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ÚVOD 

Od chaloupky k chaloupce já šel, 
mnoho příhod od lidí slyšel. 
Zapsal jsem je pro budoucí čas, 
tají smutek i též mnohý špás. 

Perličky v nich najdeš, také dědů moudrost, 
samozřejmě jistě i tu lidskou hloupost. 
Neboť každá doba má svou zvláštní stránku, 
řadu lidí dobrých, ale i sebranku. 

Karel Janáček Sobíiíov 

v březnu L.P 1984 
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KADLEČEK ZE SOPOT 

Frantíl< Kadleček ze Sopot byl velmi malé postavy. Pl-i procesích, 
s kterými chodíval na poutě do okolních poutních míst, nosíval v čele 
průvodu dřevěný kříž na dlouhé tyči. Při jednom putování s procesím 
ke Svaté Anně u Pohledu poutníci kráčeli úzkou polní cestou, po jejich 

I 

stranách byly hluboké příkopy. Malý Kadleček živý jako rtuť a také 
zvědavý, musel všechno kolem sebe vidět a slyšet, takže v chůzi po 
hrbolaté kamenité cestě nedával pozor, až se neopatrně přiblížil k hlu
bokému příkopu a spadl do něho i s křížkem. 

Po chvíli, když se v příkopu z leknutí vzpamatoval a z něho vylez, 
postavil se s křížkem v ruce před shromážděné poutníky a vážně 
pravil: "To jsme si, Pane Ježíši, dali, viď, ale já jsem si dal víc!" 

ŠPRÝMAŘ STREJDA POČICKŮ 

Strejda Počicků se živil tkalcovinou a malým hospodářstvím. 
Pomalu pracoval, pomalu mluvil, r<:íd si z druhých lidí vystřelil a do 
nich zaryl. Usmíval se pod vousy, když nějakou žertovnou příhodu, 
které býval většinou strlijcem, lidem, kteří ho rádi poslouchali, 
vyprávěl. Ženu měl dobračku, jež se ve svém Jindřichovi viděla a jeho 
občasné mrzuté nálady mu odpouštčla, neboť to s ní velmi dobře 
uměl. Sám jsem jeho ZéÍŽitky ocl něho slýchával a aby potěšily i druhé, 
zapsal jsem je. 

Strejda Počicků takhle jednoho rána se nějak špatně vyspal. Stával 
po prdeli, jak se říldvalo, a na svou Julku, která mu hned nenesla na 
stůl snídani vyjel, že je louda. Té se tento nepěkný výrok velmi dotkl. 
Napjala hubu a na sttýce přestala mluvit. Počický věděl, že přestřelil.· 
Při práci za stavem přemýšlel, jak by tu svou Julii si zase uclobi'"il. 

Staré hodiny zavě.šené napravo ocle dveří na zdi vyzv<íněly desátou 
a u PočickLI bylo slyšet jen klapot tkalcovského stavu. Julka ocl rána 
chodila s hubou jako čochet, nezpívztla jak bylo jejím zvykem, jen 
zamračena vykonávala svou každodenní práci a připravovala bram
bory a couračku k obědu. Strýce Jindi'·icha st<:íle nic nenapadalo, co by 
mu pomohlo z té tiché domácnosti. /\ž když odbíjela jeden<:.íctá, tu 
Počický dostal nápad. Přestal tkát a počal kr<:Ímovat ve dvou jarmarách 
nedaleko veřtatu. Všechno šatstvo pl'ebíral a beci I ivě proklepával a při 
tom koutkem oka pozoroval jak Julka na jeho počínání reaguje. Ta 
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zpoČ{ltku dělala jako když nic nevidí. Když ale strýc v hledání po
kračoval a otevřel truhlu a pak lezl i pod postele, nepřemohla svou 
ženskou zvědavost a zeptala se: "Jindřichu, copak hledáš?" Strýc své 
manželce se širokým úsměvem ve tváři povídá: "Ale, hled<:ím tvůj 
jazyk, kam se jenom poděl'" A bylo po tiché domácnosti. Dobračka 
Julie se dala do srdečného smíchu. K obědu, ke kterému usedaly ke 
stolu i děti navrátivší se ze školy, bylo zase plno hovoru a veselí. 

Jednoho kr3sného letního dne na obloze nebylo ani mráčku, ale u 
Počických přece jen došlo k bouřce. Pořádná a pilná Julka při umývání 
nádobí nechtíc rozbila manželovi jeho par6dní kaf�ík. Měl ho ještě po 
nebožce babičce, která hrnéček přinesla z pouti až z dalekých Vam
beřic. Počický rozhorlen nad zrri:Ítou pam<:ítného kafáčku posílal svou 
ženu ke všem čertLlln. Vyčet·l jí, že je nemehlo s volšovýma rukama. To 
Julku dorazilo. Prohlásila, ž.c už toho jeho sekýrování má dost a že se 
půjde utopit clo rybníčka. 

St1ýc Počický, pravda vznětlivý, rychle vzplanul, ale také i tak 
rychle zchladnu] a teď, když. viděl jak si jeho Julka bere šátek a snad 
opravdu chce do toho obecního r'ybníčka, plného bahna a špinavé vody 
skočit, hned se změnil. I-Inév mu rázem z jeho hlavy vyprchal a šprý
movmí část povahy počala pracovat. Když. pak 1:jistil, že si žena obouvá 
zánovní střevíce, které ji na jal"e na jarmarce v Chotěboři koupil, 
najednou ocl stavu povídá: "Julčo, když se deš utopit, nechej ty 

střevíce doma, bylo by jich clo toho bahnJ v tybníčku škoda'" A jeho 
obličej při l-eči zá!-il jak měsíček v t'q•lňku. 

Julča se na něho ohlédla a když spatřila jeho šelmovskou tvář, 
zapomněla na 1ybníček a utopení a jen se zmohla, že hlesla: 
"Jincll"ichu, ty seš ale potvora'" A bouřka u Počických byla zažehn<ína. 
I stav se jaksi veseleji rozkl�p<:ll. 

Strýc Počický, když mu táhla šeclescítka, ovdověl. Jeho manželka 
mu zemřela na plicní nemoc, když právě ležel v nemocnici se 
zlomenýma nohama. Nemohl jít ani na pohřeb. Úraz se mu stal, když 
jel z pole s vozem, který t<:íh1y jeho kr;1vy. Uklouzl z břehu clo úvozu 
a právč pocl jedoucí vůz. Ale smutku se nepodcbl. Bral životní osudy 
tak, jak přich;:ízely, ať byly smutné nebo veselé. 

Úsměv z tvélře neztratil ani když ZLJStal sám. I z těžkého zranění se 
vyléčil. Přestal však hospodai'it a pole s loukami dal přepsat na starší 
dceru, která měla za manžela zemědělec. Tblcovinu přestal dělat už 
mnohem cll"íve, neboť po clomácku zanikla ke konci vi.Íiky. Stal se 
invalidním důchodcem. Dvě dcery měl zaopatřeny a tak opuštěně ve 
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staré chalupě pro7.íval lét<J stJroby. Aby mu nebylo samotnému 
smutno, vzal si do nájmu dva mladé manžele Kubovy. Těm slíbil, že 
jim brzo chalupu prodá. Neutekly dva roky a byl s nimi u notáře. Děda 
PočickLI, jak mu ve st;:Íří občané počali říkat, si dal zapsat do smlouvy 
některé požadavky. To prý, aby ho nový majitel z baráku nevy hodil. 
U noté:Íře padla i otéízka: "Kdo se vám postar;_í o pohřeb'?" Obrátil se na 
nastupujícího majitele a řekl: "To není třeba psát, však ty mě, hochu, 
v chalupě smrdět nenechášl" 

Důchod mčl malý, ale byl s ním spokojený. I na šprýmy měl více 
času. Jeho Julie, dobračka, kter;:í je snášela, nežila, tak děda Počickl1 
své žertíky počal zkoušet na novém hospodáři. Ten ale zpočátku pro ně 
neměl pochopení, takže docházelo i k domluvám, při kterých mladý 
muž roztrpčeně zvyšoval hlas. Ale později přece jen pochopil, že ty 
žertíčky přináší dědova povaha a když si potom všechno rozmyslel, 
musel se smát, tak jako kdysi Počického žena. 

Takhle na podzim jednoho dne k večeru mladý hospodář vykopal u 
plotu pěknou vzrostlou lipku a chtěl ji na druhý clen zasadit u památ
ného kříže za vsí. Druhý den, když se vrátil ze zaměstnání, lipku v zá
honě, kde ji přiktyl hlínou, nenašel. Děda ráno stromek ze záhonu 
vytáhl a bez sousedova souhlasu, ktetý také nebyl doma, lipku mu 
vsadil krok od hnojiště v zahradě. Měl z toho ohromnou radost, když 
mladý hospodář rozhněván připravený stromek usilovně hledal, aby ho 
mohl vsadit tam, kam pLivodnč si určil. Dneska je lípa už veliká a pře
rostla i svou druž.ku, kter;:í v těch místech byla vsazena dříve. Snad 
tím, že měla nasáklé koř·eny moóhkou z hnoje. 

Počický ve vysokém věku nezapomínal na poslední věci člověka, na 
smrt. Věděl, že přijde ta chvíle, a tak jako každý bude muset opustit . 
toto slzavé údolí. Určitou sumu peněz mčl připravenu v obálce a u ní / 

napsané phíní, jaký by chtěl pohřeb. 
Mezi lidmi řádila zl6 chřipka a hodně statých lidí zkosila. Děda 

Počický také onemocněl. Nebylo mu nějak moc špatně, ale cítil se 
malátný. Povídá mladému, který se v neděli ráno vypravoval do 
kostela: "Hochu, přiveď mi po mši pátera, ať mě zaopatří'" 

Kněz přijel autem, s dědou si pohovořil, vykonal obl-ad. Za hodinu 
po odjezdu kněze nesl mu mladý hospoclál" sváteční oběd. Ale jaké 
bylo jeho překvapení. Děda už seděl za talířem plným knecllovepřozelí 
a jedl až se mu za ušima dělaly boule. Kuba se nezdržel, aby 
nepronesl: "Dědo, vy jste ale pěkný umírající, vždyť vy jíte s chutí jak 
pařezník, ktetý se pr;;ívě vr<ítil z lesa." Počický s masnou pusou, tváře 
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rozpálené dobrým jídlem pronáší: "Jó, jó, to ten páter, ten mě 
uzdravil' Však jsem mu také dal padesát korun na benzin!" Ten oběd 
mu přinesla jeho dcera, která bydlela v sousedství. 

Děda Počický byl stále čilý i ve své osmdesátce. Každé ráno 
chodíval do prodejny pro mléko. Když ho phnesl, tak mu ho mladá i se 
svým mlékem svařila. Často mimo jídla ocl clcety a od domácí hos
podyně vařil bramboračku. Jinak se rád napil červeného vína. S velkou 
oblibou už od mládí užíval med. Byl taky dlouholetým včelařem. 
Spokojil se s každým jídlem a s chutí snědl všechno, co dostal..Patnáct 
let po prodeji chalupy žil s Kubovými. Snášeli se všichni dobře, když 
bylo třeba, hlídal i děti, přinášel mimo mléka i nákup potravin a i po
m{thal při rozdělávání dřeva na ziml! k topení. Spokojený a klidný byl 
jeho život. Klidná a tichá byla i jeho smrt. 

Jako každodenně, tak i ten svůj poslední den života, pomaloučku 
kráčel do konsumu. S úsměvem odpovídal na pozdravy občanům, 
které po cestě potkával. V prodejně trpělivě čekal až na něho přijde 
řada a bavil se se ženami. Sousedka Jan<íčková mu pravila: "Dědo, vy 
pěkně vypadáte, vy byste se ještě mohl ženit." 

Odpověděl jí s úsměvem: "Ba, máte pravdu, však už mám taky 
ženskou vyhlídnutou, chodí za mnou J dívá se mi do okna, a nosí kosu 
na rameni. Hned bylo u pultu s mlékem veseleji. 

Ale co se pak přihodilo! Děda přišel doml't, ještě donesl mladé 
mléko do kuchyně a pak se to nithle stalo. Ta zubatá kosa na něho 
v světničce čekala a těžce ho ranila. Hospodyně, která mu svařené 
mléko za chvíli nesla, našla ho ležet pl"es postel v agonii. Vydechl 
naposled pl"ed půlnocí. 

Odešel z tohoto světil veselý člověk, šprýmal", pokušitel. Ale všichni, 
do kterých si za života někdy za1yl, mu dávno odpustili  a vzpomínají 
na něho jenom v dobrém. 

PRIHODA V JZD 

Učitel Černý ze zemědělské školy z nedalekého města, veliký 
postavou a velké hmotnosti 130 kilo, přivedl do jednoho JZD svou 
třídu na exkurzi. i\dyž vstoupil se studenty do objektl'I družstva, 
zastJvil je u silážní jámy naplněné vařenými hr�1mborami, která byla 
pl"ikryta silnými prkny. Chtěl jim clcít ponaučení, jak se mají v pros
tor<ích chovJt. Přestože byl vysoký, ještě vystoupil nél silM.ní jámu, aby 
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měl dobrý přehled na své svěř-ence, chlapce a dčvčata. Rozkročen ve 
své mohutnosti počal jim mluvit o dodržování bezpečnosti. Dával jim 
rady, aby se drželi v bezpečné vzdálenosti ocl dobytka v kravínech a 
aby nesahali na žádné zai'"ízení a stroje, kolem kterých budou pro
cházet. Jak tak cll'trazně k nim mluvit, nezpozoroval, že prkna, na 
ktetých stojí, se povážlivě pod ním prohýbají . Pr<1vě když studentům 
říkal: "Dejte si pozor, abyste nepřišli k úrazu", ztýřelá prkna se pod 
jeho těžk�u váhou zl;ímala a učitel Černý se propadl do siláže. Jen 
hlava s rameny a zdvižené ruce mu koukaly z mazlavé směsi . 

Nastal poprask. Několik srudentl't phskočilo mu na pomoc, aby mu 
pomohli z jámy. Ale jak tahali, tak tahali, učitele nevytáhli. Jak ho 
trochu pozvedli, hmota dosud pol"áclně neslehnut<í znovu kantora 
sevřela a táhla ho zpět clo jámy. Předseda družstva, který slyšel křik, 
vyběhl z kanceláře, kde očekával tyto návštěvníky. Po spatření divadla 
u jámy musel se hodnč držet, aby se hlasitě nerozesmál. Když ale 
zjistil marné úsilí studentů a studentek vytáhnout svého učitele, tychle 
nastartoval traktor stojící u blízké budovy, u něhož byl naštěstí připo
jen nakladač hnoje a přijel k jámě. Učitele zmítajícího se bezmocně v 
siláži ochotné ruce přihlížejících svázaly pocl rameny provazem a ten 
zavěsily na zvedák nakladače. Pak předseda pomalu, pomocí tohoto 
stroje, učitele ze svíravé masy zvedal. Ten rukama svíral nad hlavou 
mu visící provaz a rak se podařilo za malou chvíli nešťastníka vy táh
nout, že se mohl krátce na to, obalený rozmačkanými bramborami, 
postavit na betonový okraj jámy. . 

Ale jak začal ze sebe stahovat obal krmiva, věděl, že je zle. Zjistil, 
že má na sobě jen košili. Kalhoty i s holinztmi byly mu stztženy při 
násilném vytahování. St{ll mÍ rampč jako Adam zahraJ: ,,Otočte se ke 
mně všichni zády!" 

Jenže ve vřavě, které"Í vypukla, hlas jeho zanikl. Všichni jeho žáci 
a i několik družstevníkl't, které přilákal povyk, propukli v hrozitánský 
1-ehot. Situaci zachránib starší dojička, která vybčhb z kravína a ubo
hému učiteli hodila zástčru, aby si mohl zakrýt místa, jež býv<�jí sktyta 
šatem. Učitel Černý se muset velmi dobře vykoupat v druž.stevní 
umývárce. Oblek mu pl'tjčil zachréÍnce - předseda, který t<Iké studenty 
hospodářstvím provedl. Mnoho ale z té prohlídky neměli, každou 
chvíli nčkdo z nich vyprskl smíchem, když si vzpomněl na phhodu u 
silé:íž.ní jámy. 
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O JENÍKOVI A MAŘENCE 

Nebudc to poh<::1dka, ale pravdivý příběh dvou lidí, ktel-í skutečně 
žili. Pades<lt roků trvalo jejich manželství. Ale místo toho, aby si 
považovali tohoto daru dlouhého věku, ztrpčovali si život podivným 
jednáním. 

Jeník byl vysoký, štíhlý a docela hezký mladík. Nedávno se vrátil 
z vojny; kde poctivě po dva roky sloužil vlasti. Poch<::ízel z rodiny, v níž 
bylo deset dětí a tak poznal, jak museli jeho rodiče pilně pracovat, aby 
se všichni dosyta najedli. Pr<íce se nebál. Vyučený tkalcem, znovu po 
vojně, tak jako dr-íve, stoupl za stav a tkalcovzll. Výděle·k za utkané dílo 
nebyl velký, ale přece jen stačil ke skromnému životu a plnil jeho 
tužbu založit rodinu. 

Ph bále v sousední vesnici se seznámil s dívkou, která mu padla do 
oka. Byla sice o hlavu menší nežli on, trochu víc kulatá v těle, ale jinak 
plná ženských vnad a temperamentu. T on se jí líbil. A tak spolu 
navázali Zll<Ímost. Schéízeli se u Strž.e, v místě, kam m;.\lokdy kdo 
zabloudil. Místo jako stvol-ené k lásce. Tady byli ukryti a nemuseli se 
b<:1t zvědavých lidí. 

Dlouho nettvalo a Jeník zatoužil u Mařenky po něčem jinším. 
Polibky mu již nedostačovaly. Ta plná ohně v těle Jeníkovi se mnoho 
nebránila a lehce se mu vzdala. 

Neutekly ani tři měsíce a Mařenka s pláčem oznamovala Jeníkovi, 
že bude chovat a jestli si ji nevezme, že skočí u Trouby do tl'mě. Šep
tala mu, že už matce všechno sdělila a že má ocl rodičů slíbeno věnem, 
mimo výbavy, deset tisíc korun. To byly tenkrc.ít veliké peníze, s kte
rými se mohl člověk už pustit clo stavby prostého domku. Hned příští 
neděli po schl'tzce se dohodl Jeník s Mařenčinými rodiči na době koná
ní svatby a v pondělí spěchal se svou nastávající k panu faráři, aby je 
brzo oddal, dl-íve, nežli bude nd nevěstě vidět následek jejich lásky. 

U:l. na druhou neděli, jednou 7.a třikrát je páter shodil z kazatelny 
a byla veselá svatba. Mařenka po svatbě zůstala ještě nějaký čas doma, 
neboť Jeník k penězl'un, které vyženil si vypl'tjčil v Kampeličce další 
tisíce, a vyjednal se stavitelem Pavlíčkem stavbu domku. Na podzim už 
byl bar<.lček hotový. To také jeho žena byla na rozsypání, a právě na 
Silvestra porodila holčičku. Přišlo jaro a všichni tl-i se stěhovali do 
nového domku. 

Několik roků manželství Jeníka a Mařenky probíhalo v klidu. Jeník 
tkalcova!, jeho mladá žena mu soukala cívky, val'il<J, prala, uklízela, 
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opatrov<J!a a vychov�v�1b dcerušku. Po porodu ještě více se zakulatib 
a tvé11-e jí rozkvetly. PJ-ibývJlo jim st<Jrostí a také prúce v zahradč , 
kterou kolem chalupy úídili. Za čas se jim narodih1 clruh�í dcerka. 
Jeník měl za stavem práce dost a tak mohl pomalu splácet dluhy. Zdálo 
se, že jim život bude pokračovat spokojeně a v normálních kolejích. 

Po druhém dítčti se ale mlacli.Í ž.ena počala mčnit. Kdopak ví, snad 
následkem dosti těžkého porodu. Ka:l.clou chvíli phpomínala Jeníkovi 
svůj velký pr-ínos clo lllélnželství a nJclhazovJI<l mu jeho chudobu. Když 
se bránil a jí odporoval , co se zase nadJ-el na stavbě <1 ph zřizování 
zahrady, chytila se ZJ hbvu a omdlévala. Nežli se ;1le v mdlobč 
sldcela, p!-iblíž.ila se k posteli, aby mohl<l p<lclnout clo pel-in. N�1 lů:l.ku 
srclcervoucně n;l!·íbla. J<lk Mal-enka st.i.Írla , stupiíovala se i její hys
terie. Chodila s každou maličkostí k lékařl'11n a různými zpl'tsoby si 
vynucovala přednost v ošetřování a získ<:íní lcízní. Když př išla do 
čekárny, která byla pltd pacientl't, M<JI-enb, aby nernuselél čekélt, 
počala omdlévat. Několikri.Íte se jí to poci<JJ-ilo <l dostala se dříve clo 
ordinace. Pak i lékařl'11n s tím divadýlkem byla známa a jak z ček<1rny 
lidé volali: "Pane doktore, tady jedn il žena omdlela" él jak on spati-i! tu 
naši známou, pravil: "Jen jí nechte, ona se z t·oho s;1ma probere." 

Když jim clcety vyrostly, provdaly se a obč odešly z domLL Jeník 
s Mařenkou zl'tstali v domku sami. Přich;ízelo stMí a k M�1 řenčině 
hysterii se přiclružila ještě hrozn<:1 touha mít to, co dosavad' v životě 
neměla. Chtěla se vyrovnat mladším sousedl'tm, kteří si zařizovali byty 
moderním ná bytkem . Chtěla mír rarádní plot kolem zahrady, ne jen 
pletivo, ale dmečky na pěkných betonových zúklaclech. Jeníkovi, 
unavenému těžkou prací v životě, stačilo na starcí kolena staré kanape, 
na němž si r<:íd odpočinul . Ani v d l'tchoclu nezéihálel. Jezdil s trakařem 
clo lcsél na cJJ-íví a na podzim trh�il šípkové plody, kterých nčkte rý rok 

natrhal <17. tři metri.Íky. Nčkcly, kcly:l. někted tov<'Jrna potřebovala 
vrútného, šel na čas hlídaL T<Jk si phvydčl<íval k clt''tchoclu, tak7.e si 
mohl kupova t a pokuřovat cigarety a jednou za týden si zajít do 
hospody na pivo a štamprclličku. 

Mal-enka stále více šetl-ila. Škudlila každou korunu a aby jich měla 
stále víc, šila podoméícku pro textilní družstvo 7.<Ístěry, pi.Ínské trenýrky 
a jiné potl-ebné prcícllo. Jak měla pohrom<Jclě trochu peně7. , hned 
koupila gauč, křesla, Z<íclony, nebo koberce. Por-íclila si i automatickou 
pračku . Zař-izoval<l se jak by ji ;mi ne ráhl;1 seclmcles;ítka. Konflikty mezi 
man7.eli se zvyšovaly. M ; J !-enk<l Jeníkovi počít<il<l ka/.clou cig<Jretu, pivo 
či kalíšek kořalky. Došlo to t<1k daleko, 7.e m<m7.elovi vyčíula i jídlo. 
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Jak neměla prave co šít, chodila po vsi a svého muže ošklivě 
pomlouvala. Vždy si našla nějaký důvod návštěvy u některé sousedky, 
aby tam spustila svou lamentaci. Většinou začínala: "Vy to tady máte 
pěkný, to náš strejc se o nic nestará, je línej jako prase, jen by se válel 
na kanapi, kouřil a pil. A co toho sežere, jako kráva a vychlastá flašku 
rumu za den!" 

Jednoho dne přišel Jeník, manžel této Xantipy, také k nám a ještě 
ve dveřích povídá: "Hochu, jdu si k tobě postěžovat a taky se poradit." 
Uvedl jsem ho do pokoje, uvařil mu kávu a pobídl, aby vyprávěl svoje 
strasti. 

"Znáš jistě ty naše poměty s tetkou. Tetka do mě zase furt van
drovala, já jsem to už nevydržel a vrazil jsem do ní. Vona sebou sekla 
a hlavou praštila o pelest postele. Má votřes mozku, vodvezli jí do 
nemocnice. Než ji ale vodvezli, tak jsme se domluvili, že budeme 1-íkat, 
že se sama svalila, jak sklouzla po podlaze. Museli bysme pak všechno 
platit." "To jste se, sttýčku, nemohli domluvit napřed a rozumně, bez 
mísilí" pravím mu, "mohli byste být rádi, že prožíváte stáří pospolu. 
Komupak se tak podaří, jako vám?'" 

"Víš, hochu, tetky se chyt mamon a chce se rovnat mladejm, nikdo 
ji nepředělá, je jako furie", odvětil strýc. "St1ýčku, těžko vám mohu dát 
radu jak máte s tetou vyjít, mohu jen říci, abyste na její řeč neod
povíclal a tím si situaci ještě více nestěžoval, jistě pak přestane mluvit", 
povídal jsem sttýci při odchodu. 

Za tři týdny se Mařenka vrátila z nemocnice a jak doma odložila 
věci, které sebou měla, hned se vypravila na táče a kam přišla, vy
kládala, jak jí chtěl ten její chlap zabít. 

I k nám přišla, aby mohla všechnu vinu svalovat na manžela. Z je
jich LISt se řítilé! přímo záplava nepěkných naclcívek a pomluv. Povídal 
jsem jí, že žádné manželství není bez kázáníčka, ale že je třeba jeden 
druhému odpouštět chyby 3 poklesky, neboť Žé:Ídný z nás není bez 
úhony. Ž;ldal jsem ji, aby si snědli doma, co si uvaří, tak, jak to praví 
staré moudré přísloví. 

Moje mluvení bylo marné ... Za nějaký čas se tetka u nás objevila 
znova a škodolibým hlasem a s vítězným úsmčvcm v kulaté tváři 
vykládala: "To jsem strejce dneska vyděsila. Dělala jsem pořádek a 
pálila staré škrpály, v jednom jsem našla kus hadru. Vytáhnu ho, vono 
vám v něm bylo zabaleno jedenáct stokorun. Povídám si, to ten náš 
chlap si to přede mnou skoval. Když přišel, tak mu jen tak přes rameno 
povídéÍm: "Pcílila jsem statý boty a v jeclný byl 1'íákej hadr, hodilé! jsem 
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to všechno do peci." "To jste mčli vidět, jak von v<.Ím měnil barvy, celý 
se rozklepzil <1 tak jsem mu musela říc, že jsem peníze nesp<ílila. Ale 
nedám mu je, koupím si nový televisor!" 

Pustil jsem se clo ní a pravi! jí: "Vždyť byste mohla svého manžela 
takovým jednáním zZJbít, mohla by ho ranit mrtvice'" 

Strýc Jeník stále více pociťoval tíhu stálí a počal taky najednou 
chřadnout. Nckonečný nepokoj a hádky už nemohl vydržet a tak po 
vyjednání v ústavu v Rozsochatci se tam odstěhoval. Chtěl.mít aspoň 
před smrtí trochu klidu. Dlouho v t'1stavu nepobyl. Zachvátila jej 
nevyléčitelná nemoc, rZJkovina prostaty a musel do nemocnice. Když 
byl z nemocnice propuštěn, bylo mu doporučeno, aby se vrátil clomi'J, 
že tam má ženu, kter<1 se o něho postará. 

Za dva měsíce jej smrt osvobodila z muk tělesných i duševních. 
Bylo mu 74 roků. 

Mařenka ani po jeho smrti nedala pokoje. Snad aby se ospravedl
nila, rozkládala: "Všeho byli vinni příbuzní strejce, ve všem i v jeho 
odchodu do starobince ho podporovali a pak jsem mu byla dobrá, 
abych mu dosloužila, voni ho ani nenavštívili'" 

INŽENÝR HRUŠA 

Rodiče Hrušovi měli v Topolu u Chrudimi veliký 80 ha statek. V pa
desátých letech byli prohlášeni za kulaky, majetek jim byl zkonfiskován 
J oni vystěhováni do I Iavlíčkovy Borové. Bydleli tam v nuzné chJiupč 
a museli chodit pracovJt clo místního JZD. Syn Josef, který již dříve 
clos<.íhl titulu zemědělského inženýra, byl nasazen na pr<.Íce clo hornic
tví. Když pak mohl z hornictví odejít, vrátil se k rocličúm, už dikhod
ct"Im, a bydlil s nimi ve staré chalupě. Jeho otec dlouho clt"'choc.lu 
neužívala a brzy zemřel. 

Tnženýr HruŠJ zt"Istal s m<lminkou sám. Musí se říct, 7.e se o ni 
bedlivě staral až clo její smrti. Zl1stal svobodný· a za celý čas, pokud 
pracoval, se nesmířil s tím, že byl s rodiči vyhm1n z rodné vesnice 
a z jejich hospodál-ství. Než odešel do dtkhoclu, velmi ČZ!sto mčnil 
zaměstnání, pončvaclž se s představenými ncsn;'!šel. Zatrpklý, vyhle
dával různé príčiny k odboji proti st<.Ívajícímu J-jdu. Psal Ž<.Íc\osti, stíž
nosti a kritické dopisy na všechny možné Lil'·ady, instituce, redakce a 
ministerstva. Soudil se s lidmi, tl-cba jen pro m;1ličkost. Dot<íhl to s tím 
svým stěžováním tak daleko, že byl c.l;ln nJ pozorov;íní n;1 psychiatrii. 
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V Rorové opravovali silnici, která vede kolem chalupy, v níž Hruša 
bydlel. Zvýšením úrovně vozovky nastal sp<íd ke vratům tohoto domu 
a při dešti voda vtékala clo dvora. Jak to Hruša zjistil, hned napsal na 
okres stížnost. Musela přijet komise, která jeho stížnost na místě 
prošethla. Uznala, že jeho žaloba je opr�ívněn<1. Šalamounsky pak 
rozhodla a navrhiJ inženýrovi, aby cli"evčn<Í vrata zkrMil a navezl štěrk 
a tím obrátil spád k silnici. 

Národní výbor v Borové dal rozšířit hřbitov u kostela, který už 
nedostačoval. Aby pohřební pd1vocl mohl po obřadech v kostele projít 
přes starý hřbitov na nový, bylo vyhlášeno, aby se přihlásili všichni, 
kteří v místech plánované cesty mají hroby svých příbuzrrých, že 
nákladem obce budou ostatky vykopány a pohřbeny na novém pohře
bišti. 

Většinou se jednalo o hroby starší. Hruša měl v cestě hrob jakési 
tNy s honosným pomníkem. Poněvadž se clo určené doby nepřihlásil, 
pracovníci při zř-izování cesty hrob srovnali a pomník, aby nestál v ces
tě, traktorem odvlekli o kus cl;:ll. 

Tu teprve se Hruša rozhoup·al k činu a poslal dopis MNY, v němž 
žádal náhradu za poškození pomníku, neboť dělníci sochu anděla při 
přemisťování trochu poškodili 1-etčzem. Když MNV jeho žádost zamítl, 
odvolal se Hruša k okresnímu národnímu výboru. Ale ani tady nepo
choclil. 

Pan inženýr věděl předem, že marně píše, ale přesto znovu a znovu 
bombardoval úřady svými stěžujícimi dopisy. Konflikty s lidmi a úřady 
se množily. Měl už proti sobě celý MNY, pohádal se s místním lékařem 
a jezdil, když onemocněl až do Chotě boře. Nesnášel se ani s knězem, 
i když chodil pravidelně do kostela. Jeho jednání se neslučovalo s l<řes
ťanskými zásadami a jeho chování bylo mu často vytýkáno i věřícími. 

J\le Hruša nedbal. Když jej odvezla sanitka do Brodu do nemocnice 
a jeho duševní stav byl zkoumán, při náhodném setkání s ním, když 
byl na propustce mi řekl: "Jen až mč pustí, hned napíši na ministerstvo 
zdravotnictví, jak se mnou jednají!" 

Marné bylo moje domlouvání, aby zanechal stížností él raději, aby 
se věnoval nějaké záslužné práci. Počal křičet, že z něho chtějí udělat 
bl3zna. Rozumně jsem ho upozorií.oval, že svým jednáním je skutečně 
výjimečný a aby se snažil jako křesťan už jednou se vyrovnat s tím, že 
přišli o majetek a počal žít jako normální člověk. Odporoval mi, že prý 
tomu nerozumím a že bude dál jednat, jak S<Ím uzn;_í za vhodné. Řekl 
jsem mu při rozchodu: "Komu není rady, tomu není pomoci!" 

13 



Zažil jsem s ním několik dalších pl-íhod a podle nich usoudil, že 
inženýr Hruša je skutečně vyšinutý muž a tě7.ko se stane norm<ilním. 
Dva roky mě lákal, abych s ním jel do jeho rodiště Topolu. Prý také 
navštívíme památný· kostelík v Kočí. Též abych sebou vzal manželku, 
že nebudeme litovat. 

Bylo to v ČeJvnu, zdly tl-cšně. Domluvili jsme se, že se sejdeme ve 
vlaku ve Ždírci. DÍvéíme se ve Ždírci z okna vlaku, ale Hruša nikde. Až 
když už přednosta měl dát vlaku odjezd, vyběhl Hruša z nádražní 
budovy a táhl kolo clo úředního vozu. Když pak k nám přistoupil, 
spustil: "Máte kola'?" Neměli jsme- nic takového nebylo ujednáno. 

PřUeli jsme do Slatiňan a tam jsme vystoupili. Hruša néÍS vedl polní 
cestou k Topolu. 1\olem cesty byly {·acly stromL! obalené zrajícími 
třešněmi. Pan inženýr každou chvíli zastavil se svým těžkým kolem, 
opřel ho o strom a trhal sladké plody. Museli jsme na něho čekat. Když 
jsme konečně dorazili do blízké vesnice Kočí, zavedl nás na hl-bitov, ke 
krásné rodinné hrobce. Jistě za její cenu by byl pl-cel válkou velký cll'Im. 
Při n<ívštěvě hřbitova, kde bylo takových hrobek více, jsme se dočkali 
prohlídky starobylého kostelíka. 

Odtud teprve jsme s ním šli do Topolu. Jejich statek mi poručil 
fotografovat ze všech stran. Muselo to kdysi být výnosné hospocl�íř
ství. Po těch prohlídkách a fotografování nás zavedl ke svým známým, 
u nich7. měl uloženu Č<Íst nábytku, který nemohli po konfiskaci v Bo
rové užít. 

Bylo před polednem a Lak n<:Ís všechny tli ti jeho známí pozvali na 
oběd. Prý nežli uvaří, pr<wila hospodyně, jděte na sacl natrhat si cloml'1 
třešně. Hruša vylezl na strom, já s manželkou ze štaflí jsme trhali a 
pojídali chutné chrupky. Když. nás paní volala k občdu, měli jsme třešní 
plnou tašku. Po vstupu clo kuchyně, kde na n<.Ís už. na stole čekal 
hovězí guláš, tu najednou Hruša povídá: "Musím pryč, domLl, márna je 
doma sama", a jako by do něho střelil, ani nepozclravil, vyrazil na 
dvl'1r, sedl na kolo a odjel. N;ís necld u cizích lidí. 

Co tomu l-íci, dva roky mě pl'csvědčuje k n<ívštčvě Topolu a pak n<Ís 
bez omluvy opustí. HospoclM- nás uklidi'íoval a llrušu omlouval: "On 7.él 

sebe nemůže, byl od malička zhýčkaný, doma nernusel nic dělaL, jen 
jezdil na koni a po tom jejich vystěhování se z toho pomjtJ" Po obědě 
nás odvezl autem na náclraž.í do Chrudimi a jeli jsme doml'1. 

Hruša mě denně v továrně v clílnč navštěvoval. Nčkdy se s ním dalo 
dobře rozmlouvat, zvi<Jště, kcly7. bylo témél o koních nebo o fran
couzské revoluci. Ale jindy zasluhoval vzít za límec a z dílny vyhodit. 
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Jeho chov;Jní nebylo chovéíním vzdělance, ale nějakého primitiva. 
To třeba vyt<íhl z jedné kapsy s<:ídlem namazané krajíce chleba, z druhé 
zase pořádný l<řivák, seděl a kdje\. V přest<:ívkách, když vstrčil sousto 
do úst, tím samým nožem oškraboval si z kalhot ztuhlé části melasy, 
které měl potřísnčné při mletí. Připravoval totiž mletím hmotu k vý
robě jader, které formíři vkládají clo forem a melasa je v nich 
nejhlavnějšín1 pojidlem. Dě!Jlo se mi špatně, když jsem viděl jeho 
konání. Po jídle vzal niť a tou protahoval zuby a tak je čistil. Bylo na 
něho nepěkné podívání. 

Jednu sobotu na podzim, kolem svatého V<íclava, na jeho naléhání 
jsem přijel nél kole do Borové, abych ho navštívil. Prý jeho matka by 
mě ráda poznala. Den pl'ed návštěvou mi dával instrukce: "Až ph
jedete k našemu stavení, musíte zaťukat na malé okénko, které je 
obrácené do uličky. Z předu u vrat, télm se nedovol3te." 

Vyhledal jsem chalupu a ťukám na okénko. Ozval se hlas: "Už jdu." 
Šel jsem k vrotům. Hruša stojí ve dvítkách vrat a křičí: "proč nejdete 
tudy, vždyť je otevřeno'?" "Vždyť jste mi přikázal klepat na okno", 
odvětím na to, a tlačím kolo do dvora. Chci jej opřít o stěnu stavení. 
znovu začne hulákélt: "Člověče, kam to kolo cpete, vždyť mně poláme 
stromečky." Měl pod samým okrajem střechy vsazeno několik smrčků. 
Mezi smrčíčky byly hodné mezery, tedy jsem dosud bez řečí zajel s ko
lem na druhou stranu dvora a kolo opl'el o taras. 

Hruša zašel do síně a já, když jsem se vracel z druhé strany dvora, 
šel obhlédnout jakousi vysokou a v01'íavou rostlinu, která zakrývala 
dřevěný z<:íchod. Květy této rostliny byly obsypány včelami. Dívám se 
na ty drobné červené ]�věty a na pilné včelky, když Hruša vystrčí hlavu 
ze dveří a zase mele: "Kde ten chlap je , j;J ho zvu dovnitř a on nikde!" 

Mčl jsem toho už dost. Kdyby se neozval z chalupy hlas jeho matky, 
která volala: "Pojcl'te dál pane Janáčku'" télk bych se sebral a ujel. 
Vstoupil jsem clo světnice. To ale byl jícen pece' Místnost byla pře
topemí J necicllo se ani dýchaL. Slará Hrušová pololežíc na posteli mě 
vítala: "Pepa mi o vás mnoho vyprávěl, jsem ráda, že jsem vás 
poznala." Jen chvilku jsem vydrž.el v této výhni a pJk jsem inženýra 
pož.<íclal, jestli je možné jít jinam. Zavedl mč clo druhé větší místnosti. 

Ta byla pl'eplněná důkladným nábytkem pJnského stylu. U stěn 
stály čtyři skl'íně na šatstvo a na nich až. clo stropu plno krJbic různých 
velikostí. V mzdých oknech, kte1ými sot'vJ se dralo světlo, zkomíraly 
vyčáplé, pl'estcírlé muškáty 1-TruŠél, když viděl můj péÍtravý pohled, 
praviJ? "N<Íhytek mcíme 1.e st<ltku, ten n<Ím nech<Jli, v kre�hicích jsou 
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nhné včci: klobouky, knihy a rodinné pznwítky. Mimo tenhle néÍbytek 
m<Íme ještě další. Óíst je ho v Topolu, u těch lidí, co jsem je s v<.ími 
v červnu navštívil a také v Chrudimi na raře. Však se s tarnněj
ším děkanem soudím. Bez mého vědomí a svolení používal toaletku 
s broušeným zrcadlem, a to rozbil. Tec!' nechce dát ten kus drahého 
n<Íbytku do plivodního stavu. Vymlouvá se, �.e ani nevěděl, že ten 
nc.íbytek patří nám." 

Nabídl mi židli. Usedl jsem ke stolu, který byl jednou stranou 
přistrčen k čell'11n postelí. Kolem stolu, asi na krok byla podlaha umyt<í, 
jinak ostatní prkna podlahy jen 7.ametcna. 

"Uvařím wím kafe", t-eld in7.enýr a přinesl z kuchyňky od kc.ívy 
zčernalý hrnek a postavil jej s vodou na vařič. "Čcl<al jsem V<JS, proto 
jsem udělal trochu pořéíclek, jinak na něj mnoho nedbám", přiznával se 
starý mládenec. "Matka, jak jste viclčl je ncmožn:í, m<Ím s ní t!'éÍpcní, 
neudrží ani moč , a také je jí po(ád zima, tak musím topit i v létě", 
informoval dále. "Vyjednal jsem n;_ívštčvu v Bl'e7.inově mlýně v Hor
ldch. Prohlédnete si starobylý mlýn a moŽJléÍ, že i nčj<lkou starožitnost 
tam najdete." 

"Ohl'eju lečo, najíme se <l pojcdem", hovor-í Hruša a už obsah 
konzervy v kastrole ohl"ívá. Vymlouv<Ím se, ž.e nesn<.íším kol"eněné 
jídlo, ale inženýr už mi klade Č<:Íst ohl';;ítého leča na talíř. Sám s chutí 
sní velkou porci. 

Po obědě se loučím s nemocnou paní Hrušovou a venku nasedáme 
nZJ kola. Hruša jede nDpl"cd., j;_í za ním. Cesta ocl Borové k Tiorkám je 
hrozně hrbolaté.Í, ro7.jc/.děn<.Í traktory. Ale Hruša nedbá na nerovnost 
cesty a pouští se z prudkého kopce největší rychlostí. Jen se za ním 
práší. Každou chvíli se ot<:ÍČÍ a voléí: "Tak pl-idejte, přidejte!" Myslím si, 
jen si jeď a sr<lŽ si h!Jvu, ty Sl<lrý bl;)zne. 

Šťastně bez úrazu jsme obtl pocl pruclk)'m kopcem Z<lStavili. Hned 
na okraji lesíka, u bl"ehu n<Jd cestou, se kupí p(crostlé houby vc.íclavky. 
"Ty tady nenech<:ím " povíd{J Hruša a hned vytahuje nLL�. "Však vám je 
nikdo nesebere, můžete je tacly nechat, až se budeme z Ho(ek vracet'', 
radím mu. Pokr�1čujerne v cestč, již pčšky, neboť jsme museli sjet z ces

ty na bídnou pěšinu, <!bychom se clost;lii ke mlýnu. 
Z ničeho nic ve spleti stromi't <:l keřli se před n{nni objevují budovy 

starého mlýna , o němž je v z<ízn<llnech, že už zde st<:íval v 17. století. 
P;1n 13í"ezina, starý mi{Jdenec, n�ís vyhlíží na zápraží pl'ed ch<llupou. 
Obytné stavení je dosud v poh.ídku, ale stodoly a mlýnice jsou velmi 
7.chátralé. 

16 



Vstoupili jsme clo svčtnice, kter;Í je z<Írovdí kuchyní a ložnicí. 
Vyl<lhuji z chlebn íku Uhev likéru, jak mi poradil Hruša a kladu ji na 
stl'il, a prav ím : "Pane 131-ezina, napijte se na naše zdraví!" Březinovi se 
zalesknou oči. Je o něm zn<ímo, že se réíd napije. Pak plný ochoty nás 
p rovádí po celém hospodM·ství. V mlýnici jse m nalezl necelou sou
pravu porcel<:ínových kořenek, hodně starý džbán J pěknou skleněnou, 

ručně malovanou V<Í7.U. Sn;.íším všechny nalezené věci do obytné 
m ístnosti. 

Ptám se Březiny, kolik si tyto starožitnosti cení. S poh ledem 
upl"cným nJ h1hev posravcnou na stole odpovídá : "Ale nic, dal jste 
dost!" Beru z peněženky stokorunu a pokl<:1cl ám ji vedle láhve s liké 

rem. Hruša, ktetý se právě vrací z mlýnice s ukořistěnou soškou v ruce, 

vybuchne: "Tak lacino .mu to nedáve jte ' " Obracím se na něho a zhurta 
křiknu: "Pane Hruša, hlec.l'te si svého a nepleťte se clo cizích záležitostí, 
s vámi nejednám'" 

Potom se Sé:Ím clohacluje s Bř"ezinou a mumlá , ž.e mu nemůže za 
Panenku Mar ii 7.apla t i t, neboť sebou nemá peníze . Ale p1ý mu jistě 
zaplat í později. 

Ještě několikrM jsem pana Březinu ve mlýně navštívil, ale to už bez 
inž.enýra. Provedl mě okolím mlýna, místy která pari'"ila jim, když ještě 

mlýn byl v pořádku a on s rodiči hospoclahl. U zJnešeného rybníka 
vzpomínal na množství 1yb, které se v nčm nach é:Í 7.ely. Vž.dy přátelsky 
jsme spolu rozmlouvali a pokaždé jsem mu něco dobrého přinesl, 
neboť na té samotě žil jako poustevník. 

Peršíl<ovská škola po zrušení zi'1stala prázdná. Místnosti si pronajat 
Kanaďan českého púvodu, akademický malíř Volš;:lllský. Nějaký čas 
zde maloval, většinou nábož.enské motivy, které měl na objednávku clo 
Konacly. Hruša byl zvědavý na jeho molby a v ateliéru mistra navštívil. 
Malíř Volšanský těžko sh2íněl modely pro tváře světcú a světic. Dobře 
platil dívkám , modelk<:írn. Potře boval i mužské vzory. Hruša se mu 
zzllíbil. Pl"esvědčov�1l inženýra, který mčl blízko do cll'lchodu , aby se stal 
jeho sekretářem a v pr-ípadě pot l"eby mu Stéíl modelem. Nabídl mu 

dobré podmínky- bude s ním cestovat po světě, starat se o zavazadla 

a za jeho služby mu bude cl�íval d obrou peněž.i tou odměnu. 
Hruša mi s rozzářenými očima sděloval , jaká se před ním rýsuje 

budoucnost J co všechno na stad kolenJ uvidí. M;:llíř Volšanský totiž 
cestoval i do jiných st<hli, kde tvořil sv<í umělccld díla. 

Přál jsem mu to a doufé1l, že přest;me <ls poií s nekonečnými ta
ha nicem i s úřady, jimiž i po úmrtí matky a po hospi tali zaci na ner-
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vovém oddělní se stále Z<Jbýval. Chlubil se, j<Jk mistru m<1líh stojí 
modelem, a obdivoval Volšanského obrazy. Jeho malby jsou p1ý 
senzační. 

Hruša se stal dt'khodcem. Ph setkání s ním na pouti v Sopotech se 
ho ptám, jak daleko je s mistrem malí!·em. Odsekl, že s ním�skončil. Na 
moji otázku proč, odvětil, že je podivín. 

Až clo inženýra 13inka jsem se dověděl ostatní. Binkovi z Khž.ové 
s Volšanským byli v pi'átelském poměru a navzójem se navštěvovali. 
Měli též od něho obrazy, byly skutečně vynikající, jak jsem se s<ím 
pl'esvěclčil. 

"To bylo tak," povídal mi pan Binko, "Volšanský si zval TTrušu, aby 
mu st<íl modelem. Někdy vydržel st<Ít po celou potřebnou dobu. Ale 
někdy z ničeho nic, když Volšanský byl v největší rozpracovanosti díla, 
Hruša bez nějaké omluvy se sebral a z ateliéru odešel. Když se to 
opakovalo několikrát, musel se s Hrušou rozejít, poněvadž nemohl 
po!-ádnč pracovat. Tím phšel p<ln inženýr o pěkné místo!" 

SCÉNKY U KOVÁŘŮ 

Bylo po první světové vcílce. Umlkly vražedné zbraně a muži, kteH 
pl'ežili vólečné běsnění, se pom�llu vraceli z bojišť a ze zajetí clo svých 
domovů. Mnoho muŽLI se všJk nevrátilo, nalezlo smrt v daleké cizině. 
Jiní se stJli nezvěstnými, neboť jejich smrt nebyla dotvrzena. 

I kovář Miř<Ílský z Libice se nevracel, byl také nezvěstn)'. Jen se 
o něm povídalo, že snad zahynul v ruských bažinách. Kovárna byla 
z:JVřena a žena kov::íl'e s dcerkou se staral:1 jen o hospoclMství, aby 
aspoií uh<íjila svou existenci. Do hospoclál-ství navdtivší se muž.i 
potl'ebovali opravit zaneclb;1né vozy J polní n;íbclí, ale ve vsi žóclný 
kovář nebyl, aby jim opravy provedl. /\ž nJ podzim roku 1919 získJla 
m!Jclcí Miřatskcí tovaryše. 

Opuštěná kov<ll'ova že11<1 vybíral<! s n(·kolika souscclkamJ n;t poli 
u silnice k Štěpánovu brambory. K rádlu <.1 k dobytku byly potl-ebné 
silné mužské ruce, ale těch nebylo. Musely tedy 7.eny samy. 

StJLný, zdravý kovMský chJsník lZuclolf Dalecký, z malé vesničky 
Stružinec u Hlinska vyšel si v tu dobu na vandr, aby si vyhleclal préÍCi 
a zdokonalil se ve svém ř-emesle, neboť chtčl později někde začít 
provozovat SJmoswtnou kov<ířskou činnost. Ocl Ždírce kr<.íčcl silnicí k 
Libici, vesele si pohvizclov:_!l, bylo pěkné počasí čl kovéÍI-ský tov<tryš měl 
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v sobě plno mladistvého elánu. Když přišel k poli, na němž pilně 
pracovaly ženy, pozdravil, jak tenkrc.ít bylo zvykem: "Pomáhej Pánbu!" 
Ženy mladému muži odpověděly: "Dej;/. to P<:'tnbu!" a jedna z nich 
dodala: "P<ínbu pomáhá, ale lenoši chodí okolo!" Tovaryš Rudolt' se 
zasmál, zastavil se v chthi, pl"eskočil mělký pl"íkop u silnice , položil 
svl!j vandrovní vak na okraj pole a bez l-ečí se uchopil opratí stojícího 
kravského potahu a rc.'tdla a už z brázdy vyorával brambory. Ženy, 
zvláště Mil"átsld, phjaly s radostí tuto nenadálou pomoc. Hned všem 
práce šla od rukou. Když se přiblížil čas k svačině, pozvali neznámého , 
m�ílomluvného vandrovníka, aby s nimi pojedl. Jaké bylo Daleckého 
překvapení, když se od hospodyně Miřátské dověděl, že má kovárnu, 
která zah;:ílí a v Libici, že je velk<:'t potřeba kov<íře. Když mu navrhla, že 
by mohl u ní pracovat, ochotně nabídku přijal. 

Už druhý clen na to se z kovárny rozléhal veselý ťukot kladiva na 
kovadlině a 7. komína na sti'eše dílny zase po dlouhé clobč se valil kouř 
z kovál"ské výhně. 

Ubíhaly dny, týdny, měsíce, kovář Mihítský byl dále nezvěstný. 
Tovaryš Dalecký toužil stát se samostatným mistrem. Domluvil se 
proto s MiřMskou, třebaže byla o sedm rokl't starší, že dají jejího 
manžela prohlásit za mrtvého, a až. uběhne ZéÍkonmí doba jednoho 
roku a nevrátí-li se, že se vezmou. 

Uběhl rok a hospodář se neobjevil. Soud jim dal svolení ke st'íatku a 

když byli oddáni, šli k notáh. Miř"átská, nyní Dalecká, si nechala napsat 
celé hospodái'"ství, polnosti 30 mír, i dl'm1 na sebe, Daleckému, svému 
druhému muži, připsala jenom kov<.írnu. V hospodáshví a v kovárně 
nastal život podobný jaký byl před válkou. Měli spolu dceru a pak ještě 
syna. Bylo to <tle manželství bez lásky a proto také tak, jak šel dále čas, 
se podle toho vyvíjelo. 

Musel jsem v této rodině prožít th roky svého ml<.ídí. Pi'"edem 
podotýkám: byly to nejkrušnéjší tři roky mého života! 

Ml'tj otec zemřel v 51 letech na rakovinu plic, rok před skončením 
mé povinné školní dochéízky. Měl jsem vysněný cíl, jít na další studia. 
Úmrtí otec a válka zhatily moje pléíny a j;:í jsem se musel rozhodnout 
pro nějaké řemeslo. Rozhodl jsem se pro kovál"ství. Líbilo se mi, když 
jsem v zšeřelé kov;'trně viděl pracovat huťského kovéÍře Smetánku a v 
Sobít'íově mistra Ždímala, jak za nimi ve výhni plápolá ohet'í a při 
kování jim z kovadliny odletují žhavé jiskry. Jejich stín 110 stěnách je 
zveličov<tl, plipaclali mi j<tko poh<íclkoví obři. Viclčl jsem v nich pravé 
mu:l.e, ktetí se nebojí ohně, ani zvířétt: ko1'ít\ kr;tv ;t voll"1, které kovali. 
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Smetánkova kovacllinél pl-i ktwéíní lahoclnč zvonila <l bylo ji slyšet po 
celé vsi. Poněvad?. jsem svou matku miloval, podvolil jsem se její vůli a 
šel do učení. V Chotěboh nám poradili mistra Daleckého v Libici, který 
bere učedníky na byt a stravu. A to bylo ve válce velmi potl'ebné. 
Doma byli ještě dva bratli a dvě sestry. Třetí sestra Lída se vdala rok 
před tatínkovou smní. Mimo sourozend'1 byla v chalupě ještě babička -
výměnkál'ka. Tedy celkem šest osob a hospodál'ství bylo malé a málo 
vynášelo. 

Třetího z Mí 1942, byla próvě neděle a v Libici byla pouť, prišli jsme 
s maminkou k Daleckým. Mistr kovM rozšafně s maminkou mluvil a 
sliboval: "U nás se bude mít hoch dobře, nají se dosyta a hodně se 
naučí. Každou sobotu mu dám kapesné 10-15 korun a bude moci jít na 
neděli doml'1." 

Smutně jsem šel maminku doprovodit za vesnici, smutně jsem se 
s ní polibkem loučil. Tušil jsem, 7.e už to nebude jako býv;lio clom<l. 
/\jaké to bylo? 

V ponděl í , už po páté hodině mě mistr budil, bez snídaně jsem mu
sel jít do dílny a abych jen tak nestál, pl'ehoclil u měchu zařízení a já 
místo elektrického včrdku ručně dmýchal mčchem vzduch do výhnč. 

St;ívalo se t;1k brzy k;l?.dý clen, k snícl;1ni se chodilo mezi sedmou <�7. 
osmou, všichni tři společně: mistr, jeho syn a _iá. Také společně jsme šli 
k obědu po dvanácté hodině, to když nebyl v dílně žádný zákazník. 
Mimo těchto hlavních jídel přinášela "tetka", sestra mistrové o desúté 
copoledne a čtvrté odpoledne, každému krajíc chleba,. namazaný 
povidly, rozdělaným tvarohem nebo sádlem. Stravován( bylo dost 
pravidelné, neboť o vaření a domácnost se jim staré'.la tetka Julie. Byla 
to stará panna a kulhavé) po obrně. Mistrové), ta měla starost o krávy, 
které krmila a dojila. Pčstovali také slepice, husy, králíky, prasata. Měli 
i prasnici a kozy, které drželi pro mléko malým seLítkl1m. V chlévě 
mívali čLyi'i až šest kusů hovězího dobytka. 

Všechno se jim dařilo, krcívy mívaly po dvou telatech, hodně od 
nich nadojili mléka. Vajec, masa, ovoce, vseho bylo dostatek. Sušili 
švestky, nakládali třešnč, které mčli z zllcjí u svých polí . StJI-í sousedi, 
když jsem nčkam přišel nJ besedu mi o nich říkali, že musí mít spojení 
s ďáblem, nebo mají doma skřítka. Na stravu jsem si nemohl nal'íkat, 
Najedl jsem se opravdu dosyta i když jídla se pravidelně každý týden 
opakovala. Mistr věděl, že učedníci i on pro těžkou práci potřebují sílu 
a aby ji měli, musí se pořéíclně najíst. Neměl jsem tedy za svého učení 
v době války hlad. 
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Hned první den mého učení jsem byl napaden mistrovou pro svou 
čistotu. Phšli jsme z kov;:Írny clo kuchyně k obědu. V kuchyni, nežli 
jsem usedl ke stolu, jsem šel k vodovodnímu umyvadlu a počal si 
umývat ruce. Dalecká na mě vyjela: "Co si to myslíš, takhle se zdržovat 
od práce, copak nevíš, že sedlák sežere kolečko hnoje za rok?" Neod
povčclčl jsem jí, umyl si ruce a pak teprve šel jíst. Od té doby jsem se 
umýval v kýblu v dílně jak pl-eci jídlem, tak před spaním. To jsem ve 
výhni ohřál kus plochého železa, rozpálené ho vrazil clo vody, voda 
zašuměla a byla hned teplá. Ocl mistrové v této věci jsem měl pokoj, ta 
málokdy vstoupila do kovárny. 

Jak u Daleckých nahlíželi na čistotu a hygienu, povím následovně. 
Učedník a k tomu na stravu a byt musel dělat všechno. Musel jsem být 
u každé práce. Vyvážel jsem hnl'1j, močůvku, býval u telení krávy, oral 
na poli, sekal trávu, obilí, jezdil pro jetel. Když se vyvéÍŽel hnl'1j, musel 
se zvrchu udusat, aby při jízdě na pole nepadal z vozu. To by Dalecká 
zle nadávala, kdyby se hnl'lj ztrácel. Chodila za vozem a rukama 
sbírala po silnici seschlé kravince a házela je na vl'1z, aby jí hnoje ještě 
přibylo. 

· 

Abych přiblížil její osobu, musím ji popsat. Byla to malá žena, na 
hlavč nosila clo pichlavých očí stažený ŠéÍtek, nos mčla červený, trochu 
opuchlý - myslím, že ho měla takový od pití, neboť si ráda v ústraní 
polkla kořalky. Oblečená v šatech stále ušouraných, dlouhých, pomač
kaných, špinavých. Jaký měla oblek, taková byla i sama. Ráno si u vod
ní nádržky prsty namočenými ve vodě protl'ela či a to bylo vše. 

Nčkolikráte se mi chlubila, že se sesetrou koupou jen jednou za rok 
a to pl'ecl poutí, kdy bylo také posvícení. Pouť v Libici se slavila první 
neděli v zál'í, kostel je tam svatého .Jiljí. 

Že skutečně tom�! tak s tím jejich l�oupáním bylo, jsem se pl'esvěclčil 
na vlastní oči jednu pt-ecJpoutní sobotu. Dalečtí pr<ívč čekali u krávy 
te!Mko. Mistr mě poslal clo chléva, abych se podíval na krávu jestli se 
už nestrojí k telení. Otevt-u dvet-e clo chléva a div jsem nepadl 
leknutím. V plechové vaně stéíly mistrov<:Í a její sestra tak , jak je Pán 
Bl'l11 stvol-i! a poctivě jedna druhé stíraly hadrem z tčla roční špínu. 
"Copak je'?" ostře kl-ikla D<!lccld, ale já už jsem upaloval zp<.ítky do 
dílny. 

Za to dceruška, ta byla na čistotu a pořádek jin<Í. J\bsolvovala 
v Hlinsku hospodyi1skou školu a pokud ten první rok mého učení byla 
doma, bylo i lepší jídlo a panovala čistota. Včra, jak se jmenovala, se 
často myl<!. Jednoho letního dllla mnč mistr poručil, abych přinesl ze 
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dvora, ze skládky plochý materi<:ll na podkovy. Když jsem vstoupil 
vrátky na dvůr, spatřil jsem tam osmnáctiletou krasavici stát u velkého 
umývadla skoro nahou. Měla na sobě jenom skromné kalhotky. 
Krl'1pěje vody jí stékaly po bělostných iíadrech. Málem jsem oslepl 
nevídanou podívanou. Rychle jsem si oči zakryl rukama a v té chvíli 
jsem nevěděl co m<:Ím dělat. Zapomněl jsem také jaké železo mám ze 
dvora přinést a motal jsem se jako opilý. Náhle za zády slyším Věřin 
rozpustilý hlas: "Ty seš ale trouba, jen se podívej'" a ještě více se 
vztyčila nad umývadlem v celé své kráse. 

Proběhnu! jsem kolem ní jako splašený zajíc pn\jezdem ,do kovárny. 
Mistr mně praví: "Kdepak máš ten kus železa?" Ztěžka js�em ze sebe 
vysoukal: "Nemám, Věra se tam koupe." Hodnou chvíli mi trvalo, nežli 
jsem se mohl soustředit na další práci. 

Koupelnu u Daleckých neměli. V létě, vždy v pozdní večer, jsem 
chodíval k Rochňovcům a tam v Doubravce se koupával, sám a sám, 
uktyt pod klenbou mohutných olší. Jinak pořádnou očistu těla jsem 
vykonával až v sobotu doma, kde jsme na koupání měli pořádné 
dřevěné necky. V týdnu, jak už jsem říkal, musela mi stačit ohřátá voda 
ve džberu, v kovárně. Kdy a jak se umýval ml'1j mistr, to opravdu 
nevím. Snad v sobotu večer, když. jsem odešel domů. 

Jeho syn Rudolf byl po m<:ímě, ten na čistotu taky mnoho nedbal. 
Však mu proto mládež v Libici jinak neřekla, nežli Čudík. 

O tom "žraní" hnoje lidmi uvedu příklad. Bylo zvykem, že majitel 
koně, nežli ho vedl ke kováh kovat, natlačil večer pl-ecl tím dnem koni 
clo kopyt čerstvé kobylince. Rohovina se zapařila a změkla a mistr 
poclkov<Íř pak měl ulehčenou práci ph úpravě kopyt. Stávalo se, když 
právě byli koně pocl přístřeškem kovárny, že tetka nám přinesla 
svačinu a mistr v té chvíli vyhraboval z kopyt kobylince. Neexistovalo, 
aby si šel zamazané ruce umýt. Vzal jednoduše clo té samé ruky, kterou 
čistil kopyto, krajíc a ukusoval a pokládal ho na stolek, na němž měl 

rozložené potřebné nástroje, mezi nimi byly i ocllétlé kousky rohoviny 
a mnoho jiných dalších nečistot. 

Učil jsem se druhý rok. Sklidila se pšenice a aby se mohla splnit 
pl-edepsaná docl<:ívka, ml<ltila se. Daleckých mčli velkou stodolu a v ní 
moderní mlátičku i s čističkou obilí. Tetka Julie, kter<.Í se nemohla tak 
pohybovat pro zmrzačenou nohu, strkala snopky clo mlátičky, jéÍ u 
snopkl'1 rozvazoval povř-ísla a tetce je přisunoval. Mistrová odebírala 
slámu a vázala ji do otýpek. "Čudík" otýpky odn;:íšel na hromadu a pan 
mistr, ten měl na starost pytle s vymláceným obilím. 
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Všechno dobře klapalo, když tu pojednou v čistícím mlýnku došlo 
k poruše, zasekl se větrák. Zastavit celý stroj, pročistit mlýnek, na to 
u Daleckých nebyl čas. Mistr při chodu mlátičky vyt<:1hl klapku u mlýn
ku a rukou zajel pocl větrák, aby vybral tam nahromaděné zrní. Jak 
uvolnil prostor pocl lopatkami větráku, ten se roztočil a Daleckému 
lopatky srazily svalstvo ze čtyř prst{L Maso mu viselo na neht;kh. 

Vytéíh I ruku zkrvavenou - tec!' se tep1ve mlátička zastavila - a uprostřed 
mlatu povídá: "Tak, a je po pr<:íci'" Pak na ženské zvolal: "Dejte sem 
kus hadru'" Dalecká popadla červený, plný prachu šátek a podala mu 
ho. 

Mistr zraněnou ruku omotal, poručil, �1by jsme pokračovali v mlá
cení, nasedl na kolo a odjel k lékal-i clo Chotěhoře. Když. odjel, mis
trovéÍ jízlivě prohodila: "Teď bude od chlapa aspoií pokoj!" a mašina se 
pustila a mlátilo se dál, jako by se nic nephhodilo. Daleckého doktor 
poslal do nemocnice; vrátil se až zJ ti"i týdny. Za ten ČJs se nikdo z ro
diny o něm nezmíniL ani ho nenavštívil. 

Za jeho nepřítomnosti se v kovárně dělalo jen to nejnutnější, celé 
dny jsme pracovali o sklizni obilí. Dalecká mi slibovala, že až skončí 
polní práce a mistr se navr<:ítí z nemocnice, že mi daj'í odměnu. A jaká 
ta odměna byla? 

Sklízel se poslední oves. Mistrová šiJ napřed na pole, aby rozhodila 
panáky, a p(ed odchodem Rudovi a mnč poručila, aby jsme za ní za 
hodinu přijeli s povozem. Čudík nech<ll všechno na mě, musel jsem 
připravit vt!Z, zapř"éíhnout krávy a kočírovat. Když jsme přijeli na pole, 
zjistili jsme, že jsme zapomněli J)od<:ívky. Mistrová se obrcítila na mě 
a počald mi nadávat voltr, blbců a že m;ím v hlavč votruby atd. 

To mě rozhněvalo, že jsem se proti ní postavil a vypověděl jí: že 
nejsem u nich 7.áclný čeledín, že jsem se pl-išel učit kov<:íl'em, tedy aby 
na mě neřvala a neudžela mě. Tři týdny že mi slibuje odměnu a teď, 
kclyž končí '/.ně, ?.e mi t<lk ošklivě nacl<ív<:í. Chtěl jsem z pole odejít. 
Poznala, že se unáhlilzl a počala se omlouv;1t, prý je už z té těžké pr;ke 
unaven<Í a vyne1vovan<.í. 

Co jsem s ní měl dělat. Stála pl"ecle mnou jako hrom;:ídka neštěstí, 
ve t-vál"ích znaven<Í, ubohá. Křiknu] jsem na jejího syna Rudu - který 
dobře věděl, že jsem toto všechno slíznu! za něj - aby vylezl na vůz 
a naházel jsem mu v krátké chvíli do žebhn poslední snopky tl rody, bez 
podávek, jen rukama. 

Pl-i těchto pracích na polích, ve stodole <1 hl;1vnč v cloméÍcnosti 
chyběla hezká, sněcléí, okéltá Věrka. '1'�1 se vcl;1ld v ČLyl'icMém t!-etím 
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roce a hned po svatbě se se svým manželem z domu oclstčhov<Jla. 
Sií.atek Vě1y a všechno kolem něho, co se zběhlo, utkvělo mi hluboko 
v paměti. 

Věra měla zmímost s kudrnatým, urostlým Bohoušem Mudru1'íkou, 
zubal"em, z lihov:m1 z dolní Č<Ísti vesnice. Jeho otec byl v lihoval"c 
správcem. Poněvadž k líhu bylo blízko, Bohouš se réíd napil a dovedl 
při zábavě být veselý. Mě! ještě Ll"i bratry a když všichni vyrukovali 
k muzice, dovedli děvčata roztočit a clokéízali se i poprat. Nebáli se 
nikoho, nebof čtyřech silných chlapci'1 se ledakdo zalekl. Jinak Bohouš 
se ve svém oboru činil. Pracoval v Chotc;boh v zubním ambulatoriu 
pana Krajiny. 

Že si občas Bohouš vyhodil z kopýtka, bylo cli'Ivoclem Dalecké, aby 
Věrce ve známosti nepř<íla. Zabraňovala jí chodiL mezi děvčata, cloli'I 
clo vsi a sledovala ji na každém kroku. Ale temperamentní dívka si 
vždy doldza!J najít phlcžitost, j8k se se svým chiJpcem sejít. Bylo jí 
osmn;:íct a jen hol-cla touhou se vclcít a jak t-íkab, utéci z toho pekla. 

nylo to na poc17.im. Takhle v pondělí dno pl"ijclu clo pdce, Letka 
Julie rně v pri'Ijezclu chytí 1'.<1 ruku <1 povíckí: "Víš, co _je nového") Včr<J se 

bude vcléívat, a brzy, naboural ji ten chlap Mudrul'íki'I." Když jsem pak 
phšel clo kuchyně, slyšel jsem, jak se ty dvě sest1y - mistrov;:í a tetka 
dohadují, jak svatbu vystrojit, aby mnoho nestJla. Mistrová na peníze 
byla opatrná, teď z toho měla těžkou hlavu él Věře, kde mohla, 
všechno možné vyčítala. Neměla ji r<.ícla, protože dcera mámě všechno 
řekla clo očí. 

Jinélk to s Daleckou uměl syn Rudolf. Ten se dovedl k ní pl"itočit 
a zalichotit J koukJI, aby z matky vytáhl nějakou korunu. I když byl 
ještě mladý, v té době sedmnáctiletý, miloval něco ostrého vypít a za 
cigJrety by dal všechno. Kořalku měli, mistr měl aparcít a pcílil si ji 
doma, ze ž.ita, které prošlo procesem kvašení v cukrové vodě. I tohoto 
pálení jsem býval pt-ítomen a hlídával překapávéíní líhu. 

Na svatbu byli pozváni jen nejbližší příbuzní z obou stran, i já jsem 
byl pozwín. Měli zjednané veliké auto, které bylo pro šest osob. Řidič 
odjel ke kostelu dvakráte s osmi lidmi a když se vrátil poLÍ"etí, všichni 
zbylí účastníci se clo auta nemohli vejít. Pravil, že je třeba se otočit 
ještě jednou, neboť přes všechno jeho snažení dostat hosty do vozu 
stále zbývali tři a to muselo být volné místo vedle řidiče pro nevěstu, 
aby si nepomačkala svatební šaty. Dalecká, kter<.1 se svou sestrou 
zi'lstávala domél, pomáhala hosty clo auta strkat a při tom mluvila: "Jen 
se Lam nacpěte, šofér by musel ještě jednou él vyšlo by to m9c drélho!" 
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Nevěsta stála před domem, velice jí to slušelo, a jak slyšela hovor 
matky, zrudla hněvem a počala křičet: "Jak nepojedou všichni , nepo
jedu ani já'" Mistrovi z tohoto výstupu své ženy bylo trapně, jak 
veřejně projevila svou lakotu, vzal mě pod paži a clo ucha zašeptal: " 
Zl1staneme tady spolu", a pak také něco řekl Věře. Ta červená v tváři 
vsedla do auta a ten zbylý host taky a řidič s přeplněným vozem odjel 
k obřadu. 

Šli jsme spolu do místnosti, kde bylo vše připraveno k hostině. 
"Karle, koukej jíst, co se dá, až se vrátí všichni z kostela, k ničemu se 
nedostaneš", šeptá mi znovu mistr, ale tak, aby to báby v kuchyni 
neslyšely. 

A měl pravdu, do pokoje jsem se nedostal. Když se tam nahrnuli 
hosté, nebylo v místnosti k hnutí. Polévku a pHkrm mi dali v kuchyni 
a pojedl jsem na malé ploše stolu, který byl přeplněn nádobím. 

Když jsem se najedl, tak jsme jeli s Daleckým kravám pro jetel. Po 
návratu z pole jsem se šel rozloučit s hosty, popřát mladému páru 
štěstí do života. Věra, už dávno uklidněná, seděla vedle svého manžela 
a její tmavá pleť, hnědé oči a černé vlasy silně kontrastovaly s bílou 
látkou jejich šatů. Tetka, která dost na mě držela, vstrčila mi sáček 
s cukrovím a já pospíchal k domovu. 

Věra ale nebyla v jiném stavu - to jen tak na matku nahrála. 
Odstěhovala se s Bohoušem ku Praze, kde si našel lepší práci, nežli 
měl v Chotěboři. Po jejím odchodu bylo v celém domě jaksi smutno. 
Nebylo slyšet její veselý smích a zpěv, umlkly scénky, které mívala 
s matkou. Na Dalecké bylo vidět, že je docela spokojena, že Věra 
odešla z domu, ale mistr vzpomínal. Měl rád toto temperamentní 
děvče i když trochu vznětlivé. Nemohla být jiná, nežli hrubšího jednání 
a slov, když vyrtlstala v takovém prostředí. 

Dlouho ale u Daleckých nevládl mír. Počal jsem pozorovat , že s mis
trem nastala jakási změna. Jak se pJ-iblížil večer a sedmá hodina, 
nechal v dílně práci, nám učeclníktrm přiká zal ještě vykovat dvacet 
hřebíktl a ztratil se z dílny. Neodešel do domu, ale z kovárny ven. K os
mé se vraceJ, aby mohl s několika sousedy poslouchat zahraniční 
rozhlas, většinou z Londýna . Mně poručil, abych se zdržoval v kovár
ně, řekl, že nemusím nic dělat, ale abych Lam pobyl, nežli mě odvolá. 
Měl jsem za úkol, kdyby někdo cizí vstoupil do dílny, zaklepat kladi
vem na rohatinu kovadliny, tím všem dát znamení, aby se mohli 
zadním vchodem vytratit z chalupy. Když poslouchal sám, všechny 
dveře pečlivě uzavřel a p<lk I<Jké k poslechu 7.pr<.Ív z ciziny pozval i mě. 
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Poslouchání z Londýna a Moskvy bylo Němci zakázané. Hrozili 
přísnými tresty, ba i popravou. Krátké vlny, na které se dala cizí stanice 
chytit, musely být z přijímači'! odstraněny. Mistr však měl zařízení vln 
zvlášť a před poslechem ho připojoval. Přes tak kruté tresty poslouchal 
kdekdo, aby se dověděl, jaká je situace na frontách , a jak to s Němci
okupanty vypadá. Nebylo to tedy něco zvláštního, že mistr se sousedy 
poslouchal cizinu. Ale vrtalo mně hlavou, kam každý veče1 - byio to na 
podzim, kdy už byla tma - mistr chodí. Jednoho večera jsem se tiše za 
ním vyplížil a spatl·il jsem, j�1k zašel clo clvdí �;t;�vení u sousedky, vdovy 
Benešové. Měla dva syny, oba ještě svobodné, i když jim bylo kolem 
třiceti let- s nimi, jak lidé Iíkali, dobře hospodařila. Domníval jsem se, 
že chodí za těmito starými mládenci na besedu a společně rozebírají 
zprávy, které se z radia dovídají. 

Více jsem se clovhlěl od Dalecké , s kterou jsem jel s vozem na pole 
pro chr{lst z krmné l"epy. Seděla vedle mne na sedadle a vyprávěla: 
"Víš, že máme malá prascítka a ty je potřeba zpočátku hlídaL. ze soboty 
na neděli, už pomalu k ránu, on (to bylo ocl mistrové asi nejlepší 
jmenování Daleckého) v noci vstal a že se de podívat clo chlíva. ZcléÍ!o 
se mi, že je tam nějJk moc dlouho, i šla jsem za ním. Ale on nikde. 
Napadlo mě, že je u té mrchy. Jistě už. víš, že leze k Březince. Tak aby 
neslyšel vrznutí dveří - vchod byl obr<::Ícen k chalupě té sousedky -
vylezla jsem otevřeným otvorem , co se vyhazuje hnl'Ij, a přelezla 
hnojniště. Sotva stanu na cestě, právě od té cizoložnice vyšel. Udeřila 
jsem na něho: "Kdes by]?" On se zarazil a přiškrceným hlasem brblá: 
Honil jsem německou myš". J;J jsem se do něho pustila:. "Jo, tu její 
černou ... , ty lumpe ... a následovaly další sprosté nadávky. "Abych ho 
vystrašila, tak jsem mu pohrozila, že ho udám, že poslouchá Londýn. 
Po těchto slovech po mně skočil, popad pod krkem a t<-Íh k jámě s mo
čůvkou a hučel: "J<.í tě potvoro utopím!" Jak mě prudce chyt, vyrazil 
mi čelist; nemohla jsem ani dechu popadnout. Když zjistil co proved, 
vrazil clo mě, abych mazaLI clomi'1. Musel mě Ruda odvézt na kole 
k doktorovi a ten mi bradu srovnal." 

Bylo mně po té její zpovědi hrozně. Vzpomněl jsem na domov, na 
maminku a tatínka, j<::.!< se měli rc.ídi a jak si jeden druhého v;Jžil a ctil. 
Mezi námi doma ncpadlo špatné slovo, při pr<ki za stavem tatínek, 
maminka u sukadla a my děti u stolu při uzlíčkov;íní přikrývek jsme si 
všichni zpívali. 

Konflikty, h<ídky, nadcívky v rodině Daleckých se zvyšovaly. Mistro
vou v nen<.ívisti podporov<lia její sestra, kted mi pl"ipad<lhl jako zlý 
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duch. To třeba sypc:da na dvoře clrt"Ibeži zrní se slovy: "Na, na, na, 
pojďte žrát!" a jak uviděla na protějším dvoře sousedku Benešovou, 
zvedla hlas a volala: "Pojď, pojď, mrcho, nažereš se až chcípneš!" Další 
nadávky byly jména rl"1zných domácích i exotických zvířat a následující 
vulgární slova, které používají ti nejsprostší lidé. Nikcly od té doby 
jsem neslyšel tak ošklivě nadávat nějakou jinou ženu, jak nadávaly 
Dalecká a její kulhavá sestra. 

Jindy po práci čtu ve své světničce u okna knihu, když náhle clo 
večerního ticha z vedlejší místnosti se ozvalo: "Pojď, pojď si pro něj, ty 
k.. .. , tady ho máš'" a několikráte se to opakovalo. Poznal jsem hlas 
tetky Julie. Vyklonil jsem se z okna, abych viclčl clo okna sousední 
místnosti a musel jsem se sm<Íl - tetka měla v okně hliněný hrnec a na 
něm mistrovu čepici. Sousedce Benešové, která poklízela před chalu
pou, tím znázon1ovala mistra. 

Tato situace se táhla přes celou zimu a jaro, až v létě se vyhrotila 
tak, že tyto dvě sokyně, Dalecká a Benešová, se dostaly k soudu. 
Mistrová si vzala za svědka svého syna Rudolfa, Benešová hájila "svou 
čest" sama. Jak jsem se potom dověděl ocl Čudíka, advokát oběma 
ženám domlouval, aby zanechaly hádek, smířily se a že už jsou dost 
staré, aby měly rozum. Oběma bylo přes padesát let. Svědectví Rudolfa 
neuznal, věděl, že by stejně mluvil ve prospěch matky a Benešová se 
nepřiznala k nějakému bližšímu vztahu k Daleckému. 

Ale ani po soudu nenasta l kJid. Stárnoucí ženy pokračovaly v boji. 
Byl zase podzim a bylo po polních pracích. Dalecká se sestrou v 
kuchyni přebíraly hrách a při tom oknem sledovaly každého, kdo 
procházel kolem po silnici. Já jsem pracoval v kovárně u ponku, mistr 
ohl"íval sekeru ve výhni, Čuclík kdesi běhal. Tu se strhnu! před vraty 
z průjezdu domu hrozný kravál. Dalecká stála před vchodem a ječela: 
"Ty čubko, tak jsi soucl prohrála" a veliká slina doprovázela její řeč. 
Benešová se v chůzi zastavila, postavila se proti Dalecké a palba slov a 
plivání už lítá z obou stran. Do jejich hádky je sylšet pichlavé vyzývání: 
"Jen jí dej, jen jí dej ... " To tl"ctí bojovnice-tetka , ktyta pootevřenými 
vrátky, tak podporuje Daleckou. Již to vypadá, že si tyto dvě ženštiny 
vjedou do vlasů. Rukama si šermují před tvářemi, jen a jen se na sebe 
vrhnout. Mistr, který právě vykovává ohřátou sekyru, ustal v práci, 
nastražuje uši, pak prudce odhazuje nástroj do kouta a se zamračenou 
tváhí a zábleskem v očích, s kladivem ve vztyčené pravici vyráží ze 
dveří kovárny a žene se k hádajícím žen<ím. Levou rukou je od sebe 
rve a cloumá s nimi a řve: "Jděte od sebe, nebo vás obě zabiju!!!" 
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Dív3m se vyjeveně oknem na tuto scénu. Z prl'1 jezdu vybíhá Čuclík , 
ruce má nad hbvou, utíld po silnici a ve hněvivém pláči huLíká na 
celou ves: "Na takový život se vy. . . . , vidíte jaké méÍm rodiče!" sděluje 
sousedl'llll, ktel-í vybíhají ze stavení, aby zjistili, co se to vlastně u ko
véÍrny děje. 

Mistr s kladivem v ruce zahnal manželku clomti, Julka ta zajela 
sama jako had, a Benešov;] Laky spěšně zmizela. T.iclé na Čihadlech si 
měli zas o čem povídat. 

Kovář Dalecký byl zvláštní člověk; tvrd}· na sebe, tvrdý na druhé. 

Mčl ale chvíle, kdy zjihnu!, stal se j iným �� mlH� mlade:\mu chlapci 
otvíral svoje nitro. Vzpomínal na své tč:l.ké ml;_íclí <J pak na. podlečné 
roky, kdy:l. se oženil pro existenci, s vdovou Mil'<ítskou. Vyp1:<Ívěl: "nyly 
to roky stálého napětí. Kclyž jsem přišel do Chotěbol"e na n áku p, a set
kal se tam s něj<lkým zn;1mým, ten mi povídal : "M istí·e , slyšel jsem, že 
se Mil-átský vrátil z Ruska." Ncbo jiný zase pravil: "Viclčl jsem kov;í(e 
Mil-;hského jít k Libici." T1valo to několik let, ne?.! i jsem byl ujišté�n , 7c 
se bývalý manž.el mé ženy nevr<.Ílí. S mistrovou jsem nic pěkného 
neužil, jak _jsi mnohokréÍle slyšel, vyčítala a vyčítá mi dodnes mou 
chudobu, ml'lj vanclrovnický uzlík, jiného že jsem clo stavení nepřinesl . 
A j;:í za ten čas , co jsem si ji vzal, mnoho tady zvelebil. Kov<Írnu jse::m 
vybavil stroji, clo hospod31-ství pořídil lepší polní nářadí, koupil 
nap<íječky a st<_íle d;]l něco vylepšuji. A tec!' v poslední dobu mč 
pocle7.írá, že jsem jí nevěrný s Bencškou. Musím se ti přiznal, a j;:í ti 
věřím, že nic nik0mu neprozraclíš, proč večer odcházím a proč k n<:Írn 
chodí Hanzal, Souček, Málek, Pavliš a z druhého konce vsi S)ísr. 

Ty to dávno ví.�, že k nám chodí poslouchat Londýn, ale r:evíš, že 
my rO?.šiřujeme lct(Jky; I-cely i s hochy Benešovými mLÍm v tomto smčru 
styl<. lJ v(Js v Sobí1'íovc'� _je hodně poctivých l id í a něktcrí jsou i u p<lr
tyzánl'L Mohl bys tam k vám přenášet ileg<:í lní Lisl<. Musíš to é!le děla t 
opatrně ! O mé činnosti nikdo z mé rodiny neví, poněvadž se bojím , že 
by mč mohla ve zlosti udat vlastní žena. Už mi ned;ívno vyhrož.ovala, 
k vl'lli poslechu z ciziny. Na pl'1dč m<Ím za jedním tr<.Ímem skrýš a z té, 
až. ti řeknu, vyzvedneš nějaké let;.íky a v sobotu je odneseš domů. D<.Íš 
je lidem, o kterých jsi přesvědčen, že jsou dobří vlastenci!" 

Letéíky jsem přemíšel ukryté na holém těle pocl koš ilí a nebo v du
tině rámu kola pod sedlem. V Sobíňově jsem je d;.ív3l číst v truhlářské 
dílně. u Kafkl'1, kcle bylo více jak deset zamčstnancl'I a pak bratrovi 
Josefovi, který je šířil cl<íl. Bylo Lo nebezpečné, ale šťastně jsme celou 
letákovou činnost utajili <JŽ clo osvobození. 
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Letáky pocházely od ilegální organisace Rada tří, v které byl 
zapojen soused Pavliš z pivovaru. Až do konce dubna 1945 jsem měl 
od každého druhu letáku jeden schovaný. Říkal jsem si, že to budou 
po válce cenné dokumenty, ale švagr Smolka z Brodku u Přerova, který 
k nám v tu dobu přijel na návštěvu, mi všechen tištěný materiál spálil. 
Prohlásil: "Fronta se blíží a kdyby k vám Němci vtrhli a let<:í.ky našli, 
povraždili by vás všechny!" 

Přišel 5. květen 1945. Toho dne ráno jsme natahovali na kola 
obruče, když přiběhl kominík Hanzal se zprávou, že je konec války. 
Ruda phnesl žebřík a hned strhnu! firmu, na které byl německo-český 
nápis: SCHMIED und HUFSCHMIED - kovář a podkovář Rudolf 
Dalecký. 

Jak jsem uslyšel tuto zprávu, bez dovolení a bez ohlášení mistrovi, 
jsem sedl na kolo a ujížděl z Libice k Sobíňovu. V Sokolovském lese 
z houštiny na mě vyběhl pes vlČéí.k a držel se stále za mnou. Měl jsem 
v kapse nesněděnou svačinu. Při jízdě jsem chleba lámal a kousky 
házel za sebe. Tak jsem dojel a pes se mnou, až do naší vesnice. Doma 
jsem zjistil podle známky na obojku, že je to německý vojenský pes. 
Asi utekl před frontou. Zavřel jsem ho do kl'I!ny a maminka mu dala 
žrát. Potom jsem běžel na náves a dostal jsem se s dalšími muži a par
tyzány, kteří přišli z lesů na Bílek, kde jsme odzbrojili německé vojáky 
a pak se zbraněmi byli vysláni na dvou nákladních autech odzbrojit 
menší posádky ve Ždírci a Křížové. Za Sobíi1ovem jsme však narazili 
na ustupující oddíl SS a v přestřelce, která s esesáky vznikla, padlo 
mých 29 druhů, mezi nimi i můj bratr Josef. Já byl nebezpečně zraněn 
do levého boku. Po vyhojení jsem se vrátil do Libice a pracoval u mis
tra Daleckého až clo konce srpna, kdy jsem definitivně ukončil učení. 

Jak to bylo s tou nevěrou mistra Daleckého, dodnes nemohu s jisto
tou říci. Záž.itků v Libici u Daleckých bylo mnohem víc; zachytil jsem 
jenom Ly, které se mi zdá ly nejzajímavější. 

ACH, TY PENÍZE! 

Byli oba chudí - Mal"ka, jak jí lidé od mlada jmenovali, vyrostla 
v rodině drobného zemědělce Bednáře, který musel také pracovat za 
stavem, aby uživil svých šest dětí. Mařce už ocl školy se líbil Jarouš 
Starý, zvaný Zámečník z 1-Iuti. I Mal"ka, kter<Í byla čiperná a veselá, se 
Jaroušovi zamlouvala. Jak měli příle7.itost mezi mládeží. Spolu roz-
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mlouvali a dělali si plány do budoucna. Ale matka Mařky této známo
sti nepřála. Jarouš byl z rodiny, v které se scházeli lidé, jenž vyznávali 
rodící se socialistické učení. Půjčovali si mezi sebou knihy; v nichž byla 
jinak podávaná historie národa, než bylo dosud a obsah knih byl 
ponejvíce atheistický. 

Jinak byl Jarouš dobrák od kosti, se stéíl}·m úsměvem na tváři a do
kázal se postavit ke každé práci. Živil se tkalcovinou, ale dovedl po 
svém otci, který měl zámečnictví, spravit kde co. Hlavně hodiny 
napravovat, to byl jeho koníček. I chalupu měl od rodičů slíbenou, že 
až se ožení, tak ji dostane. 

Matka Matky však ttvala na svém a prohlásila, ž.e dceru do takové 
bezbožné rodiny nikdy nedá. Mařce i Jaroušovi přibývala léta a phšel 
den, kdy musel Jarouš rukovat na tři roky na vojnu. Domů dojížděl jen 
málo a když se se svým děvčetem sešel, přísahal jí, že bude na ni čekat 
tl-eba dvacet let. I Mal-ka Bednál-ová se také zapl-ísahala, že jiného si 
nevezme, jen jeho. A skutečně také dvacet roků na sebe čekali. 

Jaroušovi ubíhal tl-etí rok vojančení, když vypukla světová válka. 
Musel dál sloužit a tloukl se na frontách další čtyři roky. Měl štěstí - za 
celou dobu války ani nebyl raněn, ale ztratil v ní svého bratra An
tonína. V Hjnu 1918 se vrátil domů. Doufal, že teď, po tak dlouhém 
čase, jim přece Bednářka dovolí, aby se mohli vzít. Ale ta nepovolila, 
i když Mařce už bylo hodně přes dvacet. "Ať je raději stará panna", 
prohlásila u kupce před sousedkami, "pohanovi ji nedám!" 

Jaroušovi táhla tl-icítka a jeho vyvolená byla jen o dva roky mladší. 
Byli si ale stMe věrni a věhli, že se jejich sňatek pl-ece jen jednou 
uskuteční. Vzít se proti vůli staré Bednářky nechtěli. Tenkrát ještě děti 
poslouchaly své rodiče a tak ani Mařka nechtěla odejít z domu bez 
matčina souhlasu a jejího požehnání. Její otec, ten byl doma malým 
pánem, bál se zlostné manželky, která všechno vedla. Nechtěl dělat 
mrzutosti, i když by Matce sňatek s dobráckým Jaroušem přál. 

Uteklo pět let od války, láska těchto dvou milenců už trvala dvacet 
roků. Hospodyně Bednářová, takhle o otavách, na louce promok
la a onemocněla zápalem plic. Lékal-e nechtěla, léčili ji tedy doma -
zábaly. Ale vysoké horečky zdolávaly tuto starší ž.enu, která nebyla 
žádná silačka, až Bednářka cítila, že se blíží její smrt. Než zemřela, 
zavolala Mal-ku a Jarouše a udělila jim požehnání. ' 

Jarouš s Mařkou po jejím pohřbu ještě nějaký čas museli počkat, 
aby dodrželi obvyklou dobu smutku a pak se vzali. Oběma už bylo pl-es 
thcet let. Ještě padesát roků pak spolu žili, ale děti neměli. Hospo-
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dařili spolu na malé výměi·e a mívali jednu až dvě kravky Jarouš, 
pokud ještě tkalcovina šla, dělal za stavem, a to bylo tak do konce 
druhé světové války 

V domácnosti a při hospodaření rozhodovala Mařka. Přinesla si tuto 
vlastnost z domu od matky. Jarouš bez odporu poslouchal a žili si 
spokojeně. Mařka při tom malém hospodářstvíčku dokázala šetřit a tak 
naškudlila pěknou sumu peněz. Když v roce 1953 přišla měnová refor
ma, měli Zámečníkovi ve spořitelně pl·es sto tisíc korun. T řebas přišli 
o velkou část úspor, znovu tetka šetřila, a když osmclesátčtyřletá zem
řela, zanechala na dvou vkladních knížldch 60 tisíc. O tom, co všech
no ty těžce našetřené peníze přinesly, bude v následujících kapitolách. 

Jak již jsem pověděl, byla Mařka Zámečníková velmi šetrná žena. 
I když měla úspory, chodila otrhaná jako žebračka, jen v neděli se 
oblékla do lepších šatů a šla clo kostela. Pár mírek polí je živilo až do 
vysokého stáří. Stravovali se skromně, stačilo jim mléko, tvaroh, máslo 
od krávy, vajíčka od slepic a maso z drůbeže, hus a králíků. Tetku bylo 
vidět od jara do podzimu chodit po okolních polích, kde sbírala klásky 
nebo jiné zanechané plodiny, aby měla dost krmení pro svá domácí 
zvířata. Také sbírala bylinky na čaje. 

Když už ji bylo přes osmdesát, musela k lékaři, neboť pociťovala 
bolesti na prsou. Na rentgenu jí zjistili, že má oboustranný zápal plic. 
Hned ji odvezla sanitka do nemocnice. Strýc Jarouš zůstal doma sám 
a jeho smutek byl tak veliký, že ho ranila mrtvice a on zemřel. Chalupa 
potrhaná, málem na spadnutí, byla po jeho smrti a pohřbu prázdná. 
Tetka Mařka byla v nemocnici a jak mi osobně řekl její synovec 
zdravotník těžko se už živa vrátí. Sousedi měli obavu, že nějaký 
poberta do chalupy vleze a co v ní je trochu cennějšího, ukradne. 
Vzkázali příbuzným Mařky, Tomkovým do Chotěboře, kterým sli
bovala, že budou po nich dědit, aby do Huti přijeli. Tomkovi věděli 
o tetčiných úsporách a tak vyhledali v bar<:íku spořitelní knížky a i s pe
řinami si je odvezli. Synovec Jirka navštívil tetku v nemocnici a dal jí 
podepsat závěť, kterou odkazuje všechen majetek těm Tomkovým 
v Chotčboři. 

Všechno by snad bylo dobré, kdyby Tomkovi byli rozumní a počkali 
až teta opravdu zeml-e. Mařka se za tři týdny zotavila a byla 
propuštěna domů, kde se hned sháněla po knížkách a peřinách. 
Příbuzní z Chotěboře, kteří uvěřili, že se ncmocn;.í neuzdraví a zemře, 
zatím peníze utratili a teď, když je chtěla tetkJ zp<ítky, tak je neměli. 
MaJ-ka Zámečníková po vsi vykřikovala, ze ji podvedli a zneužili její 
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bezmocnosti v nemoci, z;.í.věť zrušila a ohlásilél pťípad bezpečnosti. 
Tomkovi museli peníze vrátit a tetka prohléísilél, ž.e je už nikdy nechce 
vidět v chalupě. Také synovce Jirku, který toto všechno podle ní 
nastrojil, vyhnala. 

MaL-ku počala navštěvovat její neteř Lída Bednáí-ová, učitelka v in
validním dLkhodu. Starala se o ni, chodilél jí nakupovat" uklízet v cha
lupě. Na tetku také pC1sobil Emil Socha, člověk velmi vzdělaný, který 
bydlel v SobUí.ově. Byl tetky vzclúleným příbuzným. Dosáhl toho, že 
Zámečníková odkázala na opravy místního chrámu deset tisíc korun 
a ostatní peníze a chalupu dala phpsat Lídě. 

Za dva roky Mařka zemřela a bývalá učitelka všechno dědila. Ke 
zdanění přihlásila jenom jednu knížku s třiceti tisíci, druhou zatajila. 
Ale lidská chamtivost nezná mezí. Lídu Bednářovou udala vlastní 
sestra, která jí dědictví záviděla. Byl z toho soud a milá důchodkyně 
musela platit velkou pokutu a samozřejmě i poplatky ze zbytku 
vkladu, z dvaceti tisíc. 

Lída, nervově nemocn<:Í. a celý život lehkomyslná , potřebovala 
chlapa, aby jí za zděděné peníze opravil chalupu. Bydlela v ní se svým 
synem, ke kterému přišla s nějakým ženáčem ve Slezsku, kde učila. 
Vzala si k sobě za druha opilce Trnku, jenž byl už několikrát trestaný. 
Trnka jí skutečně dal barák clo pořádku. Ale měla s ním veliké tram
poty, neboť často vysedával v hospodě a opíjel se. Musela pro něho 
chodit. 

Když už byl clnmek adaptovaný uvnitl- i zvenčí, Lída se jednoho dne 
z nevysvětlitelných dC1vodů oběsila na háku u dver-í. Pěkně upravený 
domek ze zděděných peněz, tak těžce ušetl-enýrh, mnoho neužila. 
Skončila svúj život ve 49 letech. 

Proč to udčlab, tčžko usoudit! Byla ncrvovč ncmocnú, což se u ní 
projevovalo už ocl mlúdí. Byla to žena naclanéÍ, pčkně kreslila a po 
studiích dlouho učila. Její chovcíní ukazovalo, že není normální. Jak 
jsem se zmínil, měla nemanželského syna se ženatým mužem. Aby 
nebyla braná jako svobodn<:Í matka, umluvila ze sousedství chlapce 
stejného příjmení a stál-í jako ona, aby si ji "jen na oko" vzal. Prý stejně 
spolu žít nebudou a za čas se rozvedou. Jindřich, tak ,se jmenoval, 
mnoho rozumu neměl, vyplnil její přání, dal se s ní Óddat a také 
rozvést. Lída se stala rozvedenou paní a už nebyla slečna s nemanžel
ským dítětem. 

Ale to už s pojednáním '1\ch, ty peníze" nesouvisí a tedy další 
Lídiny příběhy a i nešťastnou Lídu raději necháme spát! 
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