na rok přerušeno vojenskou službou. Uprostřed té služby 
mi zemřel otec. 

Po vojně, po cca měsíci v práci mne vyslali na Slovensko na dvoutýdenní stáž. Jel jsem vlakem do 
Banské Bystrice. V polovině pobytu mne zastihla revoluce, 17. listopad. To byl v roce 1989 pátek. 
V pondělí ráno si mne zavolal slovenský šéf a ptal se, co se to v té Praze děje. Nevěděl jsem, ve 
slovenské Pravdě jsem si odpoledne přečetl jen krátký článek, ještě laděný prorežimně. Nicméně, že 
„studentské živly“ byly „řádně umravněny“, už tam bylo. 

O dva, tři dny později už místní studenti chodili městem a podporovali Prahu. Začalo to vypadat jinak. 
Vracel jsem se vlakem v pátek 24. listopadu domů, do Kolína. Atmosféra v kupé byla přátelská, 
vstřícná. Na každé zastávce se snažili lidé získat nějaké informace. Jednal ÚV KSČ, všechny zajímalo, 
zda odstoupil Jakeš a koho zvolí novým generálním tajemníkem. Když jsme se my ve vlaku od těch na 
perónu (tuším, že v Pardubicích) dozvěděli, že soudruh Jakeš odstoupil, byla to neskrývaná radost. 

O víkendu se konaly demonstrace na Letné. To už jsem byl doma a chtěl tam jet. Jenže jsem zas 
nechtěl nechávat doma matku samotnou, a tak jsme sledovali přímý přenos v televizi. Nádherná 
atmosféra, skvělý moderátor Václav Malý, který uváděl jednotlivé řečníky i zpěváky. Samozřejmě 
nemohl chybět Václav Havel (až tady jsem ho poprvé viděl, neboť dříve jsem neměl tu možnost). Také 
tam vystoupil Miloš Zeman, který řekl pár strohých ekonomický čísel, z nichž bylo zřejmé, že 
socialismus je na konci s dechem. 

A pak to jelo dál, Václav Havel prezidentem, zrušení vedoucí úlohy KSČ, pomalu vycházející (budoucí) 
politické hvězdy Václav Klaus a Miloš Zeman.  

Ale to byly jen vnější kulisy a mediální obrazy. Ovšem ty jiskřičky v očích, ta lidskost, otevřenost, 
vstřícnost, úsměvy při setkání, lidé spolu mluvili, radovali se, atmosféra neskutečná. Lidé byli plní 
naděje, očekávání, byli připravení si i utáhnout opasky, protože důvěřovali ekonomické transformaci, 
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důvěřovali představitelům nové politiky. Uvolnila se stavidla a začala svobodná, trochu divoká, 90. 
léta. I přes chyby, podvody, manipulace a „tunely“ se neskutečně nastartoval život, iniciativa lidí, 
šikovnost, která se odrážela v „garážovém podnikání“. Hned se však řešila česko-slovenská 
vzájemnost, která nakonec dopadla nejlíp jak mohla a to „hladké“ rozdělení se, mohlo být všem 
dáváno za příklad.  

Pak se ta atmosféra vyčerpala, přišly nové technologie, vstup do EU a globalizace, byrokratizace, 
centralizace. Přišlo takové rozdělení, nejen na ose pravice – levice, ale i velká města vs. venkov, 
globalisté (kosmopolité) vs. lokalisté (lokální patrioti, vlastenci), modernisté (progresivisté) a 
tradicionalisté (konzervativci). To vše způsobuje pnutí a polarizaci. Jakoby snad nešlo stát někde mezi, 
nebo nad tím být povznesen. Jakoby člověk přišel na nádraží a musel nastoupit do jednoho ze dvou 
vlaků. Ty se původně pomalu rozjely stejným směrem, poměrně dlouho jely spolu, v pár stanicích se 
ještě dalo přestoupit na druhý vlak, ale najednou se koleje více a více od sebe vzdalují až ty vlaky 
nakonec jedou směrem opačným.   

Tak si lidi vybrali, někteří zůstali v tom původním vlaku, jiní si přesedli. Zkrátka se svět mění a my 
s ním a hledáme ten náš správný vlak a dějí se s námi věci. Najednou chci jet vlakem s jinými lidmi, 
než jsem chtěl původně.  

Kde u mě nastala změna? V hlavě? V srdci? Co na mne mělo vliv? Asi k jakým jsem se dostal 
informacím a jak se mi pozdávaly či nepozdávaly, jak na mne působily a proč. Jestli jsem přijal (uvěřil), 
zda je to možné a jestli s tímhle člověkem, názorem, článkem, knihou, zkušeností nějak „rezonuji“ a 
jaké pocity to ve mne vyvolává. Jestli mi to bere hlava, jestli to mohu strávit, jestli to rozdýchám. 
Podíval jsem se na sebe z jiného úhlu, zhodnotil si, k čemu mi byly zkušenosti a trable a kam mne to 
nakonec posunulo. Jaké zázraky, náhody, štěstí, synchronicity se mi přihodily.  

Nakonec mě něco oslovuje víc, něco míň, něco vůbec a stejně tak třeba štve. A ikdyž se snažím o 
nestrannost a nadhled, stejně je mi jedna strana bližší: ta venkovská, lokálně patriotická, tradiční, 
přirozená. Nacházím zde více pragmatismu, ryzosti, upřímnosti a humoru. Pod drsnou slupkou můžeš 
najít čisté srdce. Naopak „blyštivá fasáda“ může skrývat cosi nepěkného uvnitř. 

 

Blízká setkání třetího druhu 

Není to sci-fi, ikdyž o mimozemšťanech v uvozovkách, to tak trochu je. Člověk si určitá setkání 
plánuje, návštěvy, akce, oslavy. 

Setkání s naším dospělým synem se plánovat nedají. Jisté je, že se mohou uskutečnit především o 
víkendech, ve všedních dnech zpravidla ve zkouškovém období a v období prázdnin. Většinou jsou 
krátká, někdy i velmi krátká. 

Syn je u nás sice hlášen, ale studuje v Brně, je aktivní ve skautu a hraje třetí ligu badmintonu. Takže 
často má turnaje, nebo skautské akce. Kromě toho má lásku z Boleslavi, studující v Praze. V jeho 
hierarchii jsou tedy rodiče ti poslední. Navíc jeho rodiče jezdí tak 2x za měsíc o víkendech na chatu, 
takže setkání s nimi je naprosto výjimečné.  

Tak si hlavně telefonujeme. Někdy přijdu v pátek domů, přivítá mne manželka a vesele praví: „víš kdo 
tu byl?“ Načež odpovím otázkou: „že by se tu vyskytl syn?“ a pak se zeptám, zda mám ještě šanci ho 
vidět. „Snad v neděli přijede na večeři, nebo pro čisté věci“, dí žena. 

Minulý pátek jsem ho potkal na schodech domu, šel dolů k autu, stihl mi říct, že jede na akci do 
Litomyšle a že psa vyvenčit nestihl. Tak tentokrát jsem páteční krátké blízké setkání třetího druhu 
s naším „mimozemšťanem“ prožil já. 

O den dříve jsem prožil ještě dvě blízká setkání. Jedno také s „mimozemšťanem“. Stalo se, že do 
městečka zavítal Václav Klaus ml. na setkání s hloučkem občanů. Pomáhal jsem ženě s taškou, když 
jsem uviděl hlouček naproti a vzpomněl jsem si, že to asi bude kvůli mladému Klausovi.  
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Stál tam náš známý vysokého vzrůstu, tak jsem si řekl, že ho pozdravím a třeba si i něco vyslechnu. 
Ovšem nebylo co. Setkání končilo. VKml se loučil, podal si ruku s kolegou, následně se mnou.  

Nedalo mi to a tak jsem se zeptal: „když jste ti poslanci a máte v oblibě přílepky, prosaďte nějakým 
přílepkem, že končí platnost všech zákonů přijatých po roce 2000 ke konci volebního období“.  Což 
pan poslanec ocenil jako dobrý nápad, tak jsem ještě utrousil, že si toho stejně nikdo nevšimne, načež 
mi bylo odpovězeno: „bohužel se mýlíte, ty kurvy to čtou“.  

A pak jsem šel na autobus a jel do Prahy, kde jsem se v hospůdce po delší pauze sešel s některými 
kolegy blogery. Rád jsem je viděl. Protože mně to jako venkovanovi jezdí večer dost jinak než metro a 
tramvaje, získal jsem hodinu času navíc a jel až posledním autobusem, místo předposledním.  

Může za to Roman, který dorazil později, a než jsme se všichni přivítali a následně s pár kolegyněmi 
loučili, bylo jasné, že už nestíhám odjet z Čerňáku před půl desátou, ale musím jet až ve tři čtvrtě na 
jedenáct. 

Tak i toto blízké setkání, ovšem jediné plánované, jsem si užil. Ono vlastně bylo v pořadí druhé, neboť 
to první psané, bylo ve skutečnosti až třetí. To už trochu tím sci-fi zavání, nebo aspoň psychickou 
poruchou, tak radši skončím. 

 

2019: vcelku dobrý rok 

Z osobního pohledu to byl dobrý rok. Nijak přelomový. Pokračujeme v tom, co jsme začali předtím. 
Přesto k nějakým novinkám došlo. Manželka nastoupila na vysněné místo, dcera se odstěhovala, syn 
zdárně studuje.  

Mě práce vcelku těší, celkem se mi daří to vše zvládat. Některé pozitivní výsledky jsou i vidět (možná 
si to jen namlouvám). Něco se povedlo, něco ne. To je přirozené.  

Postupně (sice pomalu, ale přece) zvelebujeme chatu a prožíváme tam hezké chvíle. Tak snad v tom 
roce příštím s tím pohneme více a podaří se některé započaté záležitosti také zdárně dokončit. 
Celkově jsme s dobíhajícím rokem spokojeni.  

Co se týče společenského dění u nás i ve světě, to se těžko hodnotí, navíc je každý pohled subjektivní.  
Nicméně chvályhodné je, že se nepodařilo zahájit třetí světovou válku, a že lokální válečné konflikty 
také pomalu utichají.  

Také je docela dobré, že se téma ochrana přírody a životního prostředí dostalo do popředí zájmu a 
něco se kolem toho dělá, byť některé postupy a projekty tomu mohou více uškodit než pomoci. 
Smutné byly především rozsáhlé lesní požáry na planetě a další živelné katastrofy.  

Zdá se, že tiskem peněz a stále větším zadlužováním se jen oddaluje ekonomická krize, ale spolu 
s klimatickými změnami, docházejícím dechem globalizace, už nám ťuká na dveře. 

U nás se probudila tzv. občanská společnost. Je to ale záležitost více pražská než celostátní. Je jen 
škoda, že Milion chvilek reprezentuje více méně jen jeden pohled na svět – velkoměstských liberálů s 
levicovým, kosmopolitním a progresivním cítěním. To, že tenhle pohled není všeobecný (většinový), 
dokumentoval třeba pohřeb Karla Gotta. Také větší oblíbenost Jaromíra Jágra než např. Tomáše 
Halíka o něčem svědčí.  

Vím, že není možné tyto pány srovnávat. Popularita světově proslulého hokejisty musí být přirozeně 
větší než proslulého kněze a filozofa, který je nejvíc oblíben mezi svými. 

Ona se totiž probouzí i jiná občanská společnost, ta hrubší, buranská, ta, která se staví na odpor a 
chce, aby jí bylo umožněno žít a nebuzerovat, neobtěžovat. Osobně považuji za lepší, když se 
probouzí lidství než občanství. Když slyším: „chovej se jako správný občan, nebo soudruh, bratr, 
sestra“, tak zbystřím, protože mi to zavání (násilným) kolektivismem, naopak „chovej se jako člověk, 
lidsky“ vede zpravidla ke korekci, začnu o svém chování přemýšlet a koriguji ho, příp. se omluvím.  
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Opět nám nabobtnala legislativa, která je v rukou právníků, úředníků a politiků a musíme si 
uvědomit, že díky ní si tyto skupiny často dobře žijí. Jenže převážně si dobře žijí na úkor těch druhých 
a tento stav je dlouhodobě neudržitelný, takže nějaká transformace starého systému je potřebná.  

Žít v roli oběti, nepřijímat zodpovědnost za svůj život a hledat viníka, nepřítele už patří do starého 
železa a nic neřeší. Společnost už je jinde. Věřím, že nakonec zvítězí spolupráce mezi lidmi, národy a 
lidé budou žít více v souladu s přírodou. Že bude existovat vzájemná dohoda: žijte si, jak umíte, už vás 
nikdo nebude řídit, budete svobodní, to ale znamená také přijmout zodpovědnost za svůj život a 
nedělat druhým to, co nechci, aby dělali mně.  

Tudy by se měl ubírat ten (budoucí) multipolární svět, v prvé řadě vzájemná dohoda o míru a 
vzájemná důvěra, následně řešení globálních problémů jako je životní prostředí, chudoba. 

Bude rok 2020 tím novým startem (či restartem) pro náš svět? Přejme si to.  

 

V celku dobrý rok, i co se týče psaní. Zase toho bylo dost. Možná něco stále dokola jinými slovy, ale 
občas i něco nového, vtipného, neuvěřitelného. Tak snad se to líbilo a potěšilo. Zkrátka každé zboží si 
svého kupce najde.  


