
PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII 
Řada C: Vzpomínky 

Svazek č. 5 
 

 

 

 

Václav Vančura 
 
 
 
 
 
 

VZPOMÍNKY 
 

2. část 
 
 

1993–1994 
 
 
 
 

Vzpomínky úhonického rodáka, který pracoval v hostivické mlékárně 
a zapojil se do hostivického ochotnického divadla 

 
 
 
 
 

 
 

Hostivice, červen 2014 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 5 
VANČURA Václav: Vzpomínky – 2. část  2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie vzpomínek zapůjčili Martin Slaboch z Úhonic a Jaroslav Stehlík z Hostivice 
 
Přepis zpracovali Josef Kučera, Alena Kučerová a Jiří Kučera 
 
Úvod doplnil Jiří Kučera 
 
 
Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 5 
VANČURA Václav: Vzpomínky – 2. část  3 
 

 

O Václavu Vančurovi a jeho vzpomínkách 
 

Václav Vančura se narodil r. 1920 v Úhonicích, kde prožil své dětství i mládí. Od 
roku 1940 pracoval v hostivické mlékárně a od r. 1945 zde i bydlel. V roce 1968 emigroval 
a zemřel v Německu po roce 1997. 

V letech 1993 až 1997 Václav Vančura postupně sepsal své vzpomínky, které pak 
napsané na psacím stroji a okopírované poskytl svým přátelům v Úhonicích a v Hostivici. 
Uloženy jsou rovněž ve Státním okresním archivu Praha západ v Dobřichovicích je fondu 
Vančura Václav, Úhonice.1 Vzpomínky mají tyto díly: 
• Moje dětství a mládí – 1. a 2. díl (sepsáno v Ravensburgu v listopadu 1993) 
• Po maturitě (sepsáno v Ravensburgu v březnu 1994) 
• Moje divadlo (sepsáno v Ravensburgu v srpnu 1993) 
• Havířina (sepsáno v Ravensburgu v květnu 1994) 
• Stavba domu v Hostivici (sepsáno v Ravensburgu v květnu 1994) 
• Vajíčkařina 
• Emigrace – 1. a 2. díl 
• Budovatelské úsilí v emigraci 
• Moje mlékařina ve Švýcarsku 
• Rok v Úhonicích – 1. a 2. díl 
• Pozastavení u úhonických rybníků 
• Všehochuť 
• Paběrky mých vzpomínek – 1. a 2. díl 

 

Vzpomínky jsou velmi osobně laděny, autor kriticky (a zřejmě ne zcela oprávněně) 
hodnotí mnohé lidi ze svého okolí. Přesto vzpomínky obsahují řadu zajímavých, jinak 
nedostupných údajů zejména o fungování hostivické mlékárny a o ochotnickém divadle 
v Úhonicích a v Hostivici. Tento přepis obsahuje výtah vzpomínek se zaměřením na život 
na venkově a zejména na dění se vztahem k Hostivici, při zpracování byla, pokud to text 
umožňoval, vynechána kritika členů rodiny i spolupracovníků. V úvodu jednotlivých částí je 
vždy uveden úplný obsah vzpomínek. 

V tomto svazku je zařazen výtah z dílů Moje divadlo, Havířina a Stavba domu 
v Hostivici, zatímco díly Moje mládí a dětství a Po maturitě jsou zpracovány v předchozím 
svazku. 

 

                                                 
1  Paměti archiv převzal v lednu 1998 a zařadil do přehledu fondů po generální inventuře 2012 
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Psaní této kapitoly jsem stále odkládal, ne snad protože by mi byla nemilá nebo že 
bych si s ní neuměl poradit. 

Důvod byl v tom, že se jedná o kapitolu velmi dlouhou, vždyť divadlem jsem začal 
ještě o několik let dříve, než mi nastala povinná docházka do obecné školy. Divadla či 
šaškoviny se držím po celý život. Tím už jsem trochu naznačil – tedy tou šaškovinou – že 
do této kapitoly míním dát nejen ty vzpomínky, které se týkají toho nejvlastnějšího 
divadla, tedy na prknech předvést divákům myšlenky, které autor vtěsnal do několika 
scén, do určitého počtu jednání a jejich text se museli herci naučit, pochopit jejich smysl, 
ve zkouškách nacvičit gestikulaci, mimiku i pauzy a pak to ve dvou či třech hodinách 
nabídnout publiku. 

V této kapitole toho bude daleko více, na prknech se totiž nepraktikují jen divadelní 
hry, jde i o kabaret, estrády, patří k tomu i hlasové imitace, recitace, rovněž konferen
ciérské projevy a improvisované hovory s diváky, a ještě z další krabičky loutkové divadlo 
a celá řada podobných forem, kterými se snažíme zaměřit na děti, na ty nejmenší i ty 
odrostlejší. 

Už z těch naznačených různých divadelnických způsobů je patrné, že to bude kapitola 
velmi obsáhlá, a zatím nevím vůbec, jak ji rozčlenit do jednotlivých částí, které by přesto 
měly mít určitou návaznost, spojitost a ladně, nenásilně vyčerpaly tuto aktivitu od 
nejútlejšího dětství až po dnešní dny. Už z toho se dá usoudit, že by bylo nejmoudřejší 
tomu „divadlu“ věnovat samostatný, ucelený díl mých vzpomínek. Bude v sobě skrývat 
tolik rozmanitostí a tolik popsaných stran, vždyť jde o zamilovanou činnost celého života. 
Představuje to také mnoho času, který jsem této zálibě věnoval, a to po svém zaměstnání 
a jiných povinnostech, jichž jsem si dokázal nahromadit vždycky takové množství, že se to 
zdálo až neuvěřitelné. 

 

K divadlu dříve než do školy 

Nikdo mě k tomu nenutil a ještě daleko dříve, než jsem byl zapsán panem řídícím 
Josefem Taránkem do jeho první třídy na obecné škole v Úhonicích, měl jsem příležitost 
vystupovat před obecenstvem a něčím je pobavit, něco mu ukázat. 

A první taková příležitost se naskytla v době, kdy mi byly asi čtyři roky, kdy jsem 
ještě dlouho neuměl vyslovovat „Ř“. Místo toho jsem si pomáhal písmenem „Ž“, tedy místo 
„ŘEŘICHA“ byla u mne „ŽEŽICHA“, ve slově „TŘI“ zvládl jsem „TŠI“ nebo jenom „TCI“ 
a snad ještě jiné výslovnosti mi dělaly potíže. To však mi vůbec nevadilo, když tehdy asi 
v roce 1924 byla u nás na sále besídka, jak se nazýval program dětí pro děti. 

V publiku bylo hodně dospělých, asi ponejvíce rodičů, kteří chtěli shlédnout výstup 
svých capartů, snad už i větších dětí a slyšet jejich básničku či písničku nebo jiný projev. 

Určitě to pořádala místní DTJ (dělnická tělocvičná jednota), to jsem si dal dohromady 
ale značně později. Z toho tehdejšího dění jsem pochopil, že to organisoval starý pán 
s mohutným knírem pod nosem. Po létech se ukázalo, že to byl starý ochotnický 
divadelník, který měl mimořádné nadání pro divadlo a podobné podniky. On tedy to 
všechno řídil a uváděl jednotlivá čísla těch malých a nejmenších umělců. Děti s nadšením 
předváděly svoje umění a sklízely za to potlesk a uznání všech diváků, zejména vlastních 
rodičů. 
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Tehdy jsem neměl nejmenší představu o tom, že to muselo být nějak organizováno 
a že snad tomu předcházelo určité vybírání, nacvičování či zkoušky a podobně. 

Přibatolil jsem se na sál sám, po vlastním rozhodnutí a pozoroval pár výstupů, které 
se za potlesku ukláněly a usmívaly. 

Dostal jsem, se až k tomu fousatému pánovi a zřejmě jsem se mu vnutil, že umím 
také jednu básničku. 

Pro tento pořad nebylo postaveno jeviště a tak jednotlivá čísla pořadu se odbývala na 
volné ploše před publikem. Ten fousáč určitě pochopil, o co mi jde, a přitáhl židli, na 
kterou mně postavil. Musel jsem být velmi mrňavý, vždyť jsem nebyl veliký, ani když jsem 
dospěl a tak při těch čtyřech letech? 

Dnes plně uznávám, že to řešení pomocí té přistavené židle bylo nanejvýš nutné, 
jinak by publikum možná vůbec nic nepostřehlo. Když už jsem stál na té židli, uklonil jsem 
se, jak to dělaly děti přede mnou, a začal: 

 Ve stodole: 
 Dvě kuřičky mlátily, 
 kohout přešlapuje… 

a přednesl asi deset veršíků dětské básničky. 

To však se dělo ale ještě ve chvíli, kdy se usmíval a ukláněl předcházející účinkující 
a sklízel spokojeně svůj potlesk. Já byl mezi tím se svými kuřičkami už hotov, také jsem se 
uklonil a usmíval. Avšak žádný potlesk. To fousatý pan Prek dobře zpozoroval, a dal mi 
pokyn, abych to přednesl ještě jednou. Tak se také stalo, přitiskl jsem paže těsně k tělu 
a ke kolenům a už to zase jelo: 

 Ve stodole, ty kuřičky i s tím kohoutem. 

Tentokráte už publikum jevilo o můj přednes zájem, pochopilo asi, že nejde 
o „KŮŽIČKY“, ale opravdu o „KUŘIČKY“. Dojel jsem své veršíky do konce, udatně a hbitě – 
a to i s tím 

 kohout „PŠEŠLAPUJE!“ 

Znovu jsem se hluboko uklonil, maje paže těsně přitaženy k tělu a ke kolenům 
a prožíval svůj vůbec první potlesk za divadelnický výkon. 

Pak ještě v předškolním věku jsme účinkovali, a to s mým bratrem společně. Muselo 
to být určitě ještě v době, než jsme začali chodit do školy. Při tom našem společném 
účinkování jsme měli oba ještě cumla. To bylo dříve velmi praktické oblečení pro malé 
děti, vzadu v kalhotech byl vystřižený otvor a z něho vyčuhoval cumel, to byla spodní část 
košile. V případě potřeby se patřičný výkon vyřídil bez potíží a katastrofy. 

Jistě je tato praktika známá z Ladových kreseb s malých dětí. V Ladově „Kronice 
mého života“ je takový kluk nakreslen dokonce na titulní straně knihy, je bosý s pěkným 
cumlem na levé straně a sleduje obecního policajta, jak tluče na buben. 

A přesně tak jsme vypadali i my s bráchou. Tehdy ochotníci DTJ nacvičili hru „Jan 
Vírava“ a hrálo se v přírodní scéně, v lese „Na Skalce“. 

Představení se konalo jedné letní neděle a bylo tam velmi mnoho účastníků, tedy 
publika i ze sousedních a vzdálenějších obcí. 
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Byli jsme tam i my s bráchou a náležitě včas. Samozřejmě jsme se motali v kulisově 
postavené budově, kde byli maskováni představitelé jednotlivých rolí. Bylo logické, že 
jeden účinkující nebo organisátor se snažil nás z tohoto poměrně malého prostoru vyhnat. 
Ale informovaný činitel se nás zastal, že jsme účinkující, a tak jsme zůstali a zvědavě 
sledovali počínání maskéra a vše, co se za kulisami dělo. Jmenovanou hru neznám a je mi 
vůbec cizí i charakter hry. Udržel jsem si jen to jméno hry. 

Vzpomínám si ještě na to, jak Karel Kučera – který představoval toho Víravu – 
v prvním patře toho postaveného baráku se zastřelil nebo byl někým zastřelen. Jasně jsem 
postřehl, jak jeho „mrtvé tělo“ padlo hlučně na podlahu balkonu, kde k této vraždě či 
sebevraždě došlo. 

Náš výstup byl velmi jednoduchý. Na pokyn jsme se vrhli na scénu, to měla být 
venkovská náves, a prali jsme se mezi sebou. S námi byl ještě malý učedník maskéra – 
holiče pana Františka Těšitele. 

Ta naše rvačka byla sehrána perfektně, opravdově. Brácha praštil s tím malým 
učedníkem o zem a oba jsme ho tloukli, jak to role vyžadovala. 

Nato si to přihnal obecní policajt, kterého představoval Bohouš Jirotka. Policajt 
cloumal se svou dlouhou šavlí a začal nadávat: Setsakramentský klucí, holoto jedna, 
koukejte mazat! Tak jsme s bráchou utekli, sebral se i potlučený učedník a tím byl náš 
výstup u konce. 

Na další divadelnické vystoupení v předškolním věku se nepamatuju, snad už jsem 
jinou příležitost ani neměl. 

 

Školák – divadelník 

Na obecné škole byla divadelní aktivita poměrně malá. 

Snad to bylo teprve ve třetí třídě, kdy učitel s námi nacvičoval malou scénu 
z „Babičky“ Boženy Němcové. Vyprávěla v ní babička svým vnoučatům o proroctví Sibyly, 
o blanických rytířích – vojácích sv. Václava. 

Tehdy mi byla svěřena role Jana či Viléma. Jednalo se o pouhé dvě nebo tři věty, 
které jsem při tomto babiččině vyprávění pronesl. Byl jsem, když jsme to předváděli, tak 
rozčilen, že jsem vůbec nevěděl, kdy mám s tím svým textem přijít. Stačilo přece počkat 
na slova spoluúčinkujícího, který příslušná slova před mým textem pronesl, jak se to 
normálně při divadle děje. To jsem tehdy ale samozřejmě neznal a tak jsem se svou větou 
vyrukoval bez této návaznosti, dalo by se říci intuitivně a ono to náhodou vyšlo. 

Je samozřejmé, že s takovými herci není divadelní práce jednoduchá. Ale nebyl jsem 
ten nejhorší. O rok starší spolužák, dodnes vím přesně jeho jméno, hrál starce v jiné hře 
a ve svém textu měl uvedeno: Stařec – (sedne si na lavičku). A při všech zkouškách, kdy 
měl mluvit, pronesl: stařec, sedne si na lavičku a pak znal jeho vlastní text. Ten si 
nenechal za žádnou cenu vymluvit, že to úvodní nesmí říkat, že je to jen pro něj, aby 
věděl, jak si má na jevišti počínat. Ale i před publikem bylo od něho slyšet jasně 
a zřetelně: Stařec – sedne si na lavičku. Teprve potom přišel ten jeho text. 
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Při jiné divadelní scéně jsem představoval obecního policajta. Měl jsem dokonce 
správnou uniformu, v Úhonicích byla totiž velmi pěkně zásobená půjčovna kostýmů – 
patřila Bohumilovi Příhodovi. Z našeho polyfonu, který byl v šenkovně, jsem si vypůjčil 
malý bubínek a paličky. 

Před představením mi ve škole namalovali fousy a s vyhláškou v ruce a s bubno
váním jsem vešel na scénu a koktavým způsobem jsem předčítal: Náš nejmilostivější ehm 
ehm pan král nakázal ehm ehm, aby do všech uh  uh  uhlů světa bylo sdě  sdě  sděleno 

atd. Tak to byla další role z doby, kdy mi nebylo ani deset let. Šel jsem tehdy v té 
uniformě a s bubínkem do školy na to představení a už po cestě jsem si to vyzkoušel, 
především to bubnování. Způsobil jsem tím po vsi malé pozdvižení, kterému se nakonec 
občané upřímně zasmáli. 

Asi o rok později s námi pan učitel nacvičil dokonce hru o třech dějstvích. Vůbec se 
nepamatuju, jak se ta hra jmenovala, a ani o jejím obsahu nevím dnes vůbec nic. Vím 
však určitě, že jsem hrál mistra kováře a ve svých asi jedenácti letech jsem měl nalepený 
pěkný knír. Měl jsem obvázanou paži, kterou jsem si měl při práci zlomit. Tehdy jsem se 
svěřoval „své dceři“: A ten vůz když jsem zvedal – a sám. 

Víc mi v hlavě z té hry nezůstalo, jen se pamatuju, že jsme to hráli na ochotnickém 
jevišti v Úhonicích a podruhé ve Pticích. 

A po těchto hrách stal jsem se už obligátním představitelem Kašpárka v hrách pro 
děti. Z těch dost početných titulů jsem některé nezapomněl dodneška: Kašpárek a braši na 
vršíčku straší! Kašpárek a bystrozraký, široký s ním, dlouhý taky, Kašpárek a Šmidra. 

Vzpomínám si, že při jedné takové hře byla na scéně situace, kdy měl Šmidra 
zaprodat Kašpárka čertu a namíchal jed do vody, kterou měl Kašpárek vypít. 

Jeden divák, o tři roky mladší než já – František Landa, seděl v první řadě a začal 
křičet: Nepij to, nepij to! V té chvíli jsem už držel sklenici v ruce a podle role jsem to vypít 
musel. Učinil jsem tak dokonce rád, ve vodě byl totiž cukr a já se už dlouho na tu vodu 
těšil. A nedbal jsem vůbec na to Františkovo varování a vodu jsem vyžahl do posledního 
loku. 

V dalších letech už jsem se na Kašpárka tolik nehodil. Při mém posledním kašpár
kovském představení byl mi ten červený kostým s rolničkami příliš těsný a praskly mi 
kalhoty při představení. Musel jsem to před diváky zakrýt a pak v přestávce měla jehla co 
dělat, abychom to představení vůbec ukončili. 

Později už jsem se musel spokojit jen s tím, že budu hrát jenom Šmidru. Jednou jsem 
měl i se Šmidrou na jevišti nemilou potíž. Byl jsem totiž nachlazen, snad jsem měl chřipku, 
ale hrát se muselo. Měl jsem nalepený pěkný knír, ale v důsledku přílišného pocení bylo 
lepidlo – mastix – natolik narušeno, že mi najednou knír málem upadl. Včas jsem to 
zpozoroval. Při hře v tu chvíli vyšlo najevo, že Šmidra Kašpárka zradil. Jako ze strachu 
před potrestáním jsem utekl za jeviště. Tam mě maskér dokázal rychle osušit, nanesl nový 
mastix a přitiskl k němu ten můj knír. Vrátil jsem se na scénu a jako strachem jektal zuby 
a rukou přitlačoval ještě chvíli ten knír, ten už dobře držel a jelo se dál. 

Měl jsem vždycky smysl pro humor a snad i určité komediantství v krvi, a to už 
v dětských letech. Když mi bylo dvanáct let, vyzval mě učitel Kratochvíl, abych šel k tabuli 
a dělal legraci. Nevěděl jsem, jak do toho, ale pak jsem přece začal něco improvisovat. 
Všichni se smáli – především žáci, snad také proto, že se pěkně ulili od vyučování. K té mé 
šaškárně byli přizváni i učitelé z ostatních tříd a i oni se upřímně smáli. 
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S odstupem let při vzpomínce na tuto scénu jsem nad tím uvažoval a říkal jsem si, 
jakou to mohlo mít tehdy úroveň, v těch letech a při té nenadále improvisaci. Ale jestliže 
se všichni upřímně smáli, tak to bylo v pořádku. Vždyť vlastně o nic jiného nešlo, než 
o ten smích. 

Když mám někdy možnost sledovat děti, jak se podobně také mezi sebou baví a jak 
se někteří jedinci z nich dokážou humorně presentovat, pak už tu svoji první šaškárnu 
nehodnotím tak příkře. 

 

Mé divadlo ve studentských letech 

Ve studentských letech už jsem hrál divadlo častěji a dá se říci, že skoro v každém 
divadelním kuse, který se v Úhonicích sehrál, byl jsem prostě při tom. Bylo mi jedno, která 
organisace či spolek takové představení pořádala, přijal jsem rád každou nabídku a také 
každou roli. Byly to brzo hlavní role, které mi byly svěřovány. Jedna z prvních byla 
milenecká role v „Bytové nouzi“. Toto divadelní představení je citováno i v kronice obce 
Úhonic, bylo sehráno v r. 1931. 

Moje hra se zřejmě líbila a krátce nato jsem dostal roli fotbalového fanatika, se 
kterou jsem se podle mínění spoluherců překvapivě dobře vypořádal. Jméno té hry jsem 
zapomněl, organisovala ji tělocvičná jednota „Sokol“. 

Pak v jedné hře – pro S. K. Úhonice – jsem zaskakoval malou rolí Jardy, pekařského 
učedníka. Jeden mladý pár měl nejen ve skutečnosti, ale i na jevišti představovat mile
necký pár. Během zkoušek se však mezi sebou nepohodli a on odepřel hrát. 

Za jediný týden jsem to zvládl, byla to malá role, dá se říci episodka – s jediným 
výstupem. Dala mi však zabrat, protože jsem měl dát na scéně „své milé“ hubičku. Byla to 
velmi hezká holka, o tři roky starší než já. Měl jsem z té hubičky velký strach. Ale dopadlo 
to dobře, ona to vyřešila sama, a to jednoduše tak, že mi v danou chvíli vrazila pusu sama, 
a to dokonalou, nefalšovanou. 

V roce 1938 hráli Sokolové divadelní představení „Z českých mlýnů“. Byla to hra se 
zpěvy, ve které jsem hrál mladého mlynářského „práška“. Dodnes znám přesně tu 
písničku, kterou jsem zpíval „Nade mlejnem, pode mlejnem Andulinka chřadne“. S tím 
zpěvem mi to vyšlo docela dobře, ale za doprovodu klavíru. Měl jsem ale při zpěvu zároveň 
sám hrát na tahací harmoniku. Pokoušel jsem se sice o to na tatínkovu „heligonku“, ale 
moc mi to nešlo ani při zkouškách a tak pro jistotu se uskutečnil zpěv za pomoci klavíru. 

Snad o něco dříve nebo o málo později se baráčníci rozhodli hrát zase divadlo, a sice 
„Mistr Bedrník a jeho chasa“. To mi bylo snad 17 let a dostal jsem tu titulní roli. Hrál jsem 
tedy opilce a dokázal jsem to tak, že i zkušení režiséři jiných spolků nechtěli věřit, že jsem 
opravdu opilý nebyl. Měl jsem to asi dobře okoukané z naší hospody. Na scéně, kdy jsem 
zpíval „Korbelíčku, korbeli, v tobě pravé posily“, rozmáchl jsem se s gesty opilce tak s tím 
korbelíčkem, v němž bylo skutečně pivo, že jsem polil i nápovědu pana Václava Lišku, byl 
osvědčeným nápovědou pro každý spolek. Pan Liška musel být ale velmi překvapen. 
Nesledoval jsem vůbec jeho reakci a hrál jsem toho opilce co nejvěrněji dále. 

Však budu mít ještě v následujících kapitolách dost příležitosti o hrách svých „opilců“ 
určitě mnohé vyprávět. Málem mi později byly dávány především takové role, dokonce 
místní autor v Hostivici je psal jeden čas pro mne „na míru“. 
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Jedenácté přikázání 

autor 4. zprava – stojící, 
dítě dole uprostřed Ant. Pokorný 

 
Z českých mlýnů 

autor 1. vlevo – klečící 

 
Domov 

autor sedí s holí 

 
Lidunka z horské paseky 
autor se „svou milenkou“ 

 
Lidunka z horské paseky 

autor vpravo 

 
Jak jsem se měl po smrti 

autor 1. vpravo 
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Ve hře „Domov“ od Josefa Hais Týneckého jsem hrál zbohatlíka, odrodilce, který 
ignoroval a ironisoval lásku k vlasti. Byla to jedna z hlavních rolí, za kterou mě pochválil 
i sám autor, který byl přítomen. Nečekal jsem takové uznání, protože jsem představoval 
negativní charakter. Věděl jsem dobře, že alespoň publikem jsou oceňováni positivní 
představitelé a ponejvíce role komické, v nich se nemusí projevovat tolik hereckých 
schopností, stačí slušně předvést autorova slova a u publika je úspěch zaručen. Ve hře 
„Jedenácté přikázání“ jsem představoval toho manžela, který se onomu přikázání 
zpronevěřil. 

Ve hře Václava Vrány Trocnovského „Jak jsem se měl po smrti“ jsem s procítěním 
sehrál zklamaného spisovatele, který psal bez úspěchu, a aby došel slávy, zaranžíroval své 
utonutí v moři při havárii letadla. Strýčkovi Karlovi se ta moje hra obzvlášť líbila. 

Ještě jsem několikrát účinkoval v dalších hrách, ale zapomněl jsem už jejich jména 
a dokonce i někdy i role. Ještě bylo i dost přednesů básniček apod. při určitých výročích 
a slavnostech. 

Při vzpomínce na bitvu u Zborova po patnácti letech se stará paní Nová rozplakala při 
mém přednesu. Domnívám se, že to nebylo zásluhou mého hereckého výkonu, ale připo
mněl jsem jí zřejmě jejího manžela, který ve válce padl. 

Na střední škole jsme divadlo vůbec nehráli. Měl jsem však jednou příležitost 
spoluúčinkovat, na naší studentské „Academii“. Je to jakýsi studentský ples, celý program 
vyplňují studenti, i kapela je studentská. Byl jsem tehdy v kvintě, bylo mi tedy 16 či 17 let. 

Profesor češtiny, Karel Pavlík, mi dal přednést vybranou báseň pro tuto „Academii“. 
Velmi mne to překvapilo, protože on mě nejen neměl rád, dokonce mě nenáviděl. Zažil 
jsem s ním mnoho nepříjemného a ještě v cizině byly dost často moje strašné sny 
spojovány s touto nenávistí, kterou ke mně měl. V jedné z dalších kapitol míním se 
o tomto vztahu více rozepsat.  

Nebyl jsem jediný, kdo přicházel v úvahu pro přednesení té básně. 

Ve třídě A, kde byl Pavlík třídním profesorem, byl ještě Josef Kobr, pozdější herec 
v Ostravě a zasloužilý umělec, i ten byl podroben menší výběrové zkoušce. A ten to proti 
mně vyhrál. Nečekal jsem ani nic jiného. 

Ani trochu jsem toho nelitoval, protože ta básnička se mi vůbec nelíbila, byla příliš 
moderní a pro mne naprosto nevkusná. Jmenovala se „Slaneček suchý“ a první její verše 
zněly: Slaneček suchý, suchý, suchý a totéž se v básničce ještě několikrát opakovalo. 
Nedovedl jsem si vůbec představit, jak bych při takových verších měl rozehrát své city, 
abych diváky přesvědčil či dokonce nadchnul. 

Ani při tom Kobrovu přednesu jsem neprožíval nic jiného, jen nesouhlas a nepocho
pení. A byl jsem skutečně rád, že jsem i já nemusel na jevišti schnout jako ten slaneček. 

 

Naše divadlo za protektorátu 

V době hitlerovské okupace byla mládež ochuzena o mnohé, co jí v normální době 
plně patřilo, co bylo pro ni charakteristické a za normálních podmínek zcela samozřejmé. 

Nejprve byly zavřeny vysoké školy (17. listopadu 1939), pak zakázány taneční 
a podobné zábavy, oslavy a postupně bylo víc zakázaného než dovoleného. 
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Divadelní činnost byla přece jen tolerována, i když byla sešněrována zásahy 
byrokratické a kolaborující censury. 

A tak bylo samozřejmé, že rostl zájem o divadlo, nejen o to profesionální, ale 
i o divadlo ochotnické. 

Měl jsem už od nejútlejšího dětství o divadelní činnost mimořádný zájem a bylo tudíž 
naprosto samozřejmé, že jsem se zapojil. Stačilo v tom jen pokračovat a dalo se očekávat, 
že ta moje aktivita bude stále intensivnější, jak to i předešlá léta jasně dokazovala. 

Bylo i logické, že jsem se brzo pokusil i divadelní představení režírovat. Ta moje první 
a i ty další režie nebyly žádné přísné usměrňování a poučování, což v naprosto extrémním 
provedení prozrazují záběry při filmování, ale šlo o kamarádskou spolupráci začátečníků 
s těmi, kteří už na jevišti několikrát byli a měli tudíž jisté zkušenosti a také si už přece jen 
ověřili, jak si diváky získat a čeho je třeba, aby myšlenky a záměry autora byly vhodně 
servírovány obecenstvu. 

A tak došlo k tomu, že jsem se před koncem roku 1939 rozhodl dovést k představení 
jednoduchou a nenáročnou hru „Lidunka z horské paseky“. Byla to hra, která se mohla líbit 
i úhonickému obecenstvu, a nevadilo mu, že byla sehrána na Silvestra, tedy 31. prosince. 
Informoval jsem se o záměrech úhonických korporací; na tento termín nebyla plánována 
ani žádná tancovačka, což jinak na Silvestra bylo zcela obligátní. Dohodl jsem se 
i s příslušnými funkcionáři DTJ, kteří souhlasili, že budeme hrát pod jejich hlavičkou. A tak 
se mohlo s prací začít. 

Hra neměla příliš početné obsazení, snad asi deset lidí, i to se zdálo přijatelné. 
Poměrně snadno jsem načrtl rozdělení rolí a příslušné divadelníky jsem obešel a dohodl se 
s nimi o zkouškách. 

Ta první čtená zkouška i ta další mimo jeviště proběhla zcela normálně a tudíž 
k mému uspokojení. Potom mi ale dva ochotníci odřekli. Už se nepamatuju, kteří to tehdy 
byli a jaké k tomu měli vlastně důvody. Vzpomínám si ale velmi jasně, kolik běhání 
a námahy mi to dalo sehnat náhradníky. Bylo zcela logické, zvláště za dané situace, že 
budu také hrát, ale obsazení jedné mužské role mi přesto chybělo. 

Při tom bezúspěšném hledání a přesvědčování mě napadlo, že donutím svého bratra 
Josefa, aby tu roli vzal. Stejně měl vždycky nemilou kritiku, dokonce i posměch na naše 
představení a naše výkony a tak bude mít možnost, co on na těch prknech dokáže. Při 
těchto potížích moje původní nadšení přece jen ochablo a říkal jsem si, že to divadlo 
dohromady dám, když už jsem s tím jednou začal, ale že už se nikdy v budoucnu o něco 
podobného pokoušet nebudu. 

A dohromady jsme to dali a divadlo jsme docela pěkně sehráli, sál byl naplněn do 
posledního místa a my byli úplně spokojeni. 

A co se stalo dál? Můj bratr, který dovedl dosud jen nepříjemně kritisovat, aniž 
v něčem pomohl, začal se najednou o divadlo plně zajímat, nejen jako herec, ale začal se 
starat i o scénu, osvětlení a podobně. Měl k tomu mimořádné schopnosti a tím přispěl 
nepopiratelně k tomu, že naše aktivita se udržela při životě, že jsme se našemu obecen
stvu na jeviště častěji a častěji ukazovali a že i úroveň našich představení se postupně 
lepšila. 
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A krátce nato, snad to bylo v únoru, jsme sehráli veselohru „Pan Breburda zanáší“. 
S Josefem jsme měli hlavní role a donutili úhonické občany, aby se upřímně a dostatečně 
zasmáli. Toto představení jsme hráli dvakrát, a sice v sobotu a hned nato v neděli. 

Vstupenky jsme měli předem všechny vyprodané. 

Tato naše veselohra měla ještě jeden positivní důsledek. Přibývalo zájemců o divadlo, 
nejen o hru na prknech, ale i o určitou pomoc technického charakteru. Tím byly dány 
předpoklady, že se v příštích letech v Úhonicích divadlo nejen udrží, ale že se bude i více 
hrát. 

Bylo sehráno dost představení, neudržel jsem si všechna ve své paměti, ale je 
i samozřejmé, že některá nemůže člověk nikdy zapomenout. S naší činností to došlo i tak 
daleko, že jsme současně zkoušeli i dvě hry. Já sám jsem hrál buďto v každé, nebo jen 
v jedné a druhou jsem režíroval. 

Během doby si zvyklo naše obecenstvo a také my divadelníci na to, že se každé naše 
představení hrálo dvakrát, a to v sobotu a pak v neděli. Vstupenky jsme měli v předprodeji 
vždy včas všechny vyprodané. A na naše představení se těšili nejen občané z Úhonic, ale 
i ze Ptic a z Chýně, také z Drahelčic. Rovněž obyvatelé samot, tedy mlýnů na Kačáku, byli 
našimi pravidelnými návštěvníky. O tom jsem se mohl přesvědčit teprve v pozdějších 
letech, kdy mnozí při nahodilém setkání rádi vzpomínali na naše hry. 

Jak už jsem se zmínil, okupační censura dostávala k posouzení naše hry, ještě dříve, 
než nám bylo uděleno povolení. Mnoho škrtů v nich nebylo. A jestli byl proveden i některý 
zásah, vůbec jsme jej nerespektovali a nic se nestalo. Ani jedenkrát nebyla na našem 
představení oficielní censurová kritika, která by měla právo sledovat, zda jejich příkazy 
nevyšly naprázdno. Snad to pro takovou vesnici, jako byly Úhonice, bylo bezvýznamné a ta 
nařízená censura byla jen formální. 

Jinak by bylo možno se těm škrtům v textu přizpůsobit volbou jiných slov, změnou 
myšlenky. V písni však už to tak snadné není. K tomu už je třeba většího talentu, i tak ta 
nová formulace může být značně vzdálená autorově původní myšlence a jeho cítění. Nám 
to všecko ale nevadilo, jeli jsme na jevišti vždy bez ohledu, zda censura škrtala nebo 
neškrtala. 

Vždy po představení bylo hodně fotografováno, a to přicházely v úvahu nejen ty 
nejdůležitější, ale i ty méně důležité scény. 

Šlo tím o dokumentaci, která po létech napomáhá paměti, zároveň jsme měli zájem 
na tom, aby každý herec dostal všechny obrázky ze scén, při kterých účinkoval, a tím jsme 
vlastně podchycovali další zájemce. 

I když fotografické záběry byly prováděny po představení, byly dobře aranžírovány, 
že přesvědčivě orientovaly, jak to při hře na scéně běželo. Stejně jsme během hry foto
grafovat nemohli. Vždyť fotograf a jeho asistenti byli aktivní herci. 

Z těch her, které jsme v prvních okupačních letech uskutečnili, chtěl bych se o někte
rých přece jen blíže zmínit. 

„Černý vlk“ – autora se nepamatuju. Byla to hra o vydědění jednoho potomka 
šlechtické rodiny, který se zamiloval do chudého děvčete, zanevřel na svět a stal se tím 
obávaným „Černým vlkem“. Dokonalá scénická příprava mého bratra a možnost některých 
světelných efektů a podmalování tichou hudbou umožnila změnit můj dlouhý monolog 
v působivý melodram. 
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Pan Breburda 
zanáší 

 

Breburda – autor 
vlevo, vpravo jeho 
bratr „opilý kamarád“ 

 
Breburda (autor)  
se loučí s rodinou 

 
Slepý ženich (autor)  
se svou „milenkou“ 
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Hrál jsem tehdy mladého lesního adjunkta, který už v prvním jednání (po předehře) 
vzpomíná při západu slunce a za tiché hudby hawajských kytár na svou ztracenou lásku. 

Chtěl jsem tento monolog zahrát co nejlépe, velmi přesvědčivě a naučil jsem se textu 
zcela přesně a jistě. Zakázal jsem nápovědě napovídání, aby mě nerušila v přednesu, 
a nechával jsem záměrně vyhrávat efekt pauz. Ta slova znám i dnes, ač uplynulo od té 
doby už více než půl století: 

Tam za tou horou, kde právě v záplavě krvavých červánků zapadá slunéčko, tam 
usmálo se na mne poprvé štěstí provázené láskou a tam také umřelo. Rudá ta záplava 
lemuje vrcholek zachmuřené hory a připomíná umučené lidské srdce, z něhož krev života 
proudem uniká. 

Už po první větě, kdy v hledišti bylo hrobové ticho, zaslechl jsem pláč jedné dámy 
v první řadě, věděl jsem i, o koho jde. Je samozřejmé, že po tomto zjištění jsem dával do 
hry všechno, co ve mně bylo daleko více, než jsem původně zamýšlel. Je docela možné, že 
ten pláč nebyl vyvolán mou dobrou hrou, že slova připomněla jen jistou bolestivou situaci. 
I tak bych mohl být asi s pojetím své role spokojen. 

Ještě jednu vzpomínku z této hry bych chtěl uvést. Jednalo se však už i o zkoušky. 
V druhém jednání jsem se dostal jako lesní adjunkt do ostré slovní potyčky se svým 
představeným – fořtem černým vlkem. Šlo o tu „mou ztracenou lásku“, která se stala 
nešťastnou jeho manželkou. 

Vylíčil jsem mu ty vzájemné vztahy a vždy poté, kdy se to všechno dozvěděl, vypnul 
jsem svou hruď se slovy: „Nyní mě ztrestejte za mé provinění“. Přitom jsem si, a to při 
každé zkoušce, rozerval košili, až z ní odlítávaly knoflíčky. Ty jsem potom musel 
samozřejmě přišívat. Vždycky s jehlou a nití v ruce jsem si nadával, proč jsem před tím 
výstupem ty knoflíčky nerozepnul a ujišťoval jsem se, že na to budu příště pamatovat. 
A při příští zkoušce? Lítaly ty knoflíčky zas. 

Rovněž si vzpomínám, že po každém tom výstupu (i při zkoušce) se mi za scénou, 
kam jsem odcházel, motala hlava a musel jsem se přidržovat zdi, abych neupadl. 

Ve hře „Slepý ženich“ jsem byl představitelem titulní role. O zrak jsem „přišel“ ve 
druhém jednání. A přiznala se mi nejmladší sestra Eliška, že se strašně rozplakala při té 
mé ztrátě zraku, ač tu hru docela dobře znala. Vždyť ty první dvě čtené zkoušky jsme měli 
v kuchyni, kde byla přítomna. 

Tehdy, když už jsem byl „slepý“, nasadil jsem si tmavé brýle a pohyboval se při hře 
po celou dobu se zavřenýma očima. Tím jsem sledoval cíl, že moje všechny pohyby budou 
odpovídat pohybům slepého člověka – a myslím, že mi to vyšlo. 

Přicházely na řadu další a další hry. Ve všech jsem hrál a většinou hlavní role a někdy 
dokonce i režíroval. 

V jednom roce jsme se zúčastnili i povinné soutěže „Strouhalova“ okrsku (byl to 
obvod okresu Unhošť a části okresu Kladna). Už nevím, co jsme hráli za režie Karla Kučery 
mladšího. Starší Karel Kučera byl jmenován „farmářem“ a byl to strýc dnešního starosty 
obce Josefa Kučery – mého někdejšího Pepíčka, o němž píšu v jiné kapitole. 

V této hře jsem hrál dohazovače, byla to střední role a pamatuju se z ní jen na 
několik slov: Kořeny, kořeny, proč nejste pod zemí, proč lezete ven? Zřejmě jsem byl při 
těchto slovech „opilý“ nebo jen „podnapilý“. Pak ještě něco ze slov typicky dohazo
vačských: … a jedny hedvábné šaty a zlatý řetěz na krk jako na jalovici… 
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U pokladny stál 

zcela vlevo, pikolík v bílém Antonín Pokorný, 
sedící uprostřed autorův bratr a vpravo od něj autor 

 

 
Tady to vidíte, evidentní ischias 

 

 
Tak vás tedy přijmeme 

  

Půlnoční slunce 
Opilý lékař dává rady Závěrečná scéna 
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„U pokladny stál“ – Burianova hra, kterou jsme uvedli jeden rok na Silvestra a pak na 
Nový rok. Můj bratr Josef hrál tu Burianovu roli a výtečně. Byla to totiž dobrá imitace 
Vlasty Buriana. Dokonce předvedl i komickou vibraci svého kníru. Když jsem tuto komickou 
ukázku sledoval, nemohl jsem se smíchy udržet a rychle jsem přitiskl pevně prsty pravé 
ruky ke svému kníru, abych jej pro příliš smíchem roztažené rty neztratil. 

Hrál jsem Dr. Brunnera (Marvanovu roli), v níž při scéně z lázní, kdy jsem „podnapilý“ 
vystoupil na scénu, zpíval: 

 Černé oči – jeden koňák, 
 proč pláčete – a druhej koňák, 
 vždyť vy moje – třetí koňák 
 nebudete – a celou flašku. 

Ze svého textu jsem si udržel jen pár slov: 

 … tady to vidíte, pánové, 
 Klasický případ zánětu sedacího nervu, 
 evidentní ischias, každý medik to musí poznat. 

Tuto hru jsem i režíroval a řekl bych, že se nám povedla. 

Můj strýc Dr. Eichner, maminčin bratranec z Prahy, byl také mezi diváky a velmi 
pochvalně se o našem představení vyjádřil. Měli jsme všichni velkou radost a to byl důvod 
k oslavě – už také proto, že to bylo na Silvestra. Já však musel po půlnoci do postele. Příští 
den jsem měl službu v mlékárně Hostivice, kde jsem jako vedoucí provozu musel být už ve 
4,45 hod, začínalo se v pět hodin. Musel jsem tedy po půl čtvrté vstávat a nejpozději deset 
minut po čtvrté vyrazit na kole do Hostivic. 

 

Školení ochotníků 

Za okupace se, více než kdy jindy, uvažovalo o školení ochotníků. Vysvětluju si to 
tím, že ta omezení nejrůznějších činností dala v ochotnickém divadelnictví přece jen 
nějakou aktivitu prosazovat a příslušní činitelé si uvědomovali dobře, že dobré ochotnické 
divadlo potřebuje nejen schopné, ale i školené herce. 

V lednu či v únoru 1940 bylo uspořádáno na Kladně školení ochotnických režisérů. 
Tímto termínem jsem si naprosto jist, protože byl ve spojení s určitou okolností při mém 
zaměstnání v malé mlékárně v Červeném Újezdě. 

Školení bylo tehdy v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne; pořádalo se ve střední 
škole, ve které jsem studoval. V tom krátkém čase nebylo sice možné jít příliš hluboko do 
problematiky ochotnických režisérů, ale jistý základ to dalo všem a zejména pak takovým 
začátečníkům, ke kterým jsem rovněž patřil. 

Asi rok nato bylo v Dušníkách školení, které už mělo téměř školský systém. Bylo vždy 
v neděli, a to po celý den. Snad to bylo pět neděl po sobě, kdy nám předávali zkušení 
ochotníci, herci z povolání, režisérové a maskéři své znalosti. V závěru se museli všichni 
účastníci kursu podrobit zkoušce ze všech přednášených témat, jejich znalosti byly 
známkovány a bylo jim vystaveno také vysvědčení.  

Myslím, že tím byla sledována snaha, aby ochotnické divadlo hráli a režírovali jen ti, 
kteří s úspěchem absolvovali školení. 
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Při zkouškách jsem dostal samé výborné a litoval jsem, že jsem v oněch nedělích, 
kdy jsem měl službu v mlékárně, mohl přijít do kursu teprve v odpoledních hodinách. 

Z přednášejících se pamatuju jen na pražského herce Františka Smažíka. Jeho před
náška byla velmi poučná a také zábavná. Ze hry „Ženichové“ nám předváděl různé 
charaktery ženichů a tím nám ukázal, jak se herec musí umět přizpůsobit, aby předvedl lidi 
různých povah, zvyklostí a názorů. 

Tento kurs byl určen jen pro část Strouhalova okrsku a byli k němu přizváni ochotníci 
především z Dušník a z okolních obcí. Účast byla dobrá a myslím, že všichni přihlášení 
vydrželi až do konce. 

Po školení byl nacvičen a sehrán jeden divadelní kus. Byli pro něj vybráni účastníci 
kursu. Z Úhonic nebyl zapojen nikdo, nebylo totiž snadné chodit z okolních obcí na 
zkoušky, které probíhaly ve večerních hodinách. 

Pokud se pamatuju, byla k tomuto účelu vybrána zdramatisovaná „První parta“ od 
Karla Čapka. 

Od té doby uplynula už polovina století a za tu dobu se už nikdy neopakoval pokus 
příslušným školením poučovat a vychovávat divadelní ochotníky. K tomu by se mohly čás
tečně přirovnávat tak zvané kritiky, které byly praktikovány po válce. Byla to jistá diskuse 
skutečných odborníků, herců z povolání, většinou absolventů AMU s herci, kteří ve shléd
nutém představení účinkovali. Prohřešky, kterých se herci na jevišti dopustili, byly proho
vořeny převážně v kamarádské atmosféře a ty plodné diskuse se skoro vždycky protáhly 
hodně přes půlnoc. 

 

Zapadlý Zvoneček 

V Úhonicích, alespoň v mé době, nebyly vůbec hrány operety. Jednak jsme k tomu 
neměli dobré předpoklady, necítili jsme se dobrými zpěváky a ani nutný kádr vhodných 
muzikantů jsme neměli k disposici. Alespoň jsme si to mysleli a pak na Kladně při školení 
režisérů byli jsme od operetek odrazováni. Bylo tam hovořeno v tom smyslu, že se jedná 
o nevhodný kýč. 

Poměrně brzo, kdy jsme po našem nesmělém začátku dosáhli solidních úspěchů, 
začaly se mezi našimi kamarády ozývat hlasy, že bychom se měli zakousnout i do opere
tek. Byl jsem zásadně proti tomu, jistý vliv kladenského školení. Bylo mi však namítáno, že 
v sousední obci Pticích už dali dohromady tolik operetek, ačkoliv kvalita jejich her – podle 
našeho mínění – nebyla lepší než naše. 

Také jsem to tak posuzoval a zároveň poukazoval na mnohé nedostatky jejich 
operetek. Když ale touha stále většího počtu našich ochotníků pokusit se o nějakou tu 
operetu nebyla zapomenuta, ale stále více připamatovávána, nechal jsem se konečně 
přesvědčit. Slíbil jsem, že převezmu režii, ale jen s podmínkou, že to naše představení 
nesmí mít žádné chyby, které jsme vytýkali našim sousedům ze Ptic, že se všichni naučí 
perfektně textu rolí, že budou disciplinovaně chodit na zkoušky a dělat vše pro to, aby ta 
naše operetka nejen uspokojila naše diváky, aby je dokonce i nadchla a tím i v hercích 
a spoluúčinkujících vyvolala pocit spokojenosti a radosti. 
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A tak byla vybrána opereta „Zapadlý Zvoneček“. V ní byly pěkné písně s líbivými 
melodiemi od Vašaty; i slova těch písní odpovídala tehdejším vlasteneckým citům a snad 
i přáním našich lidí. V operetce bylo i dost komiky, takže si přišli na své i ti, kteří se 
především chtěli od plic pěkně zasmát. 

Byl zapojen i dost rozsáhlý sbor mladých děvčat a chlapců. Tím jsme zároveň 
podnítili další zájem o ochotnické divadlo a připravovali tak i další herce, kteří budou 
pomáhat při naší práci a později v ní pokračovat, až my současní aktivisté nebudeme 
schopni hrát milence – mladé a plné života – nebo dokonce vůbec hrát. 

Měli jsme štěstí, že jsme měli k disposici Karla Kučeru nejmladšího. Ten přívlastek 
nejmladší uvádím proto, že v Úhonicích je mnoho Kučerů a jen ve svých divadelních 
vzpomínkách jsem uvedl již dva toho jména. Tak tedy ten nejmladší bydlel proti naší 
hospodě. Jeho děda František Bartoš byl houslista, basista a heligonista, byl v Úhonicích 
učitelem hry na housle. Také jsem patřil k jeho žákům. 

A ten nejmladší Karel Kučera podědil po svém dědovi hudební nadání, absolvoval 
pražskou konservatoř. Byl tedy schopen a také ochoten nastudovat s námi všechny ty 
písně, chopil se s nadšením té práce. Nadšeni byli i všichni ti mladí, kteří zpívali ve sboru. 

Už ten původní sborový zpěv při samém začátku operety byl bezvadný. Jeho slova 
znám přesně i dnes a také melodii. Na papír ale dokážu dát jen ta slova: 

 Poselství sluníčka neseme vám, 
 pozdravy sklizených lánů, 
 hojnou nám úrodu požehnal Pán, 
 za ni dnes děkujem Pánu. 

Zpívání té líbivé melodie, což patřilo děvčatům, bylo podmalováno doprovodným 
zpěvem chlapců, kteří se drželi jen své melodie se slabikováním: lá lala lá, lala lá, lala lá. 

To se v souzvuku a tempu velmi pěkně doplňovalo. 

Vždycky jsem si přál být v té chvíli v řadách publika a nepozorován vychutnávat ten 
zpěv i tu hru barev staročeských krojů na naší úhonické mládeži. 

To přání mi ale nemohlo být splněno, už proto, že jsem byl režisér; ten podle 
pražského herce Franty Smažíka měl by být při premiéře a všech dalších představeních 
zavřen do železné klece, aby neznervózňoval herce a nechal průběh hry zcela volně 
plynout, jak to bylo na zkouškách pochopeno a jak to atmosféra za účasti publika usměrní 
a umožní. 

V mém případě šlo především o to, že jsem hrál jednu z hlavních rolí – krajánka 
Silvestra Makovičku – a to už v prvním jednání, dokonce na samém začátku a tak v tu 
dobu jsem už byl i nalíčen. Ten úvodní sborový zpěv byl vlastně dík za dobře sklizenou 
úrodu v polích. Mládež pronášela tento dík svému pantátovi, kterého hrál Václav Holub – 
rozený komik. 

Druhý sborový zpěv byl na začátku druhého jednání, měl následující slova: 

 Ty náš svatý Vavřinečku, 
 vyslechni naše přání, 
 při našem lidu stůj, 
 vlast naši opatruj, 
 buď s námi do skonání, 
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 v srdci nám lásku zachovej, 
 k práci nám sílu a chuť dej, 
 do srdcí nám vlej lásky plam, 
 o to tě vroucně žádáme. 

Titulní roli Zvonečka hrála paní Jahelková a její písničky byly přece jen nejhezčí. 
„Zvoneček“ ji jmenoval ve hře lid, který ji měl rád, a to jméno dostala proto, že velmi 
krásně zpívala. Samozřejmě byla zamilovaná a její milenecký partner byl Miloslav Hašek, 
někdejší operetní hvězda ze Ptic. Za okupace bydlel v Úhonicích a zapadl dobře a rád do 
našeho divadelního kroužku. Tak jsme se totiž jmenovali – Divadelní kroužek při DTJ 
(Dělnická tělocvičná jednota). 

Brzo to už nebyl kroužek, ale kruh. 

Další ústřední postavou byl Vavřinec Cumlíček, kterého dobře sehrál můj bratr Josef. 
Šišlal, byl tedy „Vavžineč Čumlíček, nejlepčí šveč na okreše“. Jeho „stará“ byla vyložená 
semetrika, hrála ji Božena Kučerová ml. Tento ševcovský pár se na sebe rozhněval tak, že 
se Cumlíček na radu svého kamaráda krajánka Makovičky odstěhoval se svou ševcovinou 
na půdu a měl tam i kozu. Na tu úhoničtí občané, pokud ještě žijí, nikdy nezapomenou. 
Makovička pomáhal s kozou na tu půdu po žebříku. Byla to menší koza, už nevím, kdo 
nám ji pro ty taškařice zapůjčil, a když jsme se s ní jednou na žebříku tahali, tak se ozvalo 
z hlediště: „Vždyť to není žádná koza, to je kozel“. A měl pravdu. My jsme si ji vybrali jako 
vhodnou rekvisitu a respektovali jsme velikost. S velkou kozou by to šlo asi dost těžko 
a pak nevím, kdo by byl ochoten nám ji zapůjčit, když jsme to za okupace hráli celkem 
sedmkrát. Bylo to buď v roce 1941, neb 1942, a to v sobotu před svatodušními svátky, 
pak samozřejmě v neděli a zase v pondělí, kdy byl rovněž svátek, ještě v následujících 
dvou týdnech v sobotu a v neděli. 

V obci to vyvolalo veliký rozruch, a když jsme po těch dvou prvních představeních jeli 
s tatínkem a s bratrem v pondělí na pole pro jetel na krmení, tak si kdekdo na nás 
ukazoval a chechtal se na plné kolo. Nevěděli jsme v prvním okamžiku, proč vlastně, ale 
brzo jsme pochopili, že si vzpomněli na tu naši veseloherní operetku. 

S bratrem jsme se dostatečně „vyřádili“. Hodně scén jsme hráli spolu, také společně 
zpívali: 

 Ten korbílek s kytičkami 
 naše útěcha, 
 ten nás věru v beznaději 
 nikdy nenechá, 
 přivinem jej k srdci, ke rtům, 
 starost pošlem ke všem čertům. 
 Ať nám osud spíská 
 sebevětší neplechu, 
 jen když nechá, 
 korbílek nám, naši útěchu. 

To byl refrein, předehra zněla: 

 Do daleka prchá naše mládí, 
 tak to bylo, tak to bude, tak to je, 
 co se přitom člověk navyvádí, 
 tak to bylo, tak to bude, tak to je.  
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 Ženušku si snadno najdeš jako růži,  
 ale brzo poznáš na své vlastní kůži,  
 že není vše dobré co tě svádí, 
 tak to bylo, tak to bude, tak to je. 

Ale i píseň, druhého mileneckého páru našla velké oblíbení u publika. Zpíval ji 
Miloslav Osvald, vynikla nejen svou komposicí, ale pomohl velmi i ten pěkně zabarvený 
Osvaldův hlas. 

 Slova jeho písně zněla: 
 Do daleka běží tvoje touha, 
 nežli se naděješ, je z tebe vrak, 
 vzpomínka na lásku však neumírá, 
 i když ji spoutáš sebe vícekrát. 
 Ještě se jedenkrát obrátím zpátky, 
 osud však nemůže zapomenout, 
 abych pak alespoň na ten čas krátký 
 mohl svou milenku zas obejmout. 

Zpěv doprovázela malá kapela za vedení Karla Kučery, který hrál na housle. Svoje 
muzikanty si Kučera přivedl z Hostivic, kde mezitím také bydlel. 

Všichni členové této kapely byli naší operetou nadšeni, jako těch dvacet účinkujících 
a vlastně jako celá obec s námi smáli i radovali. 

Dokonce nás vyprovokovali k tomu, že jsme ještě po válce tu operetu museli dvakrát 
sehrát. 

V tu dobu už jsem studoval vysokou školu, a to při plném zaměstnání v mlékárně. 
Přes den jsem chodil na přednášky a studoval, večer a v noci jsem se vypořádal s úkoly 
svého zaměstnání. Byly mi přiděleny práce, které jsem mohl vykonávat mimo provoz. 

Přesto jsem si našel ještě čas na přípravu dalších her té úspěšné operety. Na zkoušky 
jsem dojížděl z Hostivic na kole. Bylo to poněkud obtížnější, než jsem si původně 
představoval. Do pohraničí se totiž odstěhovala představitelka titulní role a k tomu jsem 
podobně ztratil i dalšího herce jedné z důležitých rolí. 

Protože ještě dnes znám melodie všech těch písní, dokonce i jejich slova, nebylo 
problémem naučit ty náhradníky těm písním. Pomocí svých houslí jsem to dokázal, takže 
Karel Kučera potom i se svými muzikanty mohl přijít na ta dvě představení. 

A tak to vyšlo všechno dobře a úhoničtí občané měli tak možnost po třech či čtyřech 
létech zase se pořádně zasmát a trochu i potěšit s písničkami, které jim byly dobře známé. 

Musím ještě připomenout, že pro všechna naše představení jsme měli vstupenky 
vždy velmi brzo prodané, a pokud jde o tu operetu, tak bylo v obci dost těch, kteří se 
zúčastnili všech představení. Určitě byl to starý pan Merha, náš někdejší nájemník, který 
v době úrazu našeho tatínka v roce 1935 převzal na čas naše polní hospodářství. 

A ten pan Merha si nechal vždy reservovat svou vstupenku číslo 32. Dosud ho vidím, 
když jsme zpívali s bratrem na půdě, jak s námi zpíval s plným zaujetím. Mohl jsem 
s určitostí sledovat, jak v časovém souladu otevíral ústa, která snad vyslovovala jednotlivá 
slova té naší písně. 
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Ještě nesmím zapomenout na výborně namalovanou scénu, což zajistil Antonín 
Pokorný, nynější herec pražských divadel a pravidelný autor humoristických historek 
a veršovaných průpovídek v Dikobraze, též úspěšný autor několika divadelních her. 

Ten to svoje divadlo vlastně začínal s námi. Je o sedm let mladší než já a tak tehdy 
hrál menší role a pomáhal i s kulisami. 

V dubnu letošního roku (1993) jsem se s ním v Praze setkal, pak nás několikrát 
navštívil a samozřejmě jsme měli na co vzpomínat. Zná i tu písničku „Ten korbílek 
s kytičkami“. Nemám mu vůbec za zlé, že žije i dnes v představě, že ji zpíval Vašek 
Šamonil a Toník slyší ještě dnes to Vaškovo zvučné „R“. Určitě jsme ji zpívali s mým 
bratrem. Je přece možné, že to Toník zapomněl, ale jestli jsem tu hru režíroval a devětkrát 
ji s bratrem zpíval a dodnes přesně znám, tak se nemohu mýlit. Vašek Šamonil, i když měl 
velmi pěkný hlas, vůbec v té operetě neúčinkoval. 

O Toníkovi Pokorném budu mít příležitost více psát, až se dostanu k našemu 
soutěžnímu představení „Půlnoční slunce“. 

Vrátím se ještě k tomu opakování zpívaných písniček, což si publikum vždy vynutilo. 
Každou píseň jsme museli opakovat a některé dokonce dvakrát. A to přivádělo našeho 
tatínka téměř k zoufalství. I když jsme začínali ta představení v 19,30 hod., vždy se hra 
protáhla přes 23. hodinu. Opereta byla nepřiměřeně dlouhá a to opakování písní ji ještě 
značně prodloužilo. Tehdy byla Němci nařízena uzavírací hodina ve 23 hodin a my končili 
vždycky až kolem 23,30 hod. 

Také s tím časem jsme měli ještě další potíž, a sice s líčením herců. I se souborem 
bylo nás celkem 20 osob. A to vše musel zastat jediný holič František Jireš. Však musel 
s tím začít už v 18 hodin. To bylo velmi nepříjemné, hráli jsme v době svatodušních svátků 
a tehdy je už poměrně dlouhý den. Bylo proto nutné, abych pro každé představení 
připravil přesný plán pro jednotlivé účinkující. Řešil jsem to tedy tak, že jsem měnil časové 
pořadí, aby nemusel být první při líčení vždy tentýž člen souboru, aby se to časově 
výhodné i nevýhodné pořadí pěkně střídalo. Nebylo to právě nejsnadnější, ale dokázali 
jsme to zvládnout. K naší smůle ten poměrně početný soubor mladých zpěváků byl na 
samém začátku hry a nalíčeni museli být všichni. 

Rovněž si vzpomínám na obstarávání povolení k našim hrám a v daném případě při 
jejich opakování. Měl jsem na okrese známého referenta, stačilo za ním zajít a měl jsem 
povolení v ruce. Jmenoval se Komárek. Byl to někdejší divadelník – ochotník a ten měl pro 
nás pochopení. Působil před odtržením Slovenska v některém tatranském okrese. Tam 
měli početný divadelní soubor a dokázali sehrát velmi mnoho představení. Pan Komárek mi 
také věnoval úžasné množství paruk, které jejich soubor vlastnil a používal. Samozřejmě 
dal jsem všechny panu Jirešovi, našemu osvědčenému maskérovi. 

Ještě bych chtěl připomenout, že to bylo právě v tom „Zvonečkovi“, kdy censura 
proškrtala dost slova, a to především v písních. S tím jsme ale nemohli a také nechtěli nic 
dělat. Hráli jsme to všechno, též zpívali, jak to autoři napsali a vůbec se nic nestalo. Snad 
o tom vůbec ani nikdo nevěděl. V každém případu ani jednou nikdo z úředních míst, aby 
naše hry kontroloval. 

Ještě něco k samému závěru. Mezi hostivickými muzikanty byl dobrý saxofonista 
a klarinetista Václav Kadeřábek. Svého času vedl v Hostivici pěvecký spolek „Bendl“. Ten 
nám úhonickým divadelníkům nadšeně fandil. A když jsem po válce bydlel také v Hostivici 
a rovněž zpíval v tom jeho souboru, vždy snil o tom, že dáme v Hostivici dohromady 
nějakou operetu, jako se nám to podařilo v Úhonicích. 
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Ale nikdy k tomu nedošlo. Ono totiž po válce za pár let postupně divadelní nadšení 
ochabovalo. Také nepříznivě působilo rozšíření televise, kdy každý měl možnost sledovat 
doma v pohodlí nejen filmy, ale i dost profesionálních divadelních scén a tím se počet 
diváků pro ochotnická představení stále tenčil. I politika hrála v tomto směru vyloženě 
negativní roli. 

 

Sbor mladých zpívá pantátovi 

 

Silvestr Makovička se seznamuje 
s Vavřincem Cumlíčkem 

 

U svatého Vavřinečka dárek svému pantátovi 
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Vavřinec Cumlíček 

 
Celý soubor pohromadě 

 
V dobré pohodě 

 
Menší domluva 

 
Silvestr Makovička 

 
S tou kozou to není tak lehké 
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Dobrý den, pane Cumlíček 

 
Celková scéna 

 
Něco k jídlu, něco k práci 

 
Věřte mi, je to tak 

 
Ten korblík s kytičkami 

 
Měl jsem tě vždycky rád 
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A to je moje poslední slovo 

 
Semelem trochu kafe, trochu žita 

 
Ta brynda chutná znamenitě 

 
Vždyť já se k tobě zase vrátím 

 
I já umím trucovat a jak! 
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Půlnoční slunce 

Wernerova hra z prostředí Hammerfestu se stala našim soutěžním představením 
v rámci celého Strouhalova okrsku. Soutěž se konala v roce 1943 a zúčastnilo se jí povinně 
padesát či šedesát divadelních souborů. Soutěž byla velmi pečlivě připravena a šlo při ní 
o velmi podrobné hodnocení, a to nejen herců, při čemž byl každý samostatně sledován 
a z jednotlivých výsledků byl nakonec vyjádřen aritmetický průměr. Herci mohli získat 
v závěru 50 bodů. Pak souhrnně byla sledována scéna, osvětlení, režisérské pojetí, 
pochopení a ztvárnění hry a dalších kritérií, čímž byla dána možnost zajistit dalších 
50 bodů, tedy v ideálním případě bylo dosažitelných 100 bodů. 

Naše představení bylo hodnoceno jako druhé nejlepší a dosáhli jsme, myslím, 
86 bodů. Nejlepší soubor Kladno či Kročehlavy získal o necelý bod více. Mohli jsme být na 
tento výsledek právem hrdi. Na kterém místě skončili naši sousedé ze Ptic, to nevím 
přesně, byli určitě daleko za námi – viděli jsme jejich představení. 

Z našich herců byl nejlepší mladý herec Antonín Pokorný. Sám jsem získal se svou 
rolí lékaře – opilce – o 0,4 bodu méně. 

Toník Pokorný měl docela malou roli sirotka Laponce, ve hře se jmenoval Per. 
Předvedl ji dokonale. Hrál velmi chudé dítě, které vším opatřením bylo odkázáno na pomoc 
cizích lidí, na dobrodiní svých spoluobčanů. Velmi na mne zapůsobilo, jak vyřešil svoje 
obutí. Neměl žádnou obuv, nohy si obalil rozstříhanou pytlovinou, byl oblečen 
v tmavomodré či černé sako, které mu někdo věnoval. Bylo dojemné, jak tato část oděvu 
na něm visela a svou přílišnou velikostí dělala dojem menšího zimníku. Divák si musel 
udělat dojem, že to měl být skutečně dar, a to od člověka, který byl podstatně větší 
a nesrovnatelně silnější. 

Byl jsem toho názoru, že právě to oblečení a obutí velmi zapůsobilo na tříčlennou 
komisi, která v tomto směru hodnocení mu přiznala plný počet bodů. Byl jsem Toníkovi za 
tuto dobrou myšlenku velmi vděčen, i když jsem se trochu zastyděl, že jsem s tím 
nápadem jako režisér nepřišel sám. 

Byl jsem ale překvapen, když jsem letos v dubnu (1993) měl příležitost s Toníkem 
v Praze o tom mluvit. On má za to, že to příznivé bodové ohodnocení jeho role mělo jiné 
pozadí. Podle něho zapůsobilo na komisi především, jak chamtivě a hladově do sebe 
soukal jídlo v rodině faráře. Dostal totiž při obou představeních k jídlu míchaná vejce, 
které má nesmírně rád. A aby přesvědčil, že byl hladový sirotek, tak celý den před 
večerním představením nejedl a tolik se na ta vejce těšil. 

Snažil jsem se po tom jeho vysvětlení vzpomenout si na tu okolnost a zvláště pak na 
ta míchaná vejce. Jako režisér musel bych se nějakým způsobem o tuto rekvisitu starat. 
Těžko se přesvědčuju o tom, že by Toník na scéně jedl. Žádné vysvětlení jsem k tomu 
nenašel, ba ani tu nejmenší stopu a tak musím dát Toníkovi za pravdu. Vždyť on tu roli 
hrál a tak měl k těm všem detailům daleko blíže než já, nutno předpokládat, že to ví 
přesněji než režisér, který vedle vlastní role měl ještě hodně jiných starostí. Toník Pokorný 
měl při tom našem soutěžním představení ještě jednu velikou zásluhu. Nakreslil veliký 
obraz pobřeží Hammerfestu. Ten byl asi 2,5 m dlouhý a byl postaven za širokým oknem na 
zadní kulise. Tím velkým oknem byla vidět vysoká skála, na níž byl pobřežní maják. Na 
jeho věži v pravidelných intervalech blikalo světélko. Byl to dobrý nápad mého bratra, 
který pro to blikání využil střídání elektrického odporu, impuls šel z budíku a tak ten dojem 
pro diváka byl perfektní. 
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Josef si tentokráte tu úlohu scény a osvětlení pečlivě propracoval. Celé pravé zákulisí 
sloužilo jen té technice, kterou si sám řídil a obsluhoval. Z těchto důvodů, kdy zadní stěna 
jeviště bylo veliké okno a vpravo ta nezbytná technika, bylo nutné vchody na jeviště řešit 
pouze z levé strany. A to nám solidně vyšlo. 

Hlavní roli faráře převzal Karel Kučera ml. Sehrál ji pěkně. Byl velmi zkušený herec 
a odpovídal pro svou roli velmi dobře postavou i věkem. Jeho manželka byla i ve hře jeho 
manželkou, tedy paní farářovou. 

Ve hře byl řešen problém psychického vlivu dlouhých nocí v Hammerfestu na 
mentalitu obyvatel. Musí zřejmě depresivně působit ta předlouhá noc a autor to vyjádřil 
i tím, že dokonce členové církevní komise byli schopni v té době kamenovat svého 
dobráckého faráře, když náhodou při kontrole našli v bibli peníze. Pamatuju se přesně na 
slova členů té komise: Peníze v bibli. Znesvětil bibli a to chtěl na ni přísahat. 

Dokázali svému faráři i hrubě nadávat – čubčích synů – jeho matka totiž nevedla 
spořádaný život a zaprodávala se mužům. 

I místní lékař, farářův přítel, který byl jinak dobrý člověk, propadl alkoholu, ten řešil 
svoji depresívu pitím. A tak jsem i v tomto případě měl příležitost (už po několikáté ve své 
herecké epoše) ztvárnit podnapilého v jiném pojetí. Abych přesvědčil diváky i komisi věrně 
o tom pohrouženém stavu, po otevření láhve s vínem jsem vyhodil květiny z vázy a lil si 
tam za účelem pití to víno. To však mi nevyšlo, protože v láhvi byla jen limonáda a bylo 
tudíž použito zátky, která byla už jednou provrtána a tak se mi nepodařilo ji vytáhnout, 
uvízla před vstupem do hrdla. Protože to bylo nutné v textu, snažil jsem se ji neomaleně 
strčit dolů do lahve. To mi ale vůbec nešlo. Tak při nalévání a také při pití jsem to vhodně 
maskovat. Naštěstí byla květinová váza neprůhledná. Zároveň jsem byl nucen ponechat 
obalový papír na lahvi. Komise zřejmě tuto smůlu neprokoukla. Ale to nebylo všechno. 
Vzápětí mě čekala slova: Svatební dar a už je ho jen půl. V tu chvíli jsem měl prokouknout 
tu láhev, abych tento stav zjistil. To by se dalo konec konců nějak obejít, ale na ta slova 
čekala moje partnerka, která byla ve svém životě na jevišti prvně a byla pěkně nervosní. 
A tak mě zachránilo jediné slovíčko „snad“. Řekl jsem tedy: Svatební dar a už snad je ho 
jen půl. A jelo se klidně dál, jakoby se nechumelilo. Situace byla zachráněna. Snad se mi 
i podařilo přesvědčit komisi o těch „promilích“, která jsem musel mít v krvi z té nepité 
limonády. 

V souboru jsme měli šest úplných začátečníků, což představovalo celou třetinu 
obsazení. 

Ve hře se chmurná atmosféra táhla po celá tři jednání. I tím byla vyjádřena ta 
dlouhá, jen s potížemi snesitelná noc. Teprve v závěru se konečně objevilo slunce. To 
vyřešil můj bratr tím, že na kruh ze silného drátu nalepil bílý papír, který slouží pro 
technické výkresy konstruktérů a architektů. V odborných kruzích se jmenuje pauzák a je 
velmi podobný pergamenovému papíru. Za tímto kotoučem, který představoval slunce, 
byly dvě nitrafotky po 1 000 W. Těch se normálně používalo při fotografování pro dosažení 
velmi intensivního osvětlení. Slunce poznenáhla vycházelo a jeho postupný pohyb nad 
obzor byl ovládán v horizontálním a vertikálním směru slabými, pevnými šňůrkami, které 
byly taženy přes malé kladky. 

Nitrafotkami bylo dosaženo přes velké okno dokonalé osvětlení celé scény. V tu chvíli 
byly vypnuty všechny žárovky, na rampách a u stropu, aby to působení „vytouženého 
slunce“ bylo přesvědčivější a působilo velkou radost, že konečně nadešel zase den. Bylo 
tím symbolicky naznačeno, že bez slunce není života. 
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Při tomto závěru se díval farář se svou manželkou, zády k hledišti, na to slunce 
s pocitem radosti, spokojenosti a štěstí. 

Už nebylo nic mluveno, tento slavnostní okamžik byl doprovázen vhodnou hudbou – 
preludium – tím byl naznačen začátek šťastných, spokojených dnů. Hudba na počátku 
„východu slunce“ byla hrána jen slabě – za absolutního ticha v hledišti – postupně se 
zesilovala a pomalu byla uzavírána opona. 

Byl bych nesmírně rád, kdybych v tuto závěrečnou chvíli byl schován někde mezi 
publikem a v tichosti sledoval ukončení našeho soutěžního představení. Možné však to 
nebylo. 

Byla to radost pro nás všechny účinkující i pro ty, kteří mimo scénu tomuto 
představení pomohli. Bylo to však poslední v okupační době, kdy jsme s takovým 
nadšením, a mohu říci s dobrým efektem, pomáhali dát tomu našemu ochotnickému 
divadlu v Úhonicích dobrou úroveň. 

Krátce po tomto představení byla veškerá divadelní činnost ochotníků v celém 
Protektorátě zakázána. 

 

Zahradní slavnost 

Hrát divadlo v létě se nám nehodilo a v Úhonicích se to ani nepraktikovalo. A tak 
jsme pro jedno letní nedělní odpoledne, kdy před žněmi byla i v polích určitá, řekl bych 
oddechová pauza, připravili zahradní slavnost. 

Tak jsme pojmenovali program, pro který jsme nacvičili několik hezkých písní a dvě 
jednoaktové hry. Rovněž kapela měla vyplnit určitá čísla a samozřejmě také zajistit 
hudební doprovod zpěváků. Měl jsem za úkol obstarat režii těch „aktovek“, také v nich hrát 
a ještě k tomu převzít úkol konferenciéra, tedy připravit úvod, začátek slavnosti a uvést, 
pokud možno vtipně, jednotlivé body programu. 

Úkolů pro toto letní odpoledne bylo pro mne vskutku dost. Také náplň slavnosti byla 
svým charakterem něco zcela nového, alespoň pro Úhonice málo obvyklého. 

Ke své smůle měl jsem na svou přípravu velmi málo času. Ani při generálce nemohlo 
proběhnout všechno tak, jak jsme si představovali a jak jsme při slavnosti chtěli ukázat 
našemu publiku. Ku příkladu nebylo možné, aby při generálce byla kompletní kapela. 

A tak jsme si v sobotu večer narychlo projeli ty jednoaktovky a všechny písně – bez 
muzikantů. Jako herec účinkoval jsem v obou aktovkách. 

Na svůj konferenciérský úvod, jakož i na výplně jednotlivých čísel jsem v ten večer 
vůbec nepomyslel. Musel jsem tu sobotu večer obsluhovat hosty a to se protáhlo skoro do 
jedné hodiny po půlnoci. A v neděli ráno potom jsem musel „zařezávat“ v mlékárně už ve 
4 hod. 45 minut. A tak pro můj odpočinek a spánek zbylo daleko méně času, než je 
normálně zapotřebí. Po celou směnu v mlékárně byla o nedělích a svátcích vždy veliká 
honička, protože zpracovat a připravit pro expedici bylo totéž množství jako ve všedních 
dnech, kdy k tomu byli tři techničtí úředníci, kdežto o svátcích to musel zastat jediný. 
I když nemusel vyřizovat všechny písemnosti, bylo toho na samotného opravdu dost. 

A byl jsem velmi rád, že jsme pracovali bez poruch a že před čtrnáctou hodinou jsem 
mohl odstartovat na kole domů. Začátek naší slavnosti byl v 15 hodin. 
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Měl jsem tedy asi hodinu času a vůbec nevadilo, že v té hodině byla jízda asi deseti 
kilometrů na kole. Po celou cestu jsem se s nikým nesetkal a tak jsem si mohl v klidu 
promyslet ten svůj úvod. Šlo mi o to, aby moje povídání nebylo otřepané, mělo jistý dobrý 
vtip a alespoň trochu zavánělo přijatelným humorem. 

S tím úvodem to vyšlo docela dobře, též u těch prvních dvou pěveckých čísel jsem si 
dokázal konferenciérsky poradit. 

Mohlo to být dokonce velmi dobré. Vždyť v té chvíli přiběhl do zahradního zákulisí 
pan Karel Kučera, senior (farmář), byl celý rozjařený, nadšený mým vtipným uvedením. 
Ptal se mě pln radosti a spokojenosti: „Člověče, to je nádhera, kde jsi to sebral?“ Moje 
odpověď zněla „Když jsem jel dnes domů na kole z mlékárny, ale to je vedlejší, nyní je na 
řadě ta a ta píseň a tak mi, prosím vás poraďte, jak to mám ohlásit.“ A než jsme dali 
rozum dohromady, musel jsem rychle na scénu a měl jsem štěstí, že mi to vyšlo 
i tentokrát. 

Byl jsem s tím odpolednem velmi spokojen, vždyť jsem do poslední chvíle si s tím 
dělal veliké starosti. Těšil jsem se především z toho uznání pana Karla Kučery – farmáře. 
Byl to výborný herec a znamenitý režisér. 

 

Divadlo po válce 

Ihned po válce jsem se divadlu nevěnoval. Nebylo to ani možné, jelikož už od 
1. června 1945 jsem začal studovat: zase na vysoké škole a dělal přitom plné zaměstnání 
v mlékárně. Byly mi dány úkoly, které představovaly celodenní zaměstnání, ale bylo možno 
je zastávat i v době mimo provoz. A já si ten svůj pracovní čas naplánoval tak, že jsem 
během dne chodil na přednášky a studoval a pro mlékárnu pracoval po večerách a v noci. 
Práce v mlékárně nebyla pro mne tak náročná a tak znamenala pro mne jistý oddech 
a především změnu. 

Mimo ty dva uvedené směry – studium a úřadování v mlékárně – jsem si přifařil ještě 
celou řadu úkolů a povinností, že jsem se nemohl o tom zmiňovat ani svým přátelům, 
protože tím vyvstávalo nebezpečí, že by mi to nechtěli věřit. 

Z uvedených podmínek je jasné, že jsem si těch 24 hodin dne musel přesně rozkalku
lovat, že jsem počítal s každou chvilkou a že pro spaní byl reservován jen ten nejnutnější 
čas. 

Je potom zcela samozřejmé, že mi pro ochotnické divadlo čas nezbýval, a jestli jsem 
při tom extrémním nasazení dokázal zopakovat dvakrát „Zapadlého Zvonečka“, byl to 
výkon skutečně úctyhodný. 

Zvláště když jsem s nováčky, s náhradníky za původní herce, kteří mezitím z Úhonic 
odešli, musel nastudovat písně a text. I já jsem v té době bydlel v Hostivici a tak jsem 
musel na zkoušky do Úhonic jezdit na kole. 

Ale i tak ta divadelní aktivita v tu dobu nebyla příliš veliká. V Úhonicích to byl ten 
dvakrát opakovaný „Zvoneček“. A pak jsem tam viděl jedno představení, ve kterém už 
jsem nehrál a bylo obsazeno z mnoha lidí, kteří jako divadelníci byli pro mne neznámí. 

S tou hrou jsem příliš nadšen nebyl. Nevím, zda jsem nebyl příliš kritický, nebo jestli 
skutečně ta úroveň nebyla na takové výši, se kterou lze i u ochotníků počítat. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 5 
VANČURA Václav: Vzpomínky – 2. část  32 
 

 

Pokud se pamatuju, tak ani v Hostivici se ihned po válce příliš nehrálo. 

Hostivice je veliká obec, má asi 5 000 obyvatel, dnes je dokonce městem. Je tedy asi 
pětkrát větší než Úhonice. V Hostivici bylo několik divadelních spolků. Byl to především 
spolek J. K. Tyl. O něm jako o spolku nic nevím, myslím tím nějaké schůze, ve kterých se 
hodnotí činnost za uplynulé období a dělají plány do budoucna. 

Určitě jsem s členy tohoto spolku hrál a vícekrát, to označení J. K. Tyl bylo patrné 
nanejvýš na plakátech, ale o funkcionářích a jejich aktivitě a aktivitě spolku vůbec jsem 
nikdy neslyšel a o ni ani nezavadil. 

Divadlo hráli v Hostivici také „Sokolové“, „Orlové“ – to byl náboženský spolek, vedený 
a podporovaný farářem Hájkem. To byl velmi hodný, dobrý člověk, s ním se dalo o lec
čems mluvit a nemuselo to být právě náboženství. Uvedu pro to jeden malý příklad. Na 
svatbách se dokázal rozumně bavit farář s předsedou národního výboru Františkem 
Novákem, který byl v Hostivici i předsedou KSČ. Vzájemně se uznávali a vůbec jim 
nevadilo, že ve více případech tentýž den oddával tytéž novomanžele farář v kostele 
a předseda MNV na místním národním výboru. 

Pak byl ještě v Jenečku malý divadelní soubor, ten se dostal k divadlu jen málokdy, 
a podobně to probíhalo i na místní škole. Když komunistický režim uvedl v život „Osvěto
vou besedu“, hrálo se dost divadelních kusů a organisovány byly různé kulturní podniky 
pod hlavičkou této besedy. Ta „beseda“ měla být bezpartajní, ale co bylo u nás po Únoru 
1948 vlastně bez politiky? Vždyť i při důležitých rozhodováních, výnosech a nařízeních 
vlády bylo vše formulováno výrazem „Z rozhodnutí strany a vlády“. Tedy nejprve byla 
uvedena strana a teprve potom přišla na řádu vláda. Nemusím vysvětlovat, která strana 
tím byla míněna, i když v tak zvané národní frontě byly v prvních letech po válce ještě 
další tři politické strany. Po spojení sociálních demokratů s komunisty to byly už jen dvě, 
které vlastně existovaly jen na papíře. 

Při této příležitosti je mi vnucována jedna vzpomínka, která vyšla z lidu: „Chvalme 
stranu, chvalme vládu, zlevnily nám čalamádu“. Jednalo se o okurky, papriku, cibuli a snad 
i rajčata, což bylo naloženo v octě, a lid tím ironisoval bombastické vychvalování, jak 
dochází ke zlevňování u produktů s minimální cenou a tím mělo být připomínáno zvyšování 
životní úrovně. 

Ale to jsem se příliš vzdálil tématu, které zpracovávám, a proto se raději rychle 
vrátím k divadlu. A to bude už divadlo v Hostivici. V Úhonicích jsem naposled hrál toho 
opakovaného „Zapadlého Zvonečka“. 

Ještě za války jsem hrál s „Orlem“ v divadelním představeni „Královnička“. To je hra 
z moravského prostředí, kde královnička symbolisuje krásu mládí. Snad to bývá spojeno 
s určitou slavností, pravděpodobně na jaře. Připomíná mi to trochu i moravskou jízdu 
králů. V uvedené divadelní hře však šlo o hezké děvče, které jednu sezonu i královničkou 
bylo. 

Zamiloval se do ní jeden malíř z Prahy. Ten si však po čase našel jinou, ne tak 
hezkou a milou, jako byla královnička. Musel přijít kamarád toho malíře, který obratně 
sehranou scénou názorně ukázal, jaký je ten malíř osel, když se královničce odcizoval. Po 
této inscenaci se malíř ke královničce zase vrátil.  
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Toho malíře hrál jeden můj kolega z mlékárny, který se oháněl za každou cenu 
v divadle něčeho dopracovat. Ale na prknech byl vyloženě nemožný, on se však neměl 
příležitost vidět. Hrál jsem jeho přítele, který jej ke královničce vrátil. Když to malíř 
konečně prokoukl, podával jsem mu na scéně ruku se slovy: „Tak to vidíš, ty osle“. 
A spousta lidí to vnímala tak, že jsem chtěl říci: „Když to neumíš, tak na jeviště nelez“. 

V mlékárně lakýrník Josef Fiala mu tuto lidem pochopenou charakteristiku doslova 
vrazil přímo do obličeje. A „malíř“ – můj kolega na to odpověděl: „Jde mi o popularitu a je 
mi jedno, jak se k ní dostanu.“ 

Jako spoluherec jsem při představení „Královničky“ nemohl výkon svého kolegy 
dobře posoudit. Teprve při hře „Noc na Karlštejně“ od Jaroslava Vrchlického, ve které on 
rovněž hrál a já seděl v hledišti, jsem to pochopil. Raději jsem se díval do země než na 
jeviště. 

Když se moje povinnosti na vysoké škole se blížily ke svému konci, začal jsem se 
ohlížet zase po divadle. 

A byla to hra „Sedlák svým pánem“ od Lope de Vegy. Režíroval ji pan Václav 
Horešovský, v Hostivici vysoce ceněný herec a režisér, a ten mi svěřil titulní roli. 

Už v prvním jednání byl monolog, kterým se sedlák vychloubá, co všechno má, jak 
velkou úrodu mu dávají pole, zahrady i vinice „a dobytka až pánbůh brání“, to říká 
doslova. A tím se chce přirovnávat ke králi, že mezi nimi není vlastně rozdílu. I on, sedlák, 
má všechno, co potřebuje. Vyjadřuje to slovy: „Král je pán, já jsem pán, každý jí svůj 
marcipán“. A to se ve hře několikrát opakuje. 

I při tomto monologu jsem zakázal nápovědě paní Šustrové, aby mi napovídala, 
abych neztrácel možnost každý verš monologu co nejpečlivěji přednést a vychutnávat 
efekty každé i malé pauzy a tím si udržovat pevný kontakt s publikem. 

Od této hry uplynulo už 46 let a dodnes si pamatuju některé verše. Tak na samém 
začátku bylo: 

Sedlák: Dobrýtro vám přeju páni, 
 není to jak z udělání? 
 Tumáš, pán si stojí u vrat, 
 toť se ví, aby moh skuhrat, 
 že už chasa není v práci. 

Čeledín:  Nejsme vám tu pro legraci 

Sedlák reaguje na projev krále, který se domnívá, že mu sedlák závidí: 
 Všechno slyším, všechno vidím, 
 ale nic vám nezávidím. 
 Kdybych chtěl i, cožpak mohu 
 nezávidím ani Bohu, 
 a je mocnější než vy,  
 větší boháč nežli vy. 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 5 
VANČURA Václav: Vzpomínky – 2. část  34 
 

 

Ještě uvedu krátký dialog mezi králem a sedlákem: 
Sedlák: Který čert sem chlapa nese? 
Král:  Zabloudil jsem u vás v lese (tluče na bránu) 
Sedlák: Vy tam, chovejte se slušně! 
Král: A vy zase velkodušně! 

 

Mám před sebou plakát té hry, z něhož je patrné, že byla hrána pod hlavičkou 
J. K. Tyla, a to 20. dubna 1947. Režii měl V. Horešovský a scénu vytvořil Jiří Pergl.  

A byl to kamarád Pergl, který v roce 1992, kdy jsem byl v Praze a uskutečnilo se také 
moje setkání s hostivickými divadelníky, předal mi pěkně vypracovanou upomínku z doby, 
kdy jsme v Hostivici dělali společně divadlo. 

Tím „sedlákem“ jsem ukázal Hostivici, že se mnou mohou počítat i pro hlavní role. 
Zatím ale nevěděli, že i pro nejrůznější role. 

Krátce nato Mirek Zimák měl chuť sehrát Svobodova „Posledního muže“.2 Radil se se 
mnou a zašli jsme si společně za Václavem Horešovským, aby mu pomohl najít herce pro 
tu titulní roli. Jinak měl už připravené celé obsazení.  

A pan Horešovský, který přece režíroval hru „Sedlák svým pánem“, mu ihned poradil: 
„Vždyť ho máte sebou“ a ukázal na mne. A tak se zkoušky pro jeho hru brzo rozjely. 

Poslední muž 

 
                                                 
2  Hra se hrála 30. dubna 1955 
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Mirek Zimák byl přísný režisér. Zažil jsem s ním – prvně a naposled, že nařídil režisér 
hercům, jakou část textu musí do příští zkoušky znát perfektně nazpaměť. Je to překva
pující, ale správné: jak mám hrát divadlo a projevovat se nejen slovy, ale i gesty a mimi
kou, když mám v ruce knížku a násilně lovím z papíru slova svého textu? Toho „Posledního 
muže“ už jsme hráli se souborem, který se udržel dost dlouho pohromadě. Byli to většinou 
herci původního souboru Tělocvičné jednoty Sokol. Pod jakou hlavičkou jsme tu hru hráli, 
to ani nevím, rozhodně jsem do toho hostivického „Sokola“ dříve nepatřil. Ale na tom 
vůbec nezáleželo, šlo nám především o dobré divadlo. A jestli jsme hráli pod J. K. Tylem, 
pod „Sokolem“ nebo později pod „Osvětovou besedou“, to nám bylo zcela lhostejné. S tím 
„Posledním mužem“ jsme měli dobrý úspěch. 

Později3 jsem hrál titulní roli ve hře Oscara Wildeho „Jak je důležité míti Filipa“, měl 
jsem tedy roli toho Filipa, poněkud omezeného právníka. I hru anglického ironika, který se 
dovedl tak brilantně vysmívat své současné společnosti, jsme přece jen dobře pochopili 
a snad i solidně sehráli. Odborná komise z Prahy byla naší hrou velmi spokojena a vyjadřo
vala se pochvalně o některých pasážích, které byly vhodně doplněny „vyloženě pantomi
mickými prvky“. 

V té době už jsem jel v Hostivici s divadlem skutečně naplno, i když podmínky mého 
zaměstnání v mlékárně neposkytovaly dostatek volného času, který je nutný pro ochot
nické divadlo. Přesto jsem si k tomu dokázal čas vždycky najít. Dokonce jsem byl schopen 
jednou chodit současně na troje zkoušky. Účinkoval jsem tedy ve třech hrách, které různé 
skupiny připravovaly. Neodřekl jsem tehdy ani souboru „Sokol“ velmi nepatrnou roli, při níž 
jsem doručil na scénu dopis a snad řekl jen krátkou větu: „Tady je ten dopis“. Byla to 
vyložená episoda, kterou bych jako režisér v Úhonicích přidělil mladému nadšenci, který 
dosud na jevišti nikdy nebyl. I tuto roli jsem tehdy odehrál, ale dal jsem jim podmínku, že 
zcela postačí, když přijdu na jedinou zkoušku. 

 

                                                 
3  V květnu a v červnu 1956 
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Jak je důležité míti Filipa 

 

 
 

Bylo těch her v Hostivici za dobu asi patnácti let skutečně dost. Na některé jsem 
i zapomněl. K tomu doložím jen jediný případ. Měl jsem původně představu, že se mi vryly 
všechny hry nezapomenutelně do mé paměti. A snažil jsem se tolerovat vzpomínky svého 
spoluherce Jirky Kocourka. V době své emigrace vyměňoval jsem si s ním dost pravidelně 
dopisy a Jirka se několikrát v nich zmiňovalo o hře „Sedm výkřiků na moři“. Tuto hru 
napsal ředitel hostivické měšťanky Miloš Šrámek. A podle Jirky jsme ji měli úspěšně sehrát 
a Jirka v dopisech připomínal určité příhody, které jsme při té hře zažili. Říkal jsem si, že si 
to Jirka s něčím plete, ale nechal jsem ho přitom. 

Když mi ale Jirka Pergl předával v roce 1992 tu už zmíněnou upomínku na mou 
divadelní činnost v Hostivici, vidím v ní na jedné straně červeně napsaný titul „Sedm 
výkřiků na molu“ a vedle toho poznávám sebe na obrázku, kde jsem v uniformě námoř
ního kapitána. Tak jsem v tom kuse přece jen hrál a postupně podle dalších osob na 
obrázcích jsem si určité detaily přece jen znovu oživil. 
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 Čokoládový hrdina – v roli majora Petkova 

Také jsme si oslazovali život „Čokoládovým hrdinou“ od anglického autora G. B. 
Shawa.4 V této hře jsem předvedl majora Petkova. Byla to poměrně menší role a tak jsem 
mohl klidně chodit i na zkoušky souboru „Sokol“. Tehdy Václav Pšenička, osvědčený 
režisér a divadelník, vybral hru „Zapadlí vlastenci“.5 Šlo o zdramatizovaný román K. V. 
Raise a dostal jsem hlavní roli – vlasteneckého učitele. I když mi byl charakter té role 
naprosto jasný, snažil jsem se ještě leccos si doplnit, zvláště pak najít příslušnou pasáž, ze 
které byl vytvořen můj velmi dlouhý monolog. Pročetl jsem si proto podrobně Raisův 
román, ale nenašel jsem v ní ani jedinou větu, která by byla totožná s textem mého 
monologu. Autor zřejmě ten monolog zkonstruoval sám, podle toho, jak si představoval 
poctivého, vlasteneckého učitele z malé horské vesničky. 

Ten monolog byl uvítání žáků malé třídy při začátku školního roku. Pro velmi špatně 
počasí, kdy už v horách napadlo hodně sněhu, sešlo se těch žáků poměrně málo. Učitel se 
snažil vnutit svým žákům sebevědomí, aby se nebáli pánů, aby měli dostatek odvahy vybo
jovat si svoje práva, aby se snažili být poctivými a dobrými lidmi. Jako už v dřívějších 
hrách, naučil jsem se celému textu a zvláště toho monologu naprosto přesně a perfektně. 
I v tomto případě jsem po dobu hry monologu požadoval od nápovědy jen sledovat text 
pro nejnutnější případ, jinak že jeho pomoc nepotřebuju. 

Po uvítacích slovech jsem udělal krátkou pauzu, tím bylo vyvoláno jisté napětí a ticho 
jako v hrobě. To mi dodávalo chuti a síly co nejprocítěněji a s příslušným zdůrazňováním 
potvrdit důležitost myšlenky, ba i jednotlivá slova autorova textu. Na celé stránce knihy byl 
ten můj monolog, a když jsem jej skončil, sklidil mohutný potlesk na otevřené scéně. 
Takové ohodnocení jsem zažil poprvé v životě a ani jinak se nepamatuju vůbec, že by naše 
publikum takto reagovalo. A bylo zajímavé, že si lidé z toho monologu vzali právě to, co se 
jim nejvíce hodilo. V příštích dnech jsem od některých mohl slyšet: „Tys to ale těm 
komunistům dal“. Jiní se zase vyjadřovali o tom, že jsem se pěkně vypořádal s kapitalisty 
apod. Ale bez ohledu na ta různá pojetí, byl jsem se svou hrou spokojen. 

                                                 
4  Hru hrála Osvětová beseda Hostivice poprvé 1. února 1958 a opakovala 15. prosince 1958 
5  Hra se hrála již 15. prosince 1957, tedy dříve než Čokoládový hrdina 
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V prvním či v druhém jednání jsem měl hrát na housle známou českou píseň „Čechy 
krásné, Čechy mé“. A také jsem ji hrál. I když nejsem žádný dobrý houslista, nacvičil jsem 
si ji a chtěl ji lépe zahrát, než to nakonec vyšlo. Ale nezlobil jsem se proto na sebe. Vždyť 
ten učitel z horské vesničky nemusel být žádný virtuos nebo konservatorista. 

Zapadlí vlastenci – v roli učitele 

  
 

Ředitel Miloš Šrámek dosáhl svými divadelními hrami dost úspěchů, vždyť bylo 
nejednou možné slyšet jeho hry i v radiu. Také pro nás ochotníky psal „půlnoční scény“, 
které byly předváděny vždy na sokolských šibřinkách – trošku jiná forma sezónního plesu. 
Když jsem jednou ukázal, že dovedu zahrát přesvědčivě opilce, pak asi třikrát po sobě psal 
pro mne Šrámek v těch půlnočních scénách opilecké role, dá se říci na míru. A tak jsem 
měl možnost předvést takové ožralky ve všech detailech. 

Blažkovu hru „Příliš štědrý večer“ jsme hráli v roce 1961 na jaře. Zemřel tehdy můj 
tatínek a tak znám přesně ten termín. Měl jsem v té hře vážnou roli a tak jsem ji neodřekl. 
Představoval jsem středoškolského profesora, který si přece jen vzpomněl na svého 
bývalého žáka, kterému kdysi pomohl při potížích politického charakteru. 

S touto hrou jsme také zajeli do Velkých Přílep v okrese Praha západ. Hráli jsme ji 
i v Lidicích – v novém sále s pěkným stálým jevištěm. Vzpomínal jsem v té době na svého 
spolužáka Františka Saidla, který v kladenské reálce seděl v lavici za mnou, zároveň se mi 
před očima vynořil Josef Zelenka a František Stříbrný – bratr londýnského letce v poslední 
válce Josefa Stříbrného, ti byli o dva roky starší. Všichni byli jako ostatní muži této malé 
obce zastřeleni nacisty 10. června 1942 – po atentátu na Heydricha (27. května 1942). 
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Půlnoční scény o sokolských šibřinkách 

 
Autor třetí zleva stojící 

 

 
Autor v roli „páska“ 
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Hrátky s čertem v Chebu 1953 
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Profesionální divadlo v Chebu 
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Drdovy „Hrátky s čertem“ sehrál v roce 19526 hostivický SČM (Čs. svaz mládeže) 
v rámci celostátní soutěže. Hostivičtí zvítězili v okresním a v krajském kole, tím se dostali 
do dalšího kola a měli v roce 1953 předvést svou hru v Chebu.7 

V tomto termínu ale jejich představitel otce Školastyka – Nohejl – musel dělat svoje 
závěrečné zkoušky na AMU jako muzikant a tak do Chebu nemohl jít. Tehdy mě navštívil 
mladý režisér svazáků Vašek Holopírek, s nímž už jsem v našem souboru sehrál více 
představení, a požádal mě, zda bych převzal tu roli mnicha. Ochotně jsem mu slíbil, i když 
do chebského představení zbýval jen pouhý týden. 

Nebyla to příliš dlouhá role a s ohledem na důležitost naučil jsem se brzo celému 
textu nazpaměť. A první moje zkouška byla vlastně i generálka pro Cheb. Té se zúčastnila 
i profesorka jevištní řeči z AMU (jméno jsem zapomněl nebo vůbec ani nevěděl). Na 
zkoušku jsem doslova odskočil z mlékárny, kde jsme tehdy měli určité potíže s plničkou 
lahví a po zkoušce jsem se zase vracel rychle do mlékárny. A tak jsem za daných 
podmínek předváděl poustevníka v saku a v pumpkách. 

Generálka nebyla vůbec přerušována a po jejím ukončení měla paní profesorka 
k nám následující řeč: „Na vašem představení nemohu vůbec nic měnit. Prošli jste vítězně 
okresním a krajským kolem a máte už všechno tak vžité, že změna není skutečně možná. 
Ovládáte nejen svůj text, ale i text svých partnerů. Jen jedno vám mohu ale říci, a sice, že 
vyvrcholením vašeho představení je druhý a pátý obraz!“ Na obou jsem byl po celou dobu 
na jevišti. To mne udělalo velikou radost, především proto, že jsem na to měl jen jediný 
týden. 

V Chebu jsme hráli na profesionální scéně. Byli jsme první na řadě, kteří předváděli 
svou hru před početnou odbornou komisi. Protože to bylo vlastně zahájení, mělo velmi 
slavnostní ráz. 

K tomu patřilo i trochu více trémy než odpovídá normální normě. Byl přítomen 
i plzeňský rozhlas. Jeho pracovníci se dotazovali našeho režiséra, která část našeho 
představení je nejlepší, aby si ji natočili. A ten samozřejmě opakoval slova profesorky 
AMU. Věděli jsme, kdy to bude v rozhlase vysíláno a tak jsme mohli slyšet i některé naše 
hlasy v radiu, a to dokonce třikrát. Bylo totiž to vysílání opakováno. 

Nemohl jsem svůj hlas vůbec poznat, byl příliš hluboký. Byl to ale určitě můj hlas, 
vždyť jsem slyšel tatáž slova, která jsem si narychlo nabifloval a i na chebské scéně 
přednášel. Samozřejmě to mělo v Hostivici a v okolních obcích pěknou odezvu. Měl jsem 
z toho velikou radost, vždyť se mi podařilo po jediné zkoušce dostat se na profesionální 
scénu a také do radia. 

Nesmím ale zapomenout na Shakespearovo „Zkrocení zlé ženy“. V něm jsem v roli 
Petrucchia dokazoval, že se neleknu rozeřvané a rozmazlené ženské: 

 Což neslyšel jsem tygry řvát 
 a zuřit vichrem bičované moře 
 jak stádo lítých kanců zpěněných, 
 v poli rachot děl 
 a z nadoblačna hrubou palbu nebes?  
 A mám se děsit ženské vyřídilky, 
 jež mnohdy nedovede vyschnout 
 ani jako v pasáčkově ohni pouhý kaštan 
 ano – pouhý kaštan? 

                                                 
6  Správně na podzim 1954 
7  Správně v květnu 1955 
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Také jsem měl možnost dělat konferenciéra při estrádních představeních. Při nich 
jsem i recitoval svoje verše. Byly sice dost neumělé, ale pranýřovaly lidské nedostatky 
a prohřešky. 

Asi dvakrát při příležitosti mlékařského plesu jsem dával do programu i svoje 
veršované, mlékařské historky, zároveň uváděl i některé imitace českých herců. Při bále to 
ale nemělo velkou odezvu, rozhodně výsledek nebyl ani zdaleka úměrný přípravě 
a námaze dát to dohromady. 

Podobně – tedy ne právě úspěšně – vyzněla obdobná snaha při plese autoklubu 
v Dušníkách. Byl jsem k tomu vyprovokován, i když mi byl znám výsledek z mlékařského 
plesu. 

Naproti tomu mělo úspěch mé uvádění módní přehlídky v Hostivici. I to bylo svým 
charakterem něco nového v obci a pro mne zcela zvláštního. S výsledkem byli spokojeni 
všichni účinkující a organisátoři. Vzpomínám si, jak se mi podařilo mladé hostivické 
„manekýnky“ zbavit trémy, která i mne vždycky pronásledovala, alespoň před vstupem na 
jeviště, ač jsem nebyl začátečník a svou roli jsem se vždycky pečlivě naučil. Uklidňoval 
jsem se před začátkem představení tím, že jsem rychle opakoval slova svého textu pod 
jevištěm, pokud to bylo možné. Jinak alespoň za scénou, pokud šlo isolovat se od 
ostatních účinkujících. 

Jednou jsme nacvičili tak zvané „pásmo“, které sestavila Soňa Broulová s Jirkou 
Perglem. Bylo zaměřeno proti válkám a střídaly se v něm sborové recitace se sólovými. 

Mělo dobrou odezvu, protože v roce 1957 či 1958 (byl jsem tehdy na jednoroční 
brigádě na dole Nosek, kde jsem pracoval jako havíř) byl celý náš soubor pozván do hotelu 
Internacionál v Praze Dejvicích. Tam bylo organisováno setkání ochotníků, snad z okresu 
Praha západ, a my jsme měli ukázat, že je na jevišti možno provozovat i jiné kulturní 
formy, než je tradiční divadlo. 

Zároveň se mělo zdůraznit, že je to možné i bez maskování a kostýmování. 

Já tím ovšem příliš nadšen nebyl, protože bez nalíčené tváře pro příslušnou roli a bez 
doplňujícího kostýmu by mi jako divákovi mnoho chybělo a jako herec bych měl ztížené 
podmínky vpravit se co nejvíce do předváděné role. 

Přijímal jsem to s projevem nesouhlasu a nedostatečného uspokojení stejně jako 
náznakovou scénu, ve které je místo dveří zavěšený lehký rám, který se při průchodu 
plandá jako oděv na strašáku do zelí. Takové řešení uznávám jen pro zkoušky na jevišti, 
kdy je eventuelně nutné jen křídou na podlaze naznačit situaci. 

V pásmu jsem dostat roli diktátora, snad z toho důvodu, že jsem dokázal s úspěchem 
imitovat Hitlera, ale to bylo něco docela jiného. Ta moje imitace měla vždy vyvolat 
posměch, kdežto v tom pásmu šlo o diktátora, který byl přesvědčen o oprávněnosti svého 
počínání, jak to známe z Čapkovy „Bílé nemoci“. V ní diktátor (Zdeněk Štěpánek) je 
odhodlán vést na koni svoje vojsko, i když by v tuto chvíli v důsledku nemoci mělo z něho 
opadávat maso a kdy by na koni vlastně seděla už jen kostra. 

Podle mého názoru šlo tehdy v Praze o to vzkřísit a oživit činnost ochotníků, protože 
v padesátých letech, už v samém jejich počátku aktivita ochotníků stále ochabovala a na 
začátku let šedesátých už se rovnala téměř nule. 
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Cestovní loutkové divadlo 

V době mého dětství se v Úhonicích objevilo cestovní loutkové divadlo. Byly to 
většinou rodinné podniky a jejich byt a sklad loutek i potřebných kulis byl ve velkém, 
krytém voze, ten byl tažen převážně jejich koňským potahem. 

A jelikož loutkové divadlo má i s divadlem mého pojetí mnoho společného, uvedu své 
vzpomínky na takové podniky v té mé práci, ve které budou shrnuty všechny příhody 
a události, které s divadlem a příbuznou či podobnou činností nějak souvisí. Loutkové 
divadlo mělo důležitý vliv na tu mou celoživotní zálibu, nehledě k tomu, že svého času 
jsem si pro své děti i pro děti mateřských škol a pro děti vůbec, pořídil velmi pěkné 
loutkové divadlo s početnými loutkami a s nádherným kulisovým vybavením. Ale o tom až 
v některé z dalších kapitol. 

Tak takové podniky se dost často objevovaly k radosti všech dětí v Úhonicích 
a během doby zcela zákonitě zakotvily vždy u nás a na našem sále bylo potom pro nás 
i pro ostatní děti mnoho zajímavého a dokonce lákavého. 

V konkurenčním hostinci „Na staré“ se neprosadily, i když tam byl sál asi stejně velký 
jako ten náš. Podle mého hleděl především majitel tohoto hostince pan Karel Slaboch na 
ty loutkové divadelníky příliš zpatra. Byli to pro něj lidé nízké úrovně, kteří se nehodí do 
jeho hostince, kam chodila většinou ta lepší část obyvatel naší obce. 

Náš tatínek měl však s těmito většinou velmi chudými lidmi cit a vždycky se s nimi 
dokázal dohodnout a tak se stalo i zvykem, že loutková a jiná podobná představení bylo 
možno shlédnout především na našem sále. 

Nejstarší – podle mého mínění – loutkové divadlo, které jsem zažil, patřilo rodině 
Laghiové. Nevím, zda jsem to jejich jméno správně uvedl. Když u nás bylo, měl jsem i do 
obecné školy ještě dost daleko a tudíž jsem neuměl ještě číst ani psát. Vím ale, že jejich 
loutky byly největší, jaké jsem kdy viděl. Byly o hodně větší, než jsem byl tehdy já a také 
větší než můj brácha Josef, který mne podle názoru mé maminky předčil o celou hlavu. 
Byli jsme v té době s bratrem tak malí, že jsme ještě ani na loutkové divadlo nechodili. 

Přesto nám chtěl tatínek jednou udělat zřejmě radost, sbalil nás, odvedl do sálu, 
posadil uprostřed a ani nevím, kam náhle zmizel. 

Za chvíli se před našima očima rozevřela opona a na jeviště pomalu a majestátně 
kráčel mohutný pěkně a pestře oblečený pán, pan král a proti němu cupitala hezká šperky 
ověnčená princezna. Snad jsme v tu chvíli přestali i dýchat, když jsme ty dva viděli, 
a tatínek nikde. Ti dva se zastavili uprostřed jeviště a dívali se na sebe. A nyní začal pan 
král mluvit hlubokým a silným hlasem: Aj, ty spanilá princezno, jak to, že ti smrdějí nohy? 
Ten hlas byl nejen hluboký a silný, ale i velmi přísný a nebyl od nás tak daleko a náš 
tatínek se nám tak záhadně ztratil. Dostali jsme strach a zachránili se útěkem kolem 
dalších řad židlí a lavic do dveří a kvapen po schodech dolů. 

Tatínek, jak později vyprávěl, zaslechl přece jen hluk našeho prchání, vyklonil se mezi 
kulisními závěsy u stropu, aby se přesvědčil, co dělá jeho publikum. Zjistil však, že 
publikum ze samého strachu vzalo do zaječích. 
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Když už jsme chodili do školy, tak jsme s nadšením vítali každé loutkové divadlo, 
které k nám přijelo. Navštěvovali jsme každé představení, měli jsme přístup zdarma, ani 
jediné jsme nevynechali. Znali jsme dobře i názvy těch předváděných her a dosud se na 
některé pamatuju, jako: Ján za chrta dán, Posvícení v Hudlicích a v Praze, Barbora 
Ulbrikavá, Kozina, Paličova dcera a další. Je samozřejmé, že jsme shlédli celou řadu her 
s Kašpárkem a Šmidrou. 

Těch loutkařských rodin se u nás vystřídalo dost, ale žádná z nich neměla tak velké 
loutky jako rodina Laghiova a toto hodnocení není ovlivněno tím, že jsme v době, kdy 
u nás byli Laghiovi, byli docela malí caparti, v těch velikostech byl opravdu podstatný 
rozdíl. 

Velmi rádi jsme sledovali, když byly loutky převlékány a připravovány pro další 
představení. 

Z těch loutkařských „společností“ se pamatuju nejvíce na tu, která patřila paní 
Keiserové. Ona byla vdova a měla tři syny, snad těch dětí bylo více, ale pamatuju se jen 
na ty tři. Nejstarší byl Josef, dodnes mi zní v uších hlášení: Pepe Keiser, umělec. On byl 
totiž akrobat, uměl chodit na drátě a na něm dělat jisté obraty a cviky. To také často 
předváděl v přestávkách loutkových představení. Vím, že tento Pepa účinkoval později 
v cirkuse „Kludský“. 

Pak jsem si udržel v paměti představu Pepova mladšího bratra, jeho křestní jméno 
ale nevím. Je mi však bezpečně známo, že měl sám těsně po válce vlastní cestovní kino, 
samozřejmě už zvukové. Byl s ním několikrát také u nás a pak na dlouhou dobu zakotvil ve 
Pticích. 

Ale nejvíce vzpomínek mám na nejmladšího z těch tří bratří, myslím, že se jmenoval 
Vláďa. Bylo rok mladší než já a je samozřejmé, že po tu dobu, kdy u nás hrály jejich 
loutky, chodil i do naší školy. 

A s ním jsme se spřátelili natolik, že jsme se tajně vplížili na to jejich loutkové jeviště 
během dne, oblékali se i do těch loutkových úborů a naráz z nás byli rytíři, králové 
i princové. Použili jsme i jejich zbraní, především šavlí a šermovali jsme mezi sebou 
s Vláďou a mým bratrem, a to tak, jak jsme to ve hrách viděli. Do toho zápolení jsme ale 
vkládali veškerou svou sílu a snahu pokořit nepřítele. To ovšem ty zbraně nevydržely 
a většinou jsme je zohýbali. Také ty úbory nám byly dost těsné a při tom urputném boji 
leccos potom povolilo a měli jsme co dělat, abychom to zase přivedli do upotřebitelného 
stavu. Pokud vím, nebyly ty naše bojové inspirace prozrazeny. 

Ty naše rytířské šarvátky probíhaly s úžasným zanícením a jistě by si zasloužily 
určitého zveřejnění, a to nafilmováním nebo aspoň fotografováním. Ani k jednomu však 
nedošlo, ale myslím si, že žádný z těch statečných tří rytířů na to nezapomněl. 

 

Hlasové imitace 

Napodobovat hlasy prominentních politiků a herců patří též do divadelnické činnosti 
a měl jsem pro to už od dětství mimořádný smysl. Již v době, kdy jsem byl žákem obecné 
školy, napodoboval jsem statkáře Kučeru Nového, jak si plivá na vestu. On svému plivání 
většinou nedal dostatek energie a pak se stalo, že to odnesla vesta, která kryla dost 
objemné břicho. 
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Předváděl jsem to nejprve doma pro všeobecné pobavení. Jednou k nám přišel pan 
Kučera na pivo a měl dobrou náladu, což tatínek využil a vyprávěl mu o tom mém 
komediantství. Bylo samozřejmé, že jsem to musel předvést i jemu a on se tomu upřímně 
smál. Měl jsem vždycky smysl pro humor a už na obecné škole se mými legracemi bavili 
nejen spolužáci, ale i učitelé. Ale skutečné hlasové imitace jsem začal dělat teprve na 
reálce. Napodoboval jsem našeho profesora deskriptivní geometrie, jmenoval se Holubec, 
zastupoval jen krátce nemocného profesora Volfa. Velmi snadné bylo imitovat profesora 
Řeháka, kterého jsme měli na zpěv a na fysiku. On neuměl vyslovit „R“ a „L“ a tak místo 
„Moravo, Moravo, Moravěnko milá“ zpíval: „Móavo, Móavo, Móavěnko mivá“. Při fysice pak 
místo: „Rovnováha na páce rovnoramenné“ jsme od něj slyšeli: „Hovnováha na páce 
hovnohamenné“. Také jeho zvolání: „Zborko, Zborko, z vás se stává velký darebák“ znělo: 
„Zbóko, Zbóko, z vás stává velký daebák“. Profesor Jaroslav Loquenc neměl tolik vyslovo
vacích potíží, pouze „P“ mu dobře nevycházelo, pro nás znělo jako „F“, a tak jsme mu říkali 
„Fosera“. Ten měl ale zcela zvláštní formulace, jako: Škuthanová, toho času lelkující, 
vstaňte! – S hanbou si sedá. Jednou se uřekl následovně: „Ani nemluvě, povíme…“ Když 
jako chemik říkával: „Už to běží, už to jde“, to bylo pro nás docela samozřejmé. 

To vlastně bylo jen předvádění některých osob, zvýrazněním jejich vyslovovacích 
nedostatků, při nichž hrály hlasové imitace jen podřadnou doplňující roli. 

O vlastní hlasové imitaci mohu už ale určitě mluvit, jestli se zmíním o dvou figurkách 
po celé ČSR dobře známých – o Spejblovi a Hurvínkovi. 

S těmi jsem začal někdy v roce 1937 a imitoval jsem je naprosto přesně. Moje podání 
bylo ale to původní, které začal profesor Josef Skupa. Mám pravděpodobně tentýž hlasový 
fond, protože jsem ty uvedené figurky předváděl bez potíží a k uspokojení dětí i dospělých. 
Stačilo pro Spejbla nasadit hloubku mého hlasu a Hurvínka jsem pak vytvořil zcela 
jednoduše svou normální fistulí. 

Vzpomínám si na rok 1953, kdy jsem byl jako pacient v lázních Libverda u Frýdlantu, 
kde jsem se plně zapojil do estrádních vystoupení, která obstarávali sami pacienti. Tam 
jsem Hurvínka se Spejblem uvedl tak, že jsem byl schován za poličkou, na které bylo 
radio. A diváci v hledišti viděli prázdné jeviště, ale slyšeli humoristickou debatu mezi 
Spejblem a Hurvínkem. Jak jsem se později dozvěděl, že lékařka lázní, která byla mezi 
diváky, konstatovala, že to byl dobrý nápad dát hrát desku s těmito figurkami. A najednou 
přišlo překvapení, dialog mezi tátou a synem bez přerušení pokračoval, zvedl jsem se ze 
svého úkrytu a dále vedl ten rozhovor svou imitací. 

A také v tomto měsíci jsem si mohl ověřit, že ani po dlouhých letech jsem na té 
imitační schopnosti vůbec nic neztratil. Byli jsme totiž na návštěvě u jedné české rodiny. 
Mají dvě dcery, ty jsou 11 a 14 let staré. Byl jsem vyprovokován předvést, samozřejmě 
česky, Spejbla s Hurvínkem. Nedoufal jsem v dobrý úspěch, protože jsem už velmi dlouho 
neměl příležitost ty hlasy imitovat. Ale přesto jsem se do toho dal. Po chvíli ta mladší 
dcerka se tázala svého otce: „Tati, nebyl to on, který to namluvil na tom našem zvukovém 
pásku?“ Toto konstatování mě nesmírně potěšilo a předvedl jsem ještě několik nahrávek 
z gramofonových desek k jejich potěšení. 

Svedl jsem kdysi i tu třetí Skupovu figurku Máničku. Pro její vysoký hlas se hodila ta 
moje fistule – řekl bych na druhou ve vyjádření matematickém. Byla to další fistule té 
fistule Hurvínkovy. Při svých předváděních pro děti jsem tu Máničku tak často nepotře
boval, neznal jsem téměř žádný text, který by mi v originále její hlas přiblížil, zatímco pro 
Hurvínka a Spejbla jsem měl nahrávek dostatek. 
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Jimi jsem získával děti snadno a rychle a to dokonce i ty nejzatvrzelejší, které se 
velmi ostýchaly a mnou tu nejmenší snahu či odvahu. Když jsem ale začal se Spejblem 
a Hurvínkem, ihned se rozehřály, a aniž si to uvědomily, seděly mi na koleně či na klíně. 
Pak jsem mohl tu svou povídačku mezi otcem a synem rozehrát naplno a vůbec jim neva
dilo, že ty dvě pro ně sympatické figurky neviděly a že oba hlasy vycházely z jedněch úst. 

Profesor Skupa zemřel v roce 1957. Jeho následovník Miloš Kirschner měl úplně jiné 
hlasové podání. A ani to dětem nevadí, vždyť většina těch dnešních dětí Skupova Spejbla 
a Hurvínka vůbec neslyšela. 

Skupova satirická pásma kritisují chyby a nedostatky lidí a v tom se neliší současná 
generace od generací minulých ani od těch budoucích. 

A tak jsem uvedenými imitacemi získával nejen děti, ale i dospělé a mohl jsem se bez 
velkých obav zapojovat i do estrádních pořadů, které byly určeny pro dospělé. 

Velmi dobře jsem imitoval hlasy presidenta Beneše a Gottwalda a daří se mi to 
dosud. Jde jen o to, že s přibývajícími léty ubývá těch, kteří ty hlasy znají, aby byli schopni 
vůbec posoudit tu správně předvedenou imitaci. Vzpomínám si, jak při jedné příležitosti 
jsem v mlékárně Radlice předváděl hlas presidenta Beneše. Spokojenost mého publika 
byla přesvědčivá a Ing. Jičínský (znamenitý náš sýrařský odborník) tehdy řekl: „Pane 
kolego, ještě jednou toho Beneše“. Pak zavřel oči a s vroucností sledoval každé slovo, 
které jsem v imitaci přednášel. 

Též jednou při účasti na svatbě jsem pro jednoho staršího pána musel tuto imitaci 
opakovat dokonce dvakrát. 

I s imitací Gottwalda jsem měl nemalý úspěch. Používám k tomu jeho slov, která 
přednesl v únoru 1948, kdy k mohutnému davu na Václavském náměstí prohlásil, že 
president demisi ministrů podepsal. 

Také jsem začal imitovat Antonína Zápotockého a pěkně se mi to dařilo. Vzal jsem si 
ale za vzor jeho řečnění z doby, kdy byl ještě předsedou ROH. Tehdy jeho „souzi a soužky, 
náš Kléma to udělal dobře“, sedělo v mém přednese velmi pěkně. Když se ale stal později 
presidentem, tak sami „souzi“ uznali, že to jeho řečnění není ani trochu representativní 
a tak ho asi dali do rukou lepším retoriků. Těm se také podařilo jeho přednes vylepšit. V tu 
dobu jsem ale neměl zájem osvojit si tu jeho poopravenou formu, abych jej mohl imitovat. 

 
Imitace diktátora 
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Po válce se dost lidi snažilo imitovat Hitlera. I já se o to pokusil a vyšlo mi to 
překvapivě dobře. Když jsem si ještě přilepil pod nos ten jeho typický knírek, načesal vlasy 
na levou ulízanou patku, na sako či na košili si připnu z překližky vyřezaný rytířský kříž, 
pak dal na levou paži ještě červený pás, v jehož středu na bílém kruhu byl černý hákový 
kříž, k tomu měl vysoké, černé holinky a v nich jezdecké černé kalhoty, byl jsem tomu 
diktátorovi hodně podoben. Když jsem pak rozjel ty jeho německé fráze přes hlasitý projev 
do chraptivého řvaní o „plutokrátech und fremde Propaganda“, pak se dalo jen očekávat 
od zfanatizovaného davu to souhlasné „Heil“ na Hitlerovo předeslané „Sieg“. 

V přátelských i dalších kruzích brzo vešlo ve známost, jak zdařile toho diktátora 
imituju, a musel jsem ho při mnohých příležitostech předvádět. Samozřejmě cílem bylo 
zesměšnit tuto postavu, což se snadno dařilo. 

A stalo se také, že jsem byl pozván do Radlické mlékárny, kde měla být nějaké zvlášť 
slavnostní schůze KSČ. Tehdy byla připravována také Spartakiáda a tak i cvičenky a cvi
čenkyně předváděly funkcionářům, čemu se už na to slavné vystoupení naučily. 

Po nich jsem přišel na řadu já. Měl jsem na programu svoji sérii anekdot a pak určité 
imitace herců. Nato mě donutil jeden partajník – funkcionář, s nímž se dalo vyjít, abych 
předvedl také Hitlera. Moc se mi do toho nechtělo, i když jsem s tím původně přece jen 
trochu počítal. Bylo to na podzim a já tam jel na motorce a měl jsem tedy oblečeny černé 
jezdecké kalhoty a také vysoké černé holinky, ostatní doplňky pro dokreslení figury 
německého vůdce měl jsem v kapse. Tak jsem to rozjel už podle své vyzkoušené 
a osvědčené metody. A když jsem se dostal do té závěrečné „řvavé“ fáze, stačilo už jen, 
abych vykřikl „Sieg“ a ti všichni zarytí komunističtí funkcionáři doplňovali jednohlasným 
řevem „Heil“. A to se opakovalo třikrát. 

Vnitřně jsem se tomu smál a pak, když jsem byl sám, mohl jsem se netlumeně 
chechtat nad tou jejich hloupostí, jak se dali lehko strhnout. Pěkně jsem je doběhl a určitě 
by se s tím nepochlubili nikde, kde by byl přítomen větší a důležitější funkcionář, než byli 
oni sami. 

Jednou na Silvestra, bylo to v roce 1946 nebo 1947, jsem si zašel v pozdějších 
odpoledních hodinách do hospody na pivo. Nijak mě nelákalo celou noc být někde na 
tancovačce nebo na jiném podniku, ale zůstat celý den i večer doma, to se mi také 
nezamlouvalo. 

A když jsem přišel do výčepu „U Neradů“, byl jsem kamarády a známými hezky 
přivítán. Ti vzápětí požadovali, abych předvedl Hitlera. Namítal jsem, že oni už celé hodiny 
popíjí a snaží se o dobrou náladu pitím piva i jiných alkoholických nápojů, kdežto já zatím 
neviděl ani pivní tácek. 

Dlouho jsem ale odmítat nedokázal. Učísl jsem si svoje černé vlasy do ulízané 
Hitlerovy patky. Vlasy jsem si namočil, aby zmizely moje kudrny, pak už zbývalo jen si 
nalepit kousek černé elektrikářské isolace pod nos, sundat sako a postavit se na 
připravenou židli. Z této tribuny jsem začal s „Plutokráty a Fremde Propaganda“. Můj hlas 
byl stále silnější, pak jsem už chraptivě řval. 

A to probudilo vyhlášeného, hostivického ochlastu Petra Suchého. Ten už byl dávno 
„vyřízený“ a spal v koutě na židli. Sotva procitl, uviděl rozparáděného Hitlera a vůbec se 
nerozmýšlel a vrhl se na mne. Já byl právě v nejlepším, postřehl jsem jej, až když proti 
mně zvedal ruce, chytil jsem v záchvatu hry za jeho masité, velké uši, až to v nich 
zapraskalo, což jsem jasně zaslechl. V té chvíli jsem zvolal: „Den Kerel aufhangen! – Toho 
chlapa pověste!“ 
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Byl několika hosty odvlečen a moje číslo tím skončilo. Teprve později jsem se 
dozvěděl, že šel na mne s otevřeným nožem. A tak jsem při snaze o zábavu hostí 
v hospodě málem přišel k nemilému úrazu. 

Svého času jsem imitoval také protektorátního ministra školství a kultury – Emanuela 
Moravce. Nebylo to pro mne těžké. Stačilo si nacvičit několik jeho často opakovaných vět, 
dát k tomu jeho rytmus a přízvuk. Ten jeho styl přednesu jsem za ta dlouhá léta přece jen 
zapomněl, také jsem si způsob jeho řeči nemohl oživovat, vždyť právem vypadl z role. 
Nakonec na tom nezáleží. 

Z herců jsem dobře imitoval Jaroslava Vojtu. To svedl vlastně každý, kdo měl k tomu 
určité vlohy. Dařil se mi dobře Stanislav Neumann a František Filipovský. Tyto dva jsem 
dával k lepšímu v soudničkách Františka Němce – „Kontrolor v tramvaji“ to bylo pro 
Neumanna a „Adéla Hrbtychová mluví z horečky“ pro Filipovského. 

Pěkného úspěchu jsem dosahoval při imitacích lidového vypravěče Milana Mastného, 
a sice v jeho povídačce, jak starý Řičicá opravoval sochy a obrazy v kostele lakomého 
faráře. Celé to jeho vyprávění umím ještě dnes nazpaměť. Na české publikum dobře 
působil ten moravský dialekt. Ten také málem zavinil, že došlo k vydání anekdot v jeho 
nářečí. 

 Mělo to být ve spolupráci s jedním moravským vojákem. Sám jsem měl ze své sbírky 
anekdot vypsat ty nejlepší ve spisovné češtině a ten voják je měl přepracovat do nářečí. 
On byl ale v tu dobu přeložen do pohraničí a tak k realisaci našeho plánu nedošlo. 

Dokázal jsem imitovat i „smutného muže“ Jaroslava Válka, a sice v jeho přednesu: 
Někteří rozumbradové, využívajíce mého sklonu k legracím, dělají si ze mne špumprnágle. 
Jeden z písavších píše: Je možné polykati meče? – Odpověď: Nevím, ale znám jednoho, 
ten polyká mlaskaje. Značka „Zvědavý“ – V kolik hodin vstávali naši národní buditelé? 

„Zamotané příbuzenstvo“ Vlasty Buriana jsem znal dobře zpaměti, ale imitaci jeho 
hlasu jsem nesvedl, měl pro mne příliš vysoký hlas. Dokázal jsem podchytit jen jeho 
rytmus a intonaci a to bylo pro imitaci málo. 

Fandu Mrázka jsem předváděl v jeho písničce „Po Palackým mostě vedou koleje“. 
Oldřicha Nového jsem zachytil jako už starého milovníka s tím jeho vzdechovým, unaveně 
roztouženým tónem hlasu. 

Některé postavy z mlékařského jsem dokázal tak imitovat, že jsem mohl telefonicky 
dávat profesionální příkazy a lidé jim věřili. To byl z mlékosvazu Dr. Květoň, referent Fiala, 
hlasitý správce Radlické mlékárny Smolek, vedoucí kontrolní laboratoře Ing. Chilčenko 
a jiní. 

A když jsem předváděl Josefa F[…] z Hostivic, tak stačilo pár slov a moje publikum se 
mocně chechtalo. On znamenal velmi mnoho u komunistické tajné policie, původním 
povoláním zedník a zarytý komunista. Jednou jsem mu vyprávěl anekdotu o ministryni 
Jankovcové, jak si zlomila nohu, a on to považoval za velikou urážku. Vždyť to také tak 
komentoval: „Prosím, neurážet osobu vládní, to v žádném případě nepřipouštím.“ On si 
šlapal velmi hezky na jazyk a bylo pro imitaci značně prospěšné. 
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Další uplatnění hlasových imitací 

Hlasové imitace byly vhodným doplněním estrádních vystoupení jiných podobných 
podniků. 

Už jsem uvedl několik takových příkladů a také se zmínil o úspěchu hurvínkovského 
přednesu v lázních Libverda u Frýdlantu. V těchto lázních jsem byl v roce 1953, měl jsem 
velmi bolestivé potíže s páteřními ploténkami a dostal jsem proto lázeňskou léčbu na dobu 
čtyř týdnů. 

Pro mne bylo v Libverdě vedle léčení samozřejmé i ohlížet se po nějaké jevištní 
legraci. Brzo jsem se dozvěděl, že pacienti organisují pro pacienty zcela pravidelně 
estrádní pořady. Informoval jsem se na příslušných místech a tak se dostal před komisi 
(z domu Slovanka), která rozhodovala, zda jsem schopen v jejich pořadu vystoupit.  

Obstál jsem a už při nejbližší estrádě jsem byl s nimi na jevišti. Netrvalo to dlouho 
a sám jsem ty programy organisoval. Nakonec jsem naplňoval sám celý pořad, který trval 
asi dvě hodiny. 

Mimo již uvedené divadelnické zaměření dal jsem se ještě do veršování veselých 
příhod z lázeňského prostředí. Ty měly výborný úspěch, brzo to bylo známé v celém 
lázeňském areálu a tak jsem mělo dobrá témata postaráno. 

Výhodou bylo, že jsem měl kdykoliv přístup do lázeňské kanceláře, kde jsem ty 
historky i jiné estrádní záležitosti mohl psát na stroji. V kanceláři a na jevišti jsem strávil 
veškerý volný čas po léčení. Vůbec mi to ale nevadilo, dělal jsem to nejen rád, ale 
i s velkým nadšením a tak jsem po té mimořádné aktivitě nebyl unaven, ale cítil se mimo
řádně dobře. 

Ten poslední program před skončením svého léčebného termínu jsem připravil 
a předvedl zcela sám – měl název „Loučení s Hurvínkem“. 

Kdo chtěl tehdy se mnou o něčem jednat, ptal se jednoduše na Hurvínka a fungovalo 
to. Dokonce i určitou dobu po návratu domů docházely mi přes kancelář lázní dopisy, na 
kterých bylo uvedeno „Pro Hurvínka“. 

Také příslušný referent okresu Praha západ měl zájem o mou spolupráci ve snaze 
realisovat estrády v jejich obvodu. Jelikož jsem při těch svých imitacích trpěl poměrně 
chrapotem, prosadil zástupce okresu moje léčení u krčního specialisty profesora Přece
chtěla v Praze. Tam jsem absolvoval několik různých inhalací, především amoniakových, 
a ty mi pomohly. 

K okresním estrádám ale přesto nedošlo. Referent okresu si totiž představoval, že 
budu nejen účinkovat při jejich estrádách, ale že je budu i sám organisovat a také si 
obstarávat další účinkující. To ovšem při mém zaměstnání v mlékárně, kde jsem byl ve 
funkci vedoucího provozu, nebylo možné. 

Byl bych schopen a ochoten na těchto estrádách spoluúčinkovat v rámci svých 
schopností. I tak by takové nasazení nebylo docela jednoduché a bez potíží. 

Také kapelníci z Hostivic měli zájem o mou spolupráci a počítali s konferencierským 
zaměřením. Sám jsem měl špatnou zkušenost z mlékárenských i jiných plesů a dokonce 
i s jejich kapelami a od dalších podobných vystoupení jsem se isoloval. 
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Se svým humorem jsem se nasazoval zcela pravidelně a rád na mezinárodních dnech 
žen (8. březen), a sice v podnicích, kde jsem byl zaměstnán, nebo i při jiných nahodilých 
příležitostech. 

Rovněž rád jsem přijímal pozvání na mezinárodní dny dětí, ty probíhaly vždy 
1. června. Dětem jsem rád věnoval svůj čas a předváděl jim, co jsem uměl a z čeho měly 
upřímnou radost. Také imitace zvířecích hlasů hrály přitom dobrou roli. 

Dětský den v Hostivici – 1. červen 

  

 
Autor jako konferenciér 
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Loutkové divadlo 

S hlasovými imitacemi bezprostředně souvisí loutkové divadlo. 

V jeho zákulisí, které nebývá tak jako tak příliš veliké, nemá místo tolik lidí, aby jedna 
osoba mluvila jen za jedinou loutku. A stejně tak je tomu i s voděním loutek, ba tato 
funkce je mnohem obtížnější a tak pro dokonalé předvedení hry by si zasloužilo, aby 
osoba, která obstarává vodění a pohyby loutek, měla starosti jen jedinou loutku. 

Loutkové divadlo i normální divadlo s herci mají společný účel, tedy pobavit či poučit 
diváka. Ale předvádět loutkové divadlo je mnohem těžší než hra, kterou nabízejí herci. 

Se svými loutkami jsem začal především proto, abych tím poskytl zábavu svým 
dětem. Opatřil jsem si nejdříve docela malé divadélko s malým počtem loutek. Dnes už ani 
nevím, kde jsem je koupil a za jakou cenu. V každém případě plnilo dobře svůj účel. 
A vzhledem k tomu, že jsem byl na všechno úplně sám, byl jsem vděčen svým určitým 
schopnostem imitovat různé hlasy. 

Nejprve jsem začal s předváděním Skupova Spejbla a Hurvínka. Tyto loutky jsem měl 
a dokonce znám zpaměti jejich texty a velmi důležité bylo, že na scéně byly jen dvě figury, 
což jsem dokázal dobře zvládnout. 

Když jsem se později pouštěl do pohádek, při kterých jsem se postupně neomezoval 
jen na vlastní improvisaci, ale předčítal z malé knížky. Už v tom případě byl nutný malý 
„pultík“ po způsobu hudebnického zařízení. Na něm byla knížka, v ruce jsem jí držet 
nemohl, ty byly jinak zaměstnány, a to víc než dost. Ten pultík jsem umístil na divadelní 
scénu, vpředu u opony. A už jenom tím čtením jsem ztrácel přehled o tom, v jaké posici 
loutky jsou, a to i v případě, kdy byly na scéně jen dvě či tři loutky. Ale taková situace se 
dala ještě zvládnout. Při větším počtu docházelo k nemilým situacím. Zjišťoval jsem 
najednou, že se mi objímá Kašpárek s čertem nebo se Šmidrou, který by si v tu chvíli 
zasloužil náležité potrestání za to, že zradil Kašpárka nebo provedl jinou darebnost či 
lotrovinu. Docházelo dost často k nežádoucímu seskupení loutek, ba byly i mnohdy 
v jednom cumlu, což vůbec neodpovídalo smyslu hry a ději na jevišti. 

Dětem však to tolik nevadilo, ty v takových situacích byly velmi tolerantní. Snad jejich 
dětská fantasie to dovedla překlenout a vázala se více na obsah hry nebo na to, co bude 
dále a uvedené chyby se tím dostávaly přece jen do pozadí. 

Časem jsem přišel na to, že při větším počtu loutek jsem tu méně aktivní či málo 
důležitou zavěsil stranou aktivního dění a ta potom jaksi přihlížela a moje ruce byly o něco 
volnější. Soustředění diváků vedlo přece k loutkám, které se projevovaly určitým pohybem 
a těm patřil i přednášený hlas. 

K tomu musím připomenout, že vedle uvedených úkonů s loutkami bylo nutné ještě 
obstarávat některé zvukové efekty jako hromobití, tlučení na dveře apod., vytrubování, 
zvířecí zvuky ze zákulisí a také světelné efekty. Hromobití jsem praktikoval tím, že jsem na 
plech o větší ploše tloukl kolem, blesky byly zase vytvářeny tak, že jsem rychle vypínal 
a zapínal hlavním vypínačem celé osvětlení. A mohu říci, že to moje dětské publikum bylo 
vždy spokojené stejně jako ti někteří dospělejší účastníci, kteří se nahodile objevili 
v „hledišti“. 

I po hře, která trvala asi půl hodiny, jsem byl se svými hlasivkami skutečně u konce, 
brzo jsem ochraptěl. A stejně po uzavření opony jsem zcela pravidelně slyšel: „Tatínku, 
eště“. 
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Během doby jsem si přece jen dokázal s určitými problémy poradit, svou loutkařskou 
techniku jsem vylepšoval. 

Hlasové imitace byly dobrou pomocí a dokázal jsem si je i organisovat, aby už 
v prvním slově bylo jasně patrné, ke které loutce patří. Tak ku příkladu Jaroslava Vojtu 
jsem používal pro venkovského strejce, Najmana pro hajného nebo fořta, Filipovského pro 
krejčího, ševce a podobně. Silný, hluboký hlas s pomalou řečí patřil králi, princ a rytíř měl 
rychlou a jasnou mluvu. Pak pro rozlišení figurek posloužily nejrůznější vady v řeči jako 
koktání či špatné vyslovování, rovněž časté opakování téhož výrazu nebo úsloví působilo 
ne jen komičnost figurky, ale umožňovalo i orientaci diváka. Pro ženské hlasy bylo nutno 
volit různě posazené fistule a další rozlišování bylo odvislé od dynamiky projevu. 

V knížce bylo nutné vhodné označení jednotlivých figur, pro rychlou orientaci se 
hodilo využití různých barev. 

Jednou se mi naskytla příležitost koupit ve Zličíně poměrně větší loutkovou scénu, asi 
se 40 loutkami za 3 000 Kčs. Postavené jeviště odpovídalo přesně šíři dveří, takže jsem 
s loutkami a kulisami mohl být v pokoji a dobře oddělené hlediště bylo v kuchyni. To nové 
divadlo bylo mnohem vhodnější nejen plochou, také osvětlením, což dávalo i více možností 
pro sestavení kulis. 

Z toho původního, malého divadélka jsem mohl použít ale všechny loutky, které byly 
stejně veliké. Tak jsem měl na šedesát loutek, pro které jsem si vyrobil vhodný stojan, na 
kterém mohly být odděleně zavěšeny, a nehrozilo to nepříjemné zamotání nití, jimiž byly 
ovládány pohyby loutek. 

Z kulis malého divadélka se dalo použít velmi málo. Ale i pro ten účel mi pomohla 
zase náhoda. V Praze u Štorcha na Staroměstském náměstí jsem koupil nádherně malova
né kulisy, které se rozměrem hodily pro tu mou novou scénu! Už nevím, kdo ty kulisy 
maloval, ale bylo to nádherné umělecké dílo. Zvláště kulisy hloubek moře, jeho pohádkové 
krásy byly úchvatně zpracovány. Jelikož tyto kulisy byly jen na poměrně slabém papíře, 
lepil jsem je na slabé překližky, které jsem výhodně získal z bedniček od sovětského 
másla. Pokud plocha překližek byla příliš malá, dával jsem dohromady dvě či tři takové 
plochy a tím byly zajištěny i ty největší kulisy. 

Těch kulis bylo velmi mnoho a dávaly možnost sestavit z nich i ty nejrůznější 
kombinace, jak to charakter hry požadoval. K tomu jsem si vyrobil i účelně zkonstruovanou 
bednu, aby se kulisy nepoškodily a zároveň byly přehledně uloženy a bylo možno je bez 
potíží podle potřeby vyjmout. 

Během doby jsem se svými dřevěnými herci účinkoval i mimo domov. Nejčastěji to 
byla Trojská mlékárna, kde jsem se s nimi ukazoval. Toho zařízení bylo ale čase velmi 
mnoho a také loutková hra byla pro mne velmi náročná, když jsem byl na všechno zcela 
sám a tak jsem se raději usměrnil jen na toho svého Spejbla s Hurvínkem. Bylo to vše 
mnohem jednodušší a dá se říci, že jimi byl úspěch vždy zaručen, a to i u dospělých 
diváků. 

Když moje děti odrostly, propůjčil jsem celé to svoje loutkářské zařízení svému kama
rádovi Josefu H[…] z Palouk u Hostivice. Jezdili jsme spolu 7 let do zaměstnání do Prahy. 

Mezitím jsem se ocitl v cizině a moje děti měly také děti, tedy moje vnoučata, dalo se 
usoudit, že by jim moje dílo mohlo docela dobře posloužit. Snažil jsem se, aby jim byly ty 
věci vráceny. Ale pan H[…] se prý na nic takového nepamatuje. 
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Děda Mráz 

Měl jsem vždycky rád děti a nejvíce ty nejmenší a to mě přivedlo i k mému dědovi 
Mrázovi. Přechodem k této činnosti bylo předvádění Mikuláše. K tomu jsem stačil sám, 
nepotřeboval jsem ani čerta ani anděla. 

Během doby, za komunistického režimu, se začal tlačit na místo Mikuláše děda Mráz. 
Zatímco Mikuláš mohl provádět svou aktivitu jen 5. nebo i 6. prosince, mohl děda Mráz 
dominovat po celou předvánoční dobu. 

K tomu mému působení s dědou Mrázem mě nevedly vůbec žádné pohnutky 
politické, ale snaha splnit dětskou radost. Měl jsem přitom na myslí svoje tak častá 
zklamání, jako dítě, na všech mikulášských nadílkách, které v předvánoční době byly 
organisovány ještě v Úhonicích. 

Na nich vystupoval naparáděný Mikuláš, s andělem, s černým čertem, který hlomo
zivě působil svým řetězem. Ten Mikuláš vedl také kazatelskou řeč a sliboval hodným 
a pilným dětem pěkné dárečky. Těch dárků bylo vždy na jevišti velmi mnoho a pořadatelé 
přinášeli další a další nůše dárků. 

Ač jsem nebyl už docela malé dítě, věřil jsem ve slova Mikuláše a říkal jsem si, že 
jsem se ve škole i doma choval vzorně podle jeho ideálních představ, a tak jsem byl 
přesvědčen, že z té velké hromady také musím něco dostat. Věděl jsem dobře, že jich 
nemůže být mnoho, ale alespoň s jediným jsem pro sebe počítal. 

Některá jména podarovaných se častěji, dokonce i velmi často opakovala. Bohatě 
podarovány byly ale především děti bohatých rodičů a sám jsem mohl poznat, že podle 
Mikulášových slov si to vůbec nezasloužily. 

Velká hromada dárků se postupně zmenšovala, pro mne dosud nevyšlo nic, ale 
doufal jsem i ve chvíli, kdy už zbývalo pro rozdělení jen nepatrné množství. A já stále 
doufal, až když byl vydán ten poslední dárek, bylo mi jasné, že pro mne zase nic nebylo, 
jako vlastně vždycky při těchto mikulášských nadílkách. A nedostal jsem nic, ani v těch 
případech, kdy před nadílkou byla sehrána celá divadelní hra s Kašpárkem. A já toho 
Kašpárka hrál a tak už z toho důvodu jsem udělal daleko více, než ty tak bohatě 
obdarované děti. 

Když se mě jedna moje teta ptala, co jsem na té nadílce dostal, sdělil jsem jí ta svoje 
zklamání. Nebyl v tom žádný můj úmysl, abych ji snad k něčemu provokoval. Bylo to 
pouze moje poctivé zklamání nad tím, že ten Mikuláš hodným dětem něco sliboval a zatím 
dostávaly dárky děti, které podle jeho slov na to nárok vůbec neměly. 

A tak jednou při příští nadílce jsem také dáreček dostal – poslala jej ta moje teta. 
Bylo to ale jen jednou. Mezitím jsem byl o něco starší a tím i to moje zklamání už nebylo 
tak veliké.  

A právě z těch důvodů jsem dělal rád toho dědu Mráze, ten dával dárečky všem 
a stejné. Také si dokázal promluvit pár slov s každým děckem, pokud pro ten hovor 
s fousáčem měly dost odvahy. 

Se svým dědou Mrázem jsem začal v hostivické mlékárně. Postupně se o mého 
„dědu“ hlásily i mateřské školky v Hostivici a v Litovicích. I školka ve Stodůlkách měla 
možnost zcela pravidelně před vánoci vidět toho fousáče. Vedoucí této školky mě totiž 
poznala v Hostivici a byl jsem k disposici pro její děti, když pracovala ve Stodůlkách. 
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I pro děti hostivických nádražních zaměstnanců jsem se nechal zlákat a v Trojské 
mlékárně se stal můj děda Mráz zcela obligátním. 

Tato práce s dětmi nebyla pro mne jednoduchá, musel jsem tomu svůj čas v době 
svých pracovních povinností. O to horší byla situace, že se jednalo v mlékárně o největší 
vypětí z celého roku. Před vánoci je totiž másla, smetany i mléka daleko větší spotřeba než 
v ostatních dnech roku a tak je i starostí a problémů také nejvíce z celého roku. 

Přesto jsem dělal pro děti toho dědu velmi rád. Protože jsem z časových důvodů 
přicházel k nim na poslední chvíli, kdy jejich nervy byly už napnuty k prasknutí, bylo nutné, 
aby moje fousy a namaskování trvalo jen pár minut. Z vaty jsem měl připravený mohutný 
vous, připevněný na látku a gumičku. Tu jsem přetáhl přes hlavu, zakryl ji potom 
objemnější koženou čepici, kterou jsem si vypůjčoval vždy od majora Šíchy. Pak jsem si 
narychlo zvýraznil vrásky, načervenil nos a tváře zkontroloval v zrcadle svůj obličej, hodil 
přes rameno pytel s dárky a šel halasně mezi děti, aby mě mohly už z chodby slyšet 
a trochu se připravit na tu tak dlouho očekávanou chvíli. 

Nejprve jsem přednesl svoji veršovačku, kterou znám ještě dnes celou zpaměti: 

 Uslyšel jsem dětský hlas, 
 běžím proto mezi vás, 
 vždyť rok utekl nám zas, 
 zas je s vámi děda Mráz. 

 Chápete to, milé děti, 
 že ten čas tak rychle letí? 
 Než se člověk naděje, 
 zima už tu zase je. 

 Celý rok jsem dárky sháněl, 
 mnoho kilometrů najel,  
 abych dneska v mlékárně  
 naděloval pořádně.  

 Doufám, že jste ten rok celý  
 poslouchati mámu chtěli,  
 sotva táta slovo řek;  
 splnili jste všechno hned.  

 Poslušnost je dětí pýcha,  
 ve škole však buďte zticha,  
 při učení pozor dejte,  
 kamarády nešťouchejte.  

 Jistě víte, co je píle,  
 užít třeba každé chvíle,  
 hodně tak se naučit,  
 dobrý prospěch vždycky mít.  

 Proto děti, poslouchejte,  
 v pořádku své věci mějte.  
 Hodným být se vyplatí,  
 děda Mráz to oplatí.  

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 5 
VANČURA Václav: Vzpomínky – 2. část  56 
 

 

 Kdo snad hodný vždycky nebyl,  
 do roka se napraví,  
 těžko bych pak něco slevil,  
 zlobil bych se, toť se ví. 

 Neposluchy nemám rád, 
 těm dovedu namrskat, 
 zato hodné moc rád mám,  
 dárečky jim vždycky dám. 

Jsou v té veršovačce především uvedeny povinnosti, které by měly děti dodržovat. Je 
možné, že ty menší pro samé napětí a překvapení to vůbec nevnímaly. Určitě ale během té 
doby přednesu měly čas na jisté uklidnění a pak jsem od těch kurážnějších mohl slyšet 
nějakou básničku či dokonce písničku. Když jsem pak mluvil s jednotlivými caparty, 
dozvídal jsem se i všelijaké věci, které děti neříkají každému, ale dědovi Mrázovi bylo 
možné to všechno říci. 

Tak mi bylo jednou prozrazeno, že tatínek nechce utírat mamince nádobí nebo že 
jiný tatínek přišel včera domů hodně pozdě v noci a také jiné prohřešky či dokonce hříchy 
přicházely najevo. 

Od jednoho vykutáleného kluka jsem musel vyslechnout průpovídku: 

 Děda Mráz není náš, je to ruský šmelinář. 

Na to jsem nedokázal odpovědít. Jen jsem se zakrytě smál, ale vůbec jsem na to 
nereagoval. Nešlo mi skutečně o žádnou politiku, ale o dětskou radost. 

Někdy si chtěly děti sáhnout na moje fousy a to se pak opakovalo u mnohých dalších, 
ba i někteří rodiče se bez toho nechtěli obejít. Jednou mi byla děckem položena otázka, 
jak to že mám pod čepicí černé vlasy. (To už je dávno, dnes by to nepřicházelo už vůbec 
v úvahu.) Vysvětlil jsem to tak, že jsem se v poslední době stýkal jen s hodnými dětmi, což 
mi činí velkou radost a moje vlasy zůstávají přece jen černé, jinak že starosti a zlobivé děti 
zaviňují, že mé fousy a také vlasy šediví nebo jsou dokonce bílé. Každé dítě ode mne 
dostalo vždy dárek, ty byly už dříve připraveny. 

Po určitých letech se už podobné nadílky nepořádaly a dnes už pravděpodobně byl 
zase nastolen svatý Mikuláš. Také ty děti, kterým naděloval ještě v mateřské škole, jsou už 
dospělými občany. Na dobráckého, hostivického dědu Mráze však všechny asi neza
pomněly. 

Ověřil jsem si to v roce 1992, kdy jsem šel za svým kamarádem z bývalého souboru 
ochotníků z Hostivic. Vyběhla tehdy jedna paní na ulici, byla to maminka dvou malých dětí. 
S radostí došla až ke mně, velmi přátelsky mne obejmula a řekla: „To je přece náš děda 
Mráz.“ Byla to dcera mého kamaráda Jiřího Pergla. 

Jako dítě z mateřské školy zažila nejednou tu mou předvánoční nadílku. Svým 
projevem mi udělala velikou radost. 
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Vánoční nadílka Dědy Mráze 
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Moje divadlo v emigraci 

V emigraci už jsem divadlo nehrál a neprovozoval jsem ani jiné jevištní formy, které 
shrnuji do stejného útvaru. Jen v prvních letech, to bylo ještě ve Švýcarsku, jsem měl 
jednou příležitost pokusit se o uplatnění svých hlasových imitací, především Spejbla 
a Hurvínka. Pro děti českých rodin bylo totiž uspořádáno ve Winterthuru jedno pestré 
odpoledne. 

S imitacemi herců jsem ani nepočítal, byl jsem však přesvědčen, že Hurvínek se 
Spejblem bude dětmi radostně přivítán. Ovšem valně to nedopadlo. Neuměl jsem si to 
vysvětlit a vlastně jsem se o to ani mnoho nepokoušel. Měl jsem svých starostí tehdy 
skutečně dost. 

A tak jsem se napříště uvedl s těmito figurkami jen tehdy, když jsem byl k tomu 
vyzván. To bylo ovšem velmi zřídka a tak zbývalo jen mimo jeviště zahrát opilého, když to 
situace sama vyžadovala nebo když tím bylo třeba něco zachraňovat či přivést na jinou 
kolej. 

O nějaké snaze překládat alespoň některé hurvínkovské historky do němčiny se 
nedalo vážně uvažovat. Vždyť v nich jsou mnohé vtipné fáze vázány na podobné znění 
jistých slov, která se však svým významem značně odlišují. Pak nějaký překlad nelze nikdy 
přeložit tak, aby byl zachován i ten účinný, původní vtip. 

Ale stalo se na jedné německé svatbě, na kterou jsme byli s manželkou pozváni, že 
otec nevěsty se svým synem předčítali nerozumně dlouho z bible. To vedlo k nepříjemné 
roztržce mezi otcem nevěsty a jejím nastávajícím tchánem. Tehdy mě moje manželka 
vyzvala, abych začal se svým humorem, ačkoliv jinak velmi nerada vidí, když se snažím 
něco předvádět. 

Tehdy jsem začal s dobrými anekdotami, čímž bylo na to nepříjemné jednání těch 
otců zapomenuto a byly nadšeně přijímány i další moje imitace a určitá humoristická 
vyprávění. Nevěsta mě po skončení svatby radostně obejmula a děkovala, že jsem jí 
zachránil svatbu. 

Ve Vechtě, kde jsme bydleli od roku 1972, byl jsem vybídnut, abych místním 
vysokoškolákům pomohl při nastudování hry Oscara Wildeho „Ideální manžel“. Rád jsem 
tuto nabídku přijal, byla mi nabídnuta role lorda Caveshona, tedy otce toho ideálního 
manžela. 

Studenti zkoušeli tuto hru pod vedením svého profesora už tři měsíce, a když jsem 
mezi ně prvně přišel, byl jsem velmi překvapen, že z pěti jednání propracovali teprve dvě, 
a to tak, že zkoušeli stále s knížkou v ruce. Text nepříliš dlouhé role jsem se naučil ihned 
zpaměti a při své druhé zkoušce už jsem jel bez knížky v ruce. 

To bylo jisté překvapení a nahodilí přihlížející byli názoru, že přišel na jeviště život. 
Potom při hovoru se mnou se vyjádřili v tom smyslu, že je zřejmé, že už jsem divadlo 
hodně hrál. Bylo to pro mne pěkné uznání. Ale režisérovi se nelíbil můj česky přibarvený 
akcent, kterého jsem se dosud nezbavil. Zarputile opravoval každý můj špatný přízvuk 
v němčině a požadoval i jisté gestikulace směrem k publiku, které mi připomínaly nevhod
ná extemporé šmíráckých herců. 
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Ten český přízvuk mi dělal starosti, ale jen kvůli tomu divadlu. S manželkou jsme se 
o tom radili a přišli na ideální řešení. Už v úvodu mého textu byla stížnost Cavershona na 
londýnské obyvatelstvo. Doslova říká, že má Londýňanů plné zuby. 

Tak jsme se uradili, že ve svém úvodním textu přednesu, že jsem se svými rodiči 
vyrůstal v Praze, a že se mi příčí i ta morálka Angličanů. Tím se dal nádherně omluvit ten 
můj český přízvuk a byla podle nás i naděje, že se publikum bude proto na moji další hru 
těšit. 

Profesor byl tím také velmi nadšen. Ale na další zkoušce zase vytrvale ty moje chyby 
v německém akcentu opravoval. A to mě vyprovokovalo k tomu, že jsem roli vrátil. Byl 
jsem stejně už třetí herec, který to vzdal. 

To bylo někdy v únoru roku 1986. My jsme se stejně 28. srpna 86 stěhovali do 
Ravensburku a do té doby nebylo pravděpodobné, že by mohlo být představení sehráno – 
při té jejich technice a studijním tempu. 

Pak už jsem neměl ani velkou snahu na prkna se dostat. 
 

Závěr k mému divadlu 

Ve svém životě jsem věnoval divadlu a jeho příbuzným směrům velmi mnoho času. 
Hrál jsem nejrůznější role, vážné i veselé, bohaté i chudáky, dobráky i darebáky, chytré 
i přihlouplé, svým rozsahem hlavní i titulní ale také krátké a i episody. Všechny jsem hrál 
ale rád, vždy jsem se snažil, abych co nejvěrněji předvedl svěřenou roli. 

Během okupace, protože většina zábav byla zakázána, měli jsme možnost věnovat se 
plně divadlu. A v tu dobu jsme přivedli ochotnické divadlo v Úhonicích na dobrou úroveň. 
Naše práce byla publikem uznávána, což podněcovalo naše nadšení a to vedlo k určitému 
vyvrcholení naší činnosti. Ta devětkrát opakovaná operetka „Zapadlý Zvoneček“ a to druhé 
místo v povinné soutěži šedesáti souborů, tedy naše „Půlnoční slunce“ jsou toho 
nepopíratelným důkazem. 

Po této soutěžní hře byla v celém Protektorátě divadelní činnost ochotníků úplně 
zakázána. 

Po válce, kdy jsem bydlel v Hostivici, hrál jsem se stejným nadšením a mohu říci, že 
i se stejným úspěchem s novým souborem. To veliké nadšení v prvních letech po válce 
pak pod politickým vlivem ochabovalo, až úplně usnulo. 

V emigraci už jsem se k divadlu nedostal. Ale i v cizině jsem si zachoval svůj humor, 
optimismus a dobrý poměr k lidem a tyto vlastnosti mi dokázaly často pomoci za situací, 
které nebyly právě příjemné a snadno řešitelné. 

Ten veliký počet hodin strávený pro divadlo a komediantství vůbec nebyl odměněn 
jen potleskem a uznáním, které zakrátko vyprchalo, jsou pro mě cenné i ty početné 
vzpomínky a přátelství, které prostřednictvím uvedené činnosti bylo získáno. 
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Když jsem byl vedoucím provozu mlékárny Hostivice, uvažoval jsem o tom postavit si 
vlastní dům, ve kterém by byly prvky moderního bydlení, které by zároveň představovaly 
zvýšení životní úrovně. Šlo mi o koupelnu se sprchou, kterou jsem dosud velmi postrádal, 
také splachovací WC, ústřední topení, též o zahradu, byť i menší, rovněž o garáž a u ní 
malou dílnu. 

To vše jsem si představoval ve vlastním domě mít. Ale taková investice něco stojí 
a z mého platu v mlékárně, i když jsem byl vedoucím provozu a zástupcem ředitele, jsem 
si to rozhodně pořídit nemohl. 

A tak jsem si vyhledal, mimo své zaměstnání, určité možnosti přivýdělků, ze kterých 
by po létech realisace toho plánu byla přece jen možná. Nejvíce jsem si mohl přivydělat na 
vykládání vagonů uhlí pro mlékárnu. To dělníci mlékárny odmítali dělat, ale pro mne to 
byla jedinečná příležitost. Svým zapojením do vykládky uhlí jsem dokázal, že tuto práci 
obstarával stále menší počet pracovníků, až jsem to dělal úplně sám, tedy nejen s tou 
lopatou, ale i to šoférování. Měsíčně mi to přineslo téměř takový plat, jako jsem měl za tu 
hlavní funkci. 

Lidská závist mých kolegů techniků v provoze mi to ale zhatila, i když jsem si nosil 
určité písemné práce domů, aby byly běžně hotové a nikdo si nemusel na mne stěžovat, 
a došlo to přece jen tak daleko, že mi tato činnost byla dělnickým ředitelem zakázána. 

To byla velmi nepříjemná rána mému plánu a mě to natolik rozhněvalo, že jsem se 
rozhodl jít dobrovolně na jeden rok uhelné brigády. 

Počítal jsem s tím, že to bude docela snadná záležitost, když na dolech v tu dobu 
bylo málo pracovníků a větší závody měly dokonce předepsáno, kolik brigádníků jsou 
povinni dolům dát k disposici. 

 

S uvolněním pro doly jsem měl potíže 

Dostat se ale na tu uhelnou brigádu nebylo pro mne tak jednoduché, jak jsem si 
původně představoval. Musel jsem se o to prát. Ředitel Zicha mě nechtěl uvolnit a věřil, že 
nebudu uznán při lékařské prohlídce s ohledem na své pravé ucho, na které téměř 
neslyším. Se sluchem jsem prošel, ale potíže jsem měl s očima. Ty jsem si způsobil 
v laboratoři mlékárny, když jsem odečítal bez brýlí tuk v butyrometru, ten mi při vtlačování 
gumové zátky praskl a do oka se mi dostala kyselina sírová a střepinka skla, která se 
zapíchla do zřítelnice a zůstala po ní jizva. 

Obešel jsem ten negativní výsledek první kontroly tím, že jsem se nechal přeložit do 
Radlické mlékárny, ale jen formálně. 

V Radlicích měli povinnost dát na jednoroční uhelnou brigádu tři muže a neměli ani 
jednoho. Stal jsem se tedy zaměstnancem Radlické mlékárny na pouhé tři dny. V té době 
jsem prodělal novou lékařskou kontrolu a podle sídla Radlické mlékárny v jiném lékařském 
středisku. Tam jsem o jizvě na zřítelnici samozřejmě nemluvil a při kontrole čtením 
písmenek a čísel na tabulkách jsem špicoval oči a snažil se za každou cenu co nejvíce 
písmen správně určit a stalo se, že jsem prošel touto kontrolou dobře a od 24. června 
1958 jsem byl zaměstnancem kladenského dolu „Nosek“. 
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I to byl neuvěřitelný paradox. Bylo mnoho takových brigádníků, kteří byli posláni na 
doly z trestu nebo dostali určitý dar jako televisor či jinou odměnu, aby šli na takovou 
brigádu „dobrovolně“. A já musel dělat všechno možné, abych se na tu brigádu dostal. 
Jako inženýr jsem se rozhodl sám pro lopatu. Havíři na dole mi to nechtěli věřit. 

Dříve než jsme mohli „sfárat“ do dolu, museli jsme absolvovat teoretickou přípravu 
ve speciálním kursu, kde přednášeli pensisté „štajgři“ i staří havíři. Bylo nás v tom kursu 
asi 20 a já lapal ty zkušenosti s mimořádným zaujetím a dělal si poctivě poznámky. Rovněž 
jsem si sepsal literaturu, která by mi poskytla další vědomosti. Přednášející mi v tomto 
případě rádi poradili. 

 

Jak ses to umyl? 

Po prvním sfárání na dole jsem pozoroval ostatní havíře, jak jsou umounění. Krátce 
potom jsem se shlédl v zrcadle, které bylo na stěně před vstupem do umývárny a byl jsem 
právě takový kominík jako oni. 

Ale ve společných sprchách, kde jsem se zpočátku necítil dobře, přece jen jsem se 
styděl, bylo možné se té špíny zbavit. Bylo tam tolik naháčů, skoro každý v jiném 
provedení a já byl také jedním z nich. Sprchy byly tak příjemně teplé a nabízely takové 
množství osvěžující vody. Byl jsem tomu vděčen, doma jsem měl jen trochu vody 
v umyvadle a tady je úplné moře tak nádherné vody a budu to mít k disposici každý den. 
Byl to skvělý pocit a mytí jsem bral opravdově, abych v té umývárně nechal všechny ty 
kominické stopy. 

V kantýně potom chutnalo výborně pivo, ale byl jsem překvapen, že jsem zaplatil půl 
litru, ale ve sklenici bylo jen něco přes čtvrt litru. Uvažoval jsem, jak kantýnský je drzý, 
když má odvahu prodávat tolik pěny. Havíři jsou po směně žízniví a spěchají na autobus 
a ve frontě netrpělivě čekají na ten osvěžující mok. A toho drze využívá kantýnský, napere 
do sudu hodně vzduchu, aby pivo mimořádně pěnilo, a časově omezený havíř pak rád platí 
i tak málo piva ve své sklenici. A to se nezměnilo ani trochu za celou dobu mé havířské 
brigády. 

Ale proč bručet a zlobit se na samém začátku nového zaměstnání, o které jsem se 
musel se Zichou prát. Už jako mlékař bych si měl uvědomit, že šlehačka je dražší než 
mléko a ta pěna skutečně dělá dojem dobré šlehačky. 

Pak u autobusu jsem čekat spokojeně a hrdě, chybělo jen říci to propagované a už 
dost vžité úsloví: Jsem havíř a kdo je víc? Místo této fráze se mne zeptal jeden neznámý 
havíř: „Jak ses to umyl? Vždyť vypadáš jako kominík“. To mě překvapilo, vždyť jsem se po 
celém těle a samozřejmě i na obličeji tak poctivě vydrbal. Vysvětlil jsem si to ihned. Při 
práci se hodně potím a tak ten uhelný prach se zažral příliš hluboko do pórů, pak ani to 
moje radikální vydrbání na to nestačilo. S kamarádovou pomocí jsem to kapesníkem 
a slinami trochu poopravil, abych nestrašil mezi lidmi, a příště jsem to mytí s jemným 
kartáčem svedl už lépe. 
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Stal jsem se zámečníkem na dole 

Měl jsem možnost poprvé „sfárat“ na dole „Nosek“, je to důl u Kamenných Žehrovic 
480 m hluboký. 

První týden jsme procházeli celý důl a dostali přitom poslední nutné instrukce. 

Nestal jsem se však havířem, ale zámečníkem. K tomu došlo za zvláštních okolností. 
Někdejší vedoucí údržby mlékárny Hostivice, Zdeněk Čistý, měl v mlékárně určité potíže 
a byly mu prominuty s podmínkou, že bude pracovat na dole. A stal se tam vedoucím 
zámečnické čety na I. úseku dolu. Pracoval se svými lidmi trvale na noční směně při 
určitých opravách a přestavbách těžních linek. Jen ten první úsek dolu měl tu zvláštnost, 
že normální těžební směny v noci nepracovaly a tak mohli zámečníci své práce nerušeně 
provádět. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy bylo ku příkladu nutné dohonit plán 
těžby, pak na některých figurách se i noci pracovalo, nikoliv však na všech. 

Ještě před nástupem na dole jsem s Čistým o tom jednal a byl jsem také přidělen do 
té noční, zámečnické čety. 

Nebylo pro mne problémem seznámiti s úkoly tohoto zaměření a celé tři měsíce jsem 
pracoval jen v noci. Tehdy jakousi podskupinu pod Zdeňkem Čistým vedl starší havíř 
a k němu jsem patřil. Vycítil jsem, že má pro mne pochopení a že se snažil dělat mi to 
zapracování snadnější. Chodil jsem po nocích sám chodbami na jednotlivé „figury“ 
a prováděl podle potřeby montáže či demontáže „luten“ – to jsou plechové roury o průmě
ru asi 30 cm a slouží k větrání, tedy k čištění vzduchu, který je v dole značně znečišťován 
především při odpalování třaskavinami. Bez tohoto zařízení by byla práce v dole nemožná, 
přebytek kysličníku uhličitého (CO2) dokáže výkon havířů neuvěřitelně snižovat, jeho 
přebytek ve vzduchu je dokonce škodlivý pro zdraví havířů, především pro jejich sluch. 

Jako zámečník jsem měl k disposici klíče 14 a 18, štípací kleště a drát. Pro svícení 
jsem neměl havířský kahan, ale lampičku, upevněnou na helmě, abych měl volné ruce. 
Byla napájena proudem z baterie, kterou jsem měl připevněnou na řemeni v oblasti pasu. 
Po skončení směny byly baterie vráceny, aby bylo zajištěno jejich dobíjení proudem. 
Baterie měly svoje číslo, takže jsem dostal vždy tu svoji. 

Na tu lampičku na hlavě jsem si brzo tak zvykl, že potom i doma v dílně, když jsem 
v temném koutě něco hledal, nakrucoval jsem přitom hlavou, jako kdybych měl i doma tu 
svou lampičku. Za krátkou dobu jsem připravoval i zapojení hadic na potrubí komprimo
vaného vzduchu. To je vlastně pohonná látka vrtaček a sbíječek. Sbíječky jsou ocelové 
špice, kterými za třaslavého pohybu jsou sráženy určité vrstvy uhlí v budovaných 
chodbách, někdy i kámen je jimi odstraňován. 

To napojení komprimovaného vzduchu pro hadici se dělo velmi jednoduše. Příslušný 
úsek vzduchového potrubí se uzavřením ventilů isoloval. Pak se špicem vytvořil otvor 
v rouře, přiložila se těsná manžeta s uzavíracím ventilem, na ni bylo potom možno nasadit 
hadici vrtačky či sbíječky. I některé motory pro třaslavý pohyb dopravních žlabů byly 
poháněny komprimovaným vzduchem, jakož i ventilátory v lutnách, o nichž jsem se již 
zmínil. Také jsem prováděl montáž i demontáž vzduchových motorů pro žlaby. Pro určité 
situace byly potřeba slabší či silnější motory, podle délky žlabů, které musely ovládat.  
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Pro budování i demontáž motorů jsem ovšem musel mít ještě dva další pomocníky. 
Motory jsou dost těžké a bylo je nutno přenášet, někdy i na dost velkou vzdálenost. Bylo 
nutné dbát na důkladné zajištění motorů, jejich upevnění v podlaze i ke stropu chodby. 

První tři měsíce dostávali noví havíři i zámečníci určité platové nadlepšení. Činilo první 
měsíc 30 %, druhý měsíc 20 % a třetí měsíc už jen 10 % k dosaženému výdělku. Když 
jsem si odečetl to nadlepšení, tak ten můj zámečnický plat na dole nebyl o mnoho vyšší 
než ten v mlékárně. 

Zámečníci byli i na dole dost bídně placeni. Bylo to zaviněno především tím, že i je
jich výkony byly také velmi bídné. Mnozí dokázali po vyřízení určitého úkolu vyhledat si 
„teplou díru“, tedy chodbu, kde to neprotahovalo a pěkně si tam pochrupovat, podřimovat 
a probudit se teprve v době, kdy směna končila. 

Vzpomínám si, kdy jednou některé figury i v noci pracovaly a já k nim přišel jako 
zámečník a ptal jsem se jich, zda potřebují nějakou opravu či vůbec jistou zámečnickou 
pomoc. Připadalo jim to, jako kdybych spadl z nebe. Jak tvrdili, bylo to poprvé za celá 
dlouhá léta, kdy přišel zámečník na figuru a dokonce nabízel svou práci, svou pomoc. 

Mluvil jsem o tom problému platů zámečníků se „štajgrem“ Novákem. Byl to solidní 
technik a navrhoval jsem mu, aby dali každému zámečníkovi do ruky sešit, ve kterém bude 
psát svoji práci, a tu mu musí předáci figur potvrdit. Je jasné, že jim žádný nepotvrdí 
práci, jestli na jeho figuře nic nedělali. Pak by bylo možné, aby určité zámečnické výkony 
byly slušně zaplaceny a aby si pilný zámečník přece jen dost vydělal. Zároveň by tím byla 
podpořena i produktivita práce havířů a zlepšilo by se i plnění plánu těžby. 

Jinak jsou zámečníci nespokojeni s malým platem, tak jsou velmi drazí, když téměř 
nic neudělají a když dokážou prochrnět i celou směnu. 

Tehdy mi bylo řečeno, že by to bylo moc kombinované. Podle mne by to bylo náram
ně jednoduché, dát každému zámečníkovi do ruky sešit s tužkou a všeobecně o tomto 
opatření informovat havíře na figurách. 

A za peníze zaplacené zámečníkům by bylo pak něco vidět. 

 

Tuplované směny 

Když jsem poznal, že to s výdělkem na dole není takové, jak mi bylo slibováno, 
zapojil jsem se do tuplování směn. To znamenalo, že po skončení zámečnické směny 
v noci jsem přešel k pumpám. Byla to dvě velmi výkonná čerpadla, která z dolu odváděla 
veškerou vodu, která se na různých místech při havířské práci objevila. Tato voda byla 
sváděna do tohoto střediska a čerpadla pracovala nepřetržitě. 

Byl u těch pump nutný dozor a v určitých intervalech bylo nutno ze sít u jednotlivých 
čerpadel odstranit vodou připlavené kamínky. Nebyla to žádná namáhavá práce, bez 
dozoru by ale bylo nebezpečí zaplavení dolu. Pro mne to bylo jisté zlepšení platu. Časově 
to představovalo ale dost nepříjemné zatížení; na noční směnu jsem odjížděl v devět hodin 
večer a pak po další denní směně jsem se vracel domů teprve v půl čtvrté odpoledne. Tak 
mi do deváté hodiny večer zbylo jen pět hodin na spaní, a to počítám na přípravu a cestu 
na autobus jen půl hodiny. 
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Praktikoval jsem to tedy tak, že po každé tuplované směně jsem nasazoval vždy jen 
jednoduchou noční a pak přišla zase ta tuplovka. Trvale dělat ty tuplované směny by jistě 
bylo nebezpečné pro moje zdraví. 

Na cestu autobusem jsem potřeboval z Hostivic na důl Nosek jednu hodinu. Denně 
tedy dvě hodiny na cesty, které zejména havíři z Prahy využívali vydatně ke spánku. 

Já však v autobuse vždy pilně studoval, a to havířinu z příruček, které jsem si 
obstaral. Plánoval jsem totiž, že budu absolvovat havířskou střední školu a stanu se tak 
„štajgrem“ a tím budu na tom finančně nesrovnatelně lépe zajištěn než v mlékárně. 

Toto studium mi hodně pomáhalo i pro tu havířinu, kterou jsem v tu dobu prakti
koval. Doplňoval jsem si velmi účinně praxi s teorií a netrvalo to dlouho, za pár měsíců měl 
jsem dost zkušeností a v práci jsem byl efektivnější havíř než ti „staří mazáci“, kteří už 
fárali několik let. 

Takové studium byl vlastně můj už dlouho praktikovaný styl a začal jsem s ním při 
cestách na kole, když jsem studoval střední školu. 

 

Od zámečnictví ke skutečné havířině 

S výdělkem na dole jsem nebyl spokojen a snažil jsem se za každou cenu dostat 
k havířské práci. Přece se mi to konečně podařilo a byl jsem zařazen na „čtyřku“. Byla to 
čtvrtá figura a pracoval jsem s Františkem Piatrikem. Byl to Slovák, asi o 15 let mladší než 
já, šikovný a hodný chlapec. Na figuře jsme pracovali jen dva, přidělen byl nám jako 
pomocník, odbíhač Arnošt. Byl to také Slovák – mukl – trestanec. 

Všichni tři jsme si dobře rozuměli. Arnošt byl kdysi úředníkem na státním statku a ve 
mzdových výpočtech uváděl zcela pravidelně i svou manželku, ačkoliv u statku vůbec 
nebyla zaměstnaná. A tak byl Arnošt za to odsouzen a dostal se do trestaneckého lágru, 
myslím, že byl ve Vinařicích. Vždycky před začátkem směny dojely z Vinařic dva autobusy 
s trestanci a pod dohledem policie se psy prošli tito muklové až k těžní věži. V dolu už 
policejní kontrola, dohled nutný nebyl. Domníval jsem se tehdy, že by to tam bylo pro 
policisty mimořádně nebezpečné, ne snad pro to normální, důlní nebezpečí, ale nebyli by si 
asi před některými mukly příliš jistí. 

Arnoštovi jsem při každé platové záloze a při konečné měsíční výplatě donesl balíček 
mleté kávy a on byl za to velmi vděčen. Jako trestanec mohl si v jejich lágru také kávu 
koupit, ale peněz pro vlastní spotřebu tolik nedostali a pak za tu kávu museli zaplatit víc, 
než byla nám nabízena normálně v obchodech. Trestanci si museli platit i svůj pobyt 
v lágru a snad i celou režii tohoto „zajištění“. To mě překvapilo a nedovedl jsem to 
pochopit. 

Vzpomínám si, že František přinesl o vánocích Arnoštovi balíček vánočního pečiva 
a jakou mu tím udělal radost. 

V tu dobu jsem už začal na své parcele se stavbou svého rodinného domu a plánovali 
jsme s Františkem, že mi bude chodit pomáhat, až výstavba bude v plném proudu a že 
potom bude u nás bydlet. 

V jeho manželství to totiž neklapalo, chodil mu za ní jeden havíř, který pracoval 
rovněž na figuře „4“, ale v protisměně. 
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A tak když byl Franta v práci, byl ten jeho „kamarád“ doma a zřejmě často 
u Frantovy manželky. 

Od Piatrika jsem se hodně naučil, on byl šikovný a pilný. Jednou jsme spolu proráželi 
chodbu dosti strmou a měla spojit dvě hlavní chodby, které byly vedeny paralelně. Byla to 
jistá příprava pro ústup. Při těžení uhlí se totiž postupuje od centra ložiska, kde síla uhlí je 
největší a kde je i těžní věž. 

Na dole Nosek se jednalo ve středu ložiska o vrstvu uhlí v síle šesti metrů. 
A postupuje se s ražením chodeb až do jeho síly 40 cm. Jednotlivé chodby jsou od sebe 
vzdáleny asi 10 m. Při postupu zpět jsou potom vybírány ty části sloje mezi těmi 
chodbami. 

Přišel jsem na důl Nosek v době, kdy jsme byli na postupu a síla uhlí byla 1,5 m. To 
bylo ideální pro práci s uhlím i se stavbou výdřevy. Nad uhlím je zkamenělé bahno, tak 
zvaný „mydlák“. 

Zdá se být mastný a jeho síla je úměrná síle uhlí. Při 150 cm síly uhlí byla vrstva toho 
mydláku asi 30 cm. V tom případě je snadné dosáhnout do stropu ve výši 180 cm, ten 
mydlák totiž odpadává po odstranění uhlí. 

Ale vrátím se k té spojovací chodbě; již jsem se zmínil, že byla dost strmá, její 
stoupání dosahovalo asi 20 %, její délka byla asi 25 m. Pro nás to nebyl vůbec žádný 
problém. Ale lutny – roury pro větrání – nám tam nebyly vůbec zavěšeny, ačkoliv podle 
směrnice už při délce chodby pěti metrů mají být instalovány a v deseti metrech musí být 
mezi ně namontován i ventilátor, který uvádí vzduch do pohybu a umožňuje jeho čištění. 

A tehdy jsme s mým kamarádem Františkem měli už tu spojovací chodbu 20 m 
dlouhou a žádnou lutnu a samozřejmě ani ventilátor jsme v chodbě neměli. Když jsme tam 
stavěli pár, tak říkají havíři výdřevě – 2 stojky plus jedna kopna, to je stropnice; měli jsme 
už obě stojky připravené, ale kopnu jsme nahoru nebyli schopni dopravit. Když jsme s ní 
došli až do výše ramen, vypadla nám z ruky. Tak jsme si chviličku sedli a odpočinuli 
a zkoušeli to znovu, avšak se stejným nezdarem. 

Po celou dobu naší práce v této chodbě zůstával všechen zkažený vzduch, vzniklý 
naší prací, odstřelováním prachem, též našim dýcháním a také ze spodní chodby tam 
musel zkažený vzduch pronikat. A to všechno se shromažďovalo v tom horním koutě námi 
budované chodby, kde jsme právě pracovali. Musel tam být strašný nadbytek kysličníku 
uhličitého a zoufalý nedostatek kyslíku. To způsobilo naši nenormální velkou vyčerpanost 
a neschopnost podávat nějaký výkon. Teprve asi po čtvrtém pokuse, po mnohem delším 
odpočinku se nám to konečně podařilo. 

Dva další odpaly, to je vzdálenost v chodbě asi tří metrů, jsme prorazili do té horní 
chodby a to byla pro nás neuvěřitelná úleva, najednou jsme mohli pracovat s chutí a bez 
zvláštní únavy. 

Asi po dalším měsíci nebylo Františkovi při práci dobře a dokonce se položil v chodbě. 
Chtěl, abychom mu zapálili cigaretu a vložili mu ji do úst. Zpozoroval jsem, že při zpoma
leném mluvení a při kouření zůstával jeden koutek jeho úst bez pohybu. 

Bylo mi jasné, o co jde, a zavolal jsem kamarády a rovněž informoval telefonicky 
dispečera a žádal od něj, aby zorganisoval pro Františkovo ošetření určité přípravy; dokon
ce jsem očekával, že odborná síla nám půjde naproti a provede co nejdříve nutný zákrok. 
Šlo určitě o poruchu v zásobování mozku krví. 
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Bylo to už před koncem směny a tak jsme vyrobili provisorní nosítka a nesli Františka 
k hlavní chodbě přes kameny a podobné překážky. Na cestě bylo mnoho zvědavců, kteří 
chtěli vědět, kdo to je a co se mu stalo. Žádný z nich však nepomohl ani trochu při tom 
nesení, ani se nikdo nenabídl vzít nám naše vrecko, jakýsi tlumok pro svačinu a pití, který 
se nám plandal kolem krku. Říkal jsem si, že to nebyl žádný dobrý příklad kamarádství 
a havířské solidarity. Konečně jsme došli do hlavní chodby, kde už na kolejích jezdily 
i vozíky a bylo plné osvětlení. Do té chvíle František spal nebo byl v bezvědomí. Měl jsem 
strach, že už nežije. Vzali jsme jeden prázdný vozík a nosítka s Františkem na něj uložili. 
Pak už stačilo ten vozík po kolejích jen tlačit, s tím už nebyla žádná námaha. Když jsme 
udělali za vozíkem první kroky, tak se František přece jen trochu pohnul. Soustředěně 
jsem ho celou tu dobu sledoval a byl jsem rád, že žije. 

Ale žádný lékař nebo někdo jiný nám nevyšel vstříc, aby se co nejvíce zachránilo. 
Donesli jsme ho až do ordinace, tam byl už zase v bezvědomí. Sestra ho držela za bradu 
a mírně s ním pohybovala a stále jej volala: „Pane Piatrik, co se vám stalo?“ Ten na to 
vůbec nereagoval. 

Nabídl jsem se, že jí mohu vše vysvětlit, jelikož po celou tu dobu a od samého 
začátku jsem u něj byl. Ona však mi nevěnovala žádnou pozornost a pokračovala s tím 
uvedeným pohybem a také s tím voláním. Konečně František trochu procitl a otázal se 
slovensky: „Čo?“ Mluvil velmi dobře česky a nikdo by podle jeho mluvy nepoznal, že je 
Slovák. Teprve při tom mimořádném stavu se projevil tím jediným slovem ve své 
mateřštině. 

Nemohl jsem u něj déle být, musel jsem se ještě umýt a osprchovat a spěchat na 
autobus, další mi jel teprve po osmi hodinách. Stalo se to na ranní směně asi po jedenácté 
hodině. 

Příští den jsem se na Františkův případ informoval a dozvěděl se, že lékař přišel 
teprve ve tři či ve čtyři hodiny a že ho odvezli potom do nemocnice. 

František se z toho dostal, havířovat už ale nemohl, byl ochrnutý. Věděl jsem, že na 
ředitelství kladenských dolů pracuje můj spolužák Zdeněk Šíma. Zašel jsem za ním, vše mu 
vysvětlil a prosil ho, aby mu podle svých možností pomohl, aby alespoň finančně byl 
slušně odškodněn. Určitě to mizerné větrání, jak jsem se již podrobně zmínil, v jeho 
případě hodně poškodilo. 

Později jsem s Františkem i přímo mluvil a sdělil mi, že mu pouze nabídli funkci 
lázeňského, to byla nějaká práce ve velké umývárně, kde se havíři po směně myli 
a sprchovali. Placeno to však bylo prachmizerně. 

To bylo někdy v únoru nebo březnu roku 1959 a já se už potom s Františkem nikdy 
nesetkal. 

 

Stal jsem se předákem 

Po odchodu Františka Piatrika stal jsem se předákem, tedy vedoucím na figuře „4“. 
To neznamenalo žádné vyšší placení mé práce, ale její organisování a zodpovědnost za ni. 
Byl mi přidělen mladý dělník, vyučil se tunelářem, měl tedy k havířině hodně blízko, ne
srovnatelně blíže než já – mlékař. 
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Ale přesto jsem mu nesvěřil, alespoň pro začátek, vrtání děr pro odpal. Všechny díry, 
bez ohledu na jejich počet, jsem vrtal naději sám. 

V tu dobu se naše figura dostala do nízkého uhlí, jeho výše byla jen 40 cm a tak jsme 
se obraceli a začali dobývat uhlí tak zvanou „zátěnkou“. S tím jsem neměl žádnou zkuše
nost a tak zanedlouho přišel svalnatý havíř Leo Hricig ještě s jedním zkušeným havířem. 
Leoš byl předákem pro obě figury, vzal si mne k sobě, protože s tím druhým, Franta se 
jmenoval, dělat nechtěl. 

A ten Franta převzal na určitou dobu tu „mou díru“ s tím tunelářem a my s Leošem 
jsme „kroutili“ na těch zátěnkách. Při tomto způsobu těžby se navrtala najednou celá stěna 
v délce asi deseti metrů. Jednalo se asi o padesát děr, poněkud mělčích. Při napalování 
doutnáků se muselo s ohledem na ten velký počet děr rychle pracovat, v tomto případě 
jsme napalovali oba, abychom měli ještě čas se ukrýt, dříve než nálože explodovaly. 

S Leošem to byla hezká práce a zřejmě mě měl rád, kdežto toho Frantu, který 
pracoval po mně s tím tunelářem, doslova nenáviděl. Franta byl vyložený lempl a musel 
být tím znám po celém dole. Jednou se Leoš kvůli jeho lajdácké práci tak dopálil, že vzal 
železný žlab, po nepříjemné hádce, a hodil ho za Frantou. I když to byl žlab „jednička“, 
tedy nejmenší ze tří různých profilů, tak byl ještě dost těžký, že bych ho jen s obtíží unesl 
a Leoš jím dokázal dokonce hodit. Daleko to nebylo, ale jistě si tím tu svou zlobu trochu 
uklidnil. 

Navrtat, odpálit a vyfedrovat (vyházet) odpal takové zátěnky, to bylo hodně práce na 
celou směnu. 

A jednou jsme s Leošem přišli na figuru a čekal nás tam na vyfedrování celý odpal 
zátěnky. Dali jsme se do něj a netrvalo dlouho a byl zlikvidován. Pak Leoš znovu stěnu 
navrtal a po odpálení a vyvětrání jsme dokázali i ten druhý odpal vyházet. Tehdy jsme za 
směnu udělali celkem 54 vozů, to bylo 37,8 tun (jeden vůz má 700 kg), tedy množství na 
celé dva vagony, které jsem vykládal pro mlékárnu, sice sám, ale jeden vagon mi trval 
7 hodin. 

Byl to náš mimořádný výkon a Leoš mi za odměnu dal zahrát v závodním rozhlase 
„Červenou sukýnku“. Tímto byl náš pracovní úspěch dán na vědomí všemu osazenstvu 
dolu. Leoš dal tu písničku zahrát jen mě, ačkoliv na tom výkonu měl rozhodně větší podíl 
než já. Byl mladý a silný, byl to „vazoun“ a tak to pro něj nebyl žádný problém. A z toho, 
že mi chtěl udělat radost, je zřejmé, že jsme spolu dobře vycházeli a že hodnotil mou 
práci. 

Jednou po naší ranní směně mě naložil na svou malou motorku a zavezl mne do 
svého domku v Kamenných Žehrovicích. Mluvili jsme nejednou o mé stavbě v Hostivici 
a on mi chtěl ukázat též svoje dílo. Vzpomínám si, že se chtěl pochlubit i svým obklá
dačským uměním ve své koupelně, což také svedl. 

Po několika letech jsem se s ním náhodou setkal v Jenečku. Vzpomínali jsme na naši 
spolupráci a on si postěžoval, že se na dole tolik změnilo, a sice v nepříjemném směru, 
a že bych tam za těch podmínek asi nerad dělal. 
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Střelný prach 

Na dole se pracovalo pomocí střelného prachu. V profilu ražené chodby se navrtaly 
díry specielním vrtákem, který byl poháněn stlačeným vzduchem. Délka takového vrtáku 
byla 1,5–2 m a na jeho konec se nasazovala „korunka“. Ta obstarávala vlastně tu vrtnou 
práci a byla formována ve tvaru U. Na plošinkách korunky, jimiž se vrták zakousával do 
uhlí či do skály, byly destičky ze specielní oceli. Korunka se snadno snímala a nosili jsme si 
je po směně sebou, to byl nejcennější materiál pro havíře a s dobrou korunkou šla práce 
rychle od ruky a bez velké dřiny. A tak si je havíři mezi sebou i kradli, protože dostat ve 
skladu novou korunku nebylo tak snadné. Byly velmi drahé. 

Po určité době musely být po vyfárání předány do dílny, kde se provádělo jejich 
broušení. Ty malé, ocelové plošinky vydržely dost dlouho, ale ostatní část snímatelné 
korunky byla už z měkčího materiálu a tudíž se snadněji obrušovala. Taková korunka po 
nabroušení dělala velmi pěkný dojem, ale byla k ničemu. Byla podstatně užší, tím i díra jí 
vytvořená byla úzká a nemohl jí projít ten vlastní spirálovitý vrták, který byl i dva metry 
dlouhý a havíř se při takovém vrtání nadřel jako mezek a trvalo strašně dlouho, než ten 
potřebný počet děr připravil. 

Když jsem se stal na figuře předákem, bylo obstarávání korunek mou záležitostí 
a s úsměvem a vtipem jsem to potřebné množství korunek od příslušného pracovníka 
vždycky dostal. 

Snad se mi přece jen podařilo ty problémy s korunkami vysvětlit a tak se vrátím 
k tomu odpalování. Do vyvrtaných děr se vkládaly patrony střelného prachu. Dával jsem 
do každé díry 3 patrony, patrony byly asi 2,5 cm silné a 15 cm dlouhé. Do patrony 
naposled do díry vložené vtlačil palný rozbušku, ke které byl připevněn doutnák. To je 
konopný provazec, v jehož středu je hořlavina, která pomalu hoří. Myslím, že 1 m 
doutnáku prohoří za 2 minuty. Ty doutnáky jsou všechny přesně stejně dlouhé, to je 
záruka, že jednotlivé patronové nálože vybuchují přesně za sebou, a to v intervalech, ve 
kterých byly na konci doutnáků zapalovány. V tom je hlavní záruka dobrého odpalu. 

Když už jsou v díře patrony i s tou rozbuškou a nasazeným doutnákem, ten musí být 
tak dlouhý, aby vykukoval z díry v délce asi čtyřiceti centimetrů. 

Patrony střelného prachu jsou zabaleny v krabicích, myslím, že po dvaceti kusech, 
červené krabice obsahují střelný prach „Donarit“, to je prach s větší brisancí pro práci ve 
skále při ražení chodeb, zatímco „Carbonit“ byl v modrých krabicích a byl určen pro 
odstřelování uhlí. 

Jedna krabice vážila asi 2 kg. Ty byly na pracoviště nošeny v upravených gumových 
taškách s podlepenou textilií a nejčastěji byly vkládány 4 krabice do jedné tašky. To je 
tedy 8 kg prachu a vlastní taška vážila nejméně také ty 2 kg, celkem šlo tedy o 10 kg. 
Prach nosili palnému havíři a za každou krabici byli honorováni 1,50 Kčs. 

U nás byl palný pan Brož. Bylo dost mladší než já, mě bylo tehdy už 38 let a mezi 
havíři jsem byl zařazován už mezi ty starší, pokud ne mezi ty staré. A pan Brož byl učiněný 
dobrák. Ta odměna za nošení prachu byla velmi ubohá. Vláčet se s 10 kg na rameni na 
vzdálenost asi 4 km v kamenné cestě, která měla v určitých místech jistě 20 % stoupání 
za 6 Kčs, to byla žebrota. 

Znamenala velkou únavu a nosič přicházel na figuru už dost vyčerpán. 
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A havíři se nošení prachu vyhýbali, jak jen mohli. A jednou jsem před těžní věží, ve 
které byli výtahem dopravováni havíři do dolu, viděl pana Brože se čtyřmi taškami prachu, 
přes každé rameno měl dvě. Párkrát už jsem prach nosil a tak jsem si dovedl představit, že 
není možné, aby to pan Brož dotáhl na místo. Bylo mi ho líto a nabídl jsem se mu a dvě 
tašky jsem převzal. Po cestě jsme o nošení prachu mluvili a já mu radil, aby rovnoměrně 
zorganisoval nošení prachu, aby všechny figury se na tom podílely. On si stěžoval, že 
jedničkáři, tedy havíři z 1. figury nechtějí nikdy prach nosit.  

Radil jsem mu, aby jim prostě nepálil, když žádný prach nepřinesli, že si potom málo 
vydělají a příště, že se sami postarají o to, aby někdo i z jejich figury prach donesl. Návrh 
to byl dobrý a já na místě Brože bych jej určitě dokázal prosadit. On však neměl tu 
odvahu, bál se, že by tím bylo nabouráno plnění plánu. Marně jsem mu dokazoval, že by 
to skutečně bylo jen jednou, po druhé už by si s tím určitě dokázali poradit ti vychytralí 
jedničkáři. Ale zůstalo jen při tom našem rozhovoru, pan Brož byl poseroutka. Potom zcela 
pravidelně nosil on vždy dvě tašky a já po určitou dobu ty další dvě. Že jsem s těmi 20 kg 
a mým vreckem, to byla taška, ve které jsem měl svačinu a pití, přicházel na figuru skoro 
vyřízen, to bylo naprosto samozřejmé. I pan Brož musel docházet pěkně zchvácen. Ale on 
potom chodil jen po figurách s malým množstvím patron a s doutnáky, kdežto já musel 
pořádně zabrat, jestli jsme si měli dobře vydělat. 

Bylo potom samozřejmé, že pan Brož v účtárně nahlásil to množství prachu, který 
jsem odnosil a moje odměna za měsíc za ten prach vzrostla na 150 Kčs. To někdo 
v účtárně pozastavil s připomínkou, že není možné, aby jediný havíř odnesl 100 krabic 
prachu. Pan Brož byl slaboch i v tuto chvíli a nedokázal tuto skutečnost obhájit.  

Já dostal zaplacenu jen polovičku. To mě právem dopálilo a zašel jsem si do 
kanceláře, abych si těch pár mizerných a velmi zasloužených korun obhájil. V kanceláři 
jsem musel čekat a v tu chvíli přišel štajgr pan Novák a ptal se mě, co tam dělám. Vysvětlil 
jsem mu to a ukazoval výplatní doklady. Mezi tím proběhlo několik cenných minut a já 
musel jít rychle k těžní věži, abych nepropásl sfárání do dolu. Pak už jsem to nechal 
plavat, ale ještě dnes, když si na tu situaci vzpomenu, zlobím se na sebe, že jsem to tak 
nechal a neudělal v kanceláři pořádný kravál. Inu ještě jsem se do havířování nezaběhl 
v každém směru, jak by si to tenkrát určitě zasluhovalo. 

A ten den přišel ke mně pan Novák, když jsme měli na figuře odpáleno a čekali jsme, 
až se ten zkažený vzduch vyvětrá. On se jen tak mimochodem vrátil k tomu mému 
problému s tím prachem, zajímalo ho však především to, zda to souhlasí, co viděl na mém 
výplatním dokladu, totiž zda jsem skutečně inženýr. On byl tím velmi překvapen, podle 
toho, jak jsem pracoval, měl za to, že jsem starý havíř nebo alespoň pracovník, který 
většinou měl co dělat s lopatou. Řekl jsem mu samozřejmě, že to souhlasí, načež on 
pokračoval s tvrzením, že když jsem inženýr, že bych si měl dokázat vypočíst i účelnou 
spotřebu prachu při mých odpalech. 

Mě tím ale nepřivedl ani trochu z míry, má odpověď totiž zněla: „Pane Novák, nejsem 
ale žádný havířský inženýr, ale tu spotřebu prachu si přesto spočítat dovedu. Její formu
lace je S=d.h.z2, slovy tedy S (spotřeba) se rovná dé há zet na druhou, to je ale teorie, 
havířská praxe pak ale říká: de házet za dva, aby si vydělal.“ On se tomu vtipnému 
vysvětlení jen zasmál. Já ho však nenechal odejít a vyzval jsem ho, aby se přišel podívat, 
jak to dovedu, aby shlédl můj odpal, který je vždycky jako „bejk“. To je havířská formulace 
a on ochotně šel se mnou a házel s námi na žlab celý ten velký odpal. Snad mi chtěl 
trochu vrátit to, o co mě ti „inkousti“ v kanceláři ošidili, nebo chtěl dokázat, že i on dovede 
vzít lopatu pořádně do ruky. 
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A než jsem mohl začít s vrtáním pro další odpal, prohlásil, že ví dobře, jak velké 
odpaly dokážu udělat, že vrtám ale příliš mnoho děr a tak mám moc drobné uhlí a hodně 
prachu. Vysvětlil jsem mu, že vrtám vždy 11 hlubokých děr a pro jistotu začínám ve středu 
profilu chodby s malou dírou jen pro jednu nebo maximálně pro dvě patrony. Tu také 
zapaluju první a mám jistotu, že mi žádná náplň neselže. A tak mám skutečně těch děr 12. 
On mi vysvětlil, že potřebují pro prodej více kusové uhlí a ukázal mi, jak vrtat pouhých 
devět děr, kterým se získává kusové uhlí, zároveň se ušetří na práci vrtáním a je 
pochopitelně i menší spotřeba prachu. 

Ještě k té formulce S=d.h.z2 – S je spotřeba prachu, d je druh horniny, z je hloubka 
vrtání. 

To jsem totiž věděl z těch příruček, které jsem v autobuse studoval a co jsem dosud 
nezapomněl. 

 

Vrtání děr pro odpal 

To je skutečně ta nejtěžší práce, kterou jsem při své havířině zažil. 

Když jsem vrtal první díru, měl jsem toho dost po tom prvním pokuse. Později jsem 
vrtal sám pro dva či tři odpaly v chodbě a to bylo po 11 hlubokých děrách – tedy 22 nebo 
33 děr a k tomu po jedné mělké pro každý odpal a nedělalo mi to vůbec žádné potíže. 
Nejhorší bylo vrtat tři horní díry, zvláště ty u stěn, jestli chodba měla stupňovitý charakter. 
Byla to pro mne mimořádná námaha i v době, kdy už jsem si na tu rasovinu zvykl. V tom 
případě bylo totiž nutné držet se jednou rukou stojky výdřevy, aby mi neujížděly nohy, 
a vrtat potom jen silou jedné ruky. 

Vzpomněl jsem si, že můj první partner František Piatrik si při vrtání často pomáhal 
tím, že tlačil na vrtačku hlavou a tak ve spojitosti s jeho nešťastným záchvatem jsem si už 
tehdy uvědomoval, zda mu tento způsob práce také trochu ten případ nezavinil. Výrazné 
otřesy vrtačky se musely na jeho hlavu přenášet a jistě to nebylo pro zdraví nic dobrého. 

To vrtání bylo sice těžké, ale důležité. Bylo nutné dbát na správné rozdělení děr a též 
jejich hloubku, což mělo přímý vliv pro žádoucí objem odpalu. 

Zásadně je nutné přihlížet k výšce uhlí ve sloji, tedy při nízkém uhlí, asi pod 1 m, 
nemá smysl vrtat hluboké díry a dávat úmyslně i větší počet patron střelného prachu, 
stává se pak velmi často, že nálož vybouchne naprázdno, tedy vyfoukne dírou ven, aniž 
sebou vyrazí nějaké množství uhlí. Stačí v tom případě vrtat jen do hloubky 100 až 120 cm 
a do díry dát jen dvě patrony. Při výšce uhlí asi 130 až 150 cm je už pak výhodné vrtat 
hlouběji, tedy asi do 140 až do 150 cm a použít tří patron pro každou díru. 

Je samozřejmé, že při zapalování doutnáků je nutné začínat od střední díry, pak 
zapálit ty dvě vedlejší a tím ten odstřelovaný otvor postupně rozšiřovat. Pak přijde na řadu 
horní řada a zase nejprve ta střední díra a pak ty obě po stranách, dolní díry jsou 
zapalovány naposled a to opět nejprve ty dvě střední a konečně ty dvě poslední u stěn. 
Tímto způsobem je zajišťováno rozvírání otvoru až do profilu chodby a poslední čtyři díry 
dole mají za úkol vyhodit co nejdále uvolněnou „forotu“, tedy uhlí, aby bylo co nejblíže ke 
žlabu, na který je lopatou házeno. U doutnáků je velmi důležité pamatovat na jejich 
přiměřenou délku, aby po jejich zapálení měli horníci čas se ukrýt na vhodném místě. 
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A v době explozí ukrytí havíři poslechem sledují velmi pozorně výbuchy jednotlivých 
náloží, počítají je a poznají také, která dobře zabrala, hodně vzala, jak oni tvrdí. Naprosto 
jasně se pozná, jestli některá vůbec nevybuchla, pak je nutné si dobře zapamatovat, která 
to byla a teprve po půlhodině je možno přistoupit k fedrování a s největší opatrností 
odebírat uhlí od té nevybuchlé nálože a doutnák s rozbuškou velmi opatrně vyjmout 
a rozbušku od patrony oddělit. Později už není žádné risiko při vyjímání zbylých, 
nevybuchlých patron. 

Kdyby mělo dojít k výbuchu za přítomnosti havíře, ten by byl určitě usmrcen a také 
úplně roztrhán. Ani lutny – roury pro větrání – nesmí být příliš blízko stěny, která je 
odstřelována. Jinak by i ty plechové roury byly poškozeny k nepotřebě. 

Jestli všechny nálože explodovaly normálně, pak po odpalu stačí asi deset minut na 
odvětrání a je možno pokračovat v práci. 

 

Rozdělování výkonů v těžbě na jednotlivé skupiny 

Na dole Nosek se na prvním úseku, kde jsem pracoval, těžilo uhlí tím způsobem, že 
se pomocí ocelových žlabů a gumových pásů soustřeďovalo všechno vytěžené uhlí k hlavní 
chodbě, která byla na úrovni nejspodnějšího dojezdu klece v těžní věži. 

V této hlavní chodbě byly koleje, tedy možnost plnit vozíky po 700 kg uhlí. Tím se 
získával přehled o celkové výši těžby za směnu, která se potom rozpočítávala na jednotlivé 
figury. Podkladem k tomu byly údaje palného, který přeměřoval délku postupu a uváděl 
u toho profil chodby či rozměry zátěnek. 

Tyto výsledky byly podkladem pro výpočet mezd a prémií za dosažení či překročení 
plánu těžby. 

U toho vyčíslování výkonů jednotlivých figur havíři nebyli přítomni a tak bylo snadné 
provádět jisté manipulace. A havíři neměli vůbec žádnou možnost se proti tomu bránit. 

Po celém dole bylo všeobecně známo, že jedničkářům byly přiznávány vždy vyšší 
výsledky, než si zasloužili. 

Stačilo v tom případě jen určité zlepšení, aby bylo dosaženo splnění plánu a ještě 
více překročení těžebního plánu. 

Prémie za takové výsledky byly honorovány vysokými prémiemi. Při splnění plánu na 
150 % pak prémie dosahovaly přibližně výši základního platu za vytěžené tuny. 

A u jedničkářů byl plán vždycky překračován, a to nejméně na těch 150 %. To jsme 
mohli vidět na přehledných tabulkách, které byly na vývěskách dávány k nahlédnutí. 

Za této situace jsem pochopil, proč neměli příslušníci této figury žádný zájem na 
nošení prachu za mizerný bídácký peníz. 

A jestli je nikdo k nošení prachu nedokázal přinutit, byl to pro mne důvod k tomu, 
abych uvěřil tomu podezření z manipulace, kterou jsem v této kapitole vylíčil. 
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Výdřeva u zátěnek 

Při dobývání uhlí „zátěnkou“, tedy po celé stěně asi 10 m dlouhé, provádí se výdřeva 
zcela jiným způsobem než u chodeb. Při této stěně, na jejích koncích, se staví tak zvané 
hranice. Používá se k tomu fošen z tvrdého dřeva, které jsou asi 1 m dlouhé. Fošny jsou 
polena, která byla na dvou protějších stranách zbavena kulatého okraje. Ty se kladou proti 
sobě v patřičné vzdálenosti vždy dvě, aby dvě následující otočené o 90°, proti směru těch 
předcházejících uzavíraly s nimi uvnitř pravý uhel. 

A tyto dvojice jsou na sebe dále kladeny do výše, až dosáhnou stropu. Nejhořejší dvě 
fošny jsou pevnými klíny opřeny těsně o strop. Mezi těmito okrajovými hranicemi jsou 
stavěny jen samostatné stojky, tedy kulatá dřeva, postavená pevně na kamennou podlahu 
a uklínovaná ke stropu. 

Když jsou ukončeny další tři odpaly, čímž se uvolní prostora asi 2,5 m široká, jsou 
stavěny nové, okrajové hranice, načež ty dvě předešlé je nutno ihned rozebrat. Dřevo 
dopravené až na místo je drahý materiál a je samozřejmé, že může být dále používáno. 

S rozbíráním starých hranic se nesmí otálet, v té hloubce 500 m působí na ně strašná 
váha a pozdní rozbourání takové hranice už je potom možné jen s velkými potížemi 
a s risikem. 

Sám jsem to zažil, když havíři z předcházející směny tu demontáž neprovedli a štajgr 
Novák, když to zjistil, nařídil nám, abychom to provedli dříve, než začneme s další prací. 

A tato úloha připadla mně. Pokusil jsem se o zbourání hranice pomocí špice, je to 
upravený krumpáč, který je zpracován do špičky na obou stranách. Nešlo mi vůbec to 
první horní nebo i to spodnější dřevo uvolnit. Předpokládal jsem, že vysunutím jediného 
dřeva půjdou už ta další velmi snadno. A přece mi to vyšlo a u všech dřev po celé výšce 
hranice, ale pouze u dvojic, které byly ve směru ke mně, tedy – ve směru k dosud 
nevytěženému uhlí, všechny ty zadní tam zůstaly pevně viset a připomínaly mi kly velikého 
slona. Ale za žádnou cenu jsem s tím nepohnul, zezadu jsem na to jít nechtěl, měl bych to 
sice lépe po ruce, ale zdálo se mi to krajně nebezpečné. Tam všude na veliké ploše už uhlí 
nebylo a ta mohutná prostora na mne působila jako veliká jeskyně, kde už nebyly žádné 
hranice, které pro havíře znamenají větší jistotu, ale jen les samostatných stojek. 

Štajgr Novák byl celou dobu u mne, sledoval mou práci a bylo zřejmé, že si s tím 
také nevěděl rady. Svítil mi vydatně svou lampou. 

Pak jsem si dodal odvahy, risknul jsem to a šel do toho nebezpečného prostoru. 
Pracoval jsem co nejrychleji, ale to vše nebylo nic platné, když jsem nedokázal jediné 
dřevo z těch asi patnácti dvojic vyrvat. Konečně se mi to podařilo a v tu chvíli se sama 
sesunula ta dosud pevná, bizarní stavba z dubových fošen. Ihned jsem se vrátil do 
původní posice a pak bylo už vše jasné a snadné. Oddechl jsem si a viděl jsem i na 
štajgrovi, že se mu ulevilo. Zaseknutím špice jsem pak jedno dřevo po druhém vytahal. 
Byla to namáhavá a nebezpečná práce, nebylo naší vinou, že to tak daleko došlo, ale bylo 
nutné za každou cenu to napravit. Nechat to déle mohlo mít velmi nepříjemné následky. 

V jednom případě při rozebírání jiné hranice jsem si ověřil, proč je pro hranice nutné 
tvrdé dřevo. Do té rozebírané hranice se totiž snad nedopatřením připletla i fošna 
z měkkého dřeva, měla sice tytéž rozměry, ale malou pevnost. Když jsem ji z hranice 
vyjmul, tak byla v místě kontaktu fošen zcela rozdrcena na tisíce drobných třísek. A nebylo 
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to zaviněno žádným pohybem, ale jen tím vysokým tlakem vrstvy kamene a zeminy ve 
výši 500 metrů. 

Tvrdé dřevo tedy nedokáže ani ten nepředstavitelně vysoký tlak rozdrtit. 

Při té příležitosti si vzpomínám na svůj první týden v dole, kdy jsme s instruktorem 
procházeli celý revír, abychom si udělali potřebnou představu o našem budoucím 
pracovišti. V jedné části chodby jsme se museli protahovat úzkou dírou jako myši. 

Ten zbylý otvor takový průlez ještě dovoloval. Původní stojky byly asi dva metry 
vysoké a byly tlakem stropu tak zatlačeny do podlahy, že ta chodba téměř zmizela. 

Při těžení zátěnkou bylo z bezpečnostních důvodů nutné tu mezitím vzniklou, velikou 
prostoru za námi spustit dolů. V ní zůstalo velké množství stojek, které tento mohutný 
strop dosud držely. To se dělo tím způsobem, že před koncem směny jsme ty stojky 
všechny provrtali, vložili do děr po jedné patroně s rozbuškou a dlouhým doutnákem, 
kterým jsme zároveň omotáním kolem dřeva zajistili patronu, aby při výbuchu nevypadla, 
ale přelomila to stojaté dřevo. 

Při tom zapalování doutnáků už nezáleželo na pořadí, šlo jen o to velké množství 
polen, vlastně v nich nasazené doutnáky napálit a zmizet. Pracovali jsme na tom všichni 
a vzali jsme to rychle od zadní části. Včas jsme to provedli a byl to vlastně konec směny 
a tak jsme to upalovali k těžní věži. A ty výbuchy patron jsme vlastně ani neslyšeli. 

Bylo nutné to provést před koncem směny, protože ten kouř z napáleného dřeva a ze 
všech těch doutnáků by byl nesnesitelný a než přišla ta následující odpolední směna, to 
trvalo asi dvě hodiny, bylo vše dobře vyvětráno a oni mohli pak dále klidně a bezpečně 
pracovat. 

Při naší příští směně jsme se udivovali tomu dílu zkázy, které odpálením těch stojek 
nastalo. Ty zbortěné skály a zmizelý veliký prostor s námi přece jen trochu otřásl. 

 

Náhoda mě zachránila 

Bylo to jednou v pondělí, kdy Leoš nepřišel na ranní směnu, měl důležitou schůzi 
závodní rady. Místo něho přišel náhradní pracovník a zodpovědnost za naši práci i lidi jsem 
tedy převzal sám. V sobotu, kdy jsme měli odpolední směnu, pracovali jsme ve strmé 
a vysoké chodbě, kde bylo možno pro odsun námi vytěženého uhlí použít i „mrtvých 
žlabů“. Jde o žlaby, které se nepohybují pomocí motorů, ale jsou jednoduše položeny na 
podlahu chodby. Je to možné při velkém spádu chodby, kdy stačí házet na žlab uhlí a to se 
samo sesouvá dolů. 

V sobotu večer jsme odcházeli a naše pracoviště bylo docela příjemně suché, ale 
potom v pondělí ráno vydatně pršelo ze stropu. To je vždy strašně nemilá záležitost. Nejen 
že jsme promáčení, ale všechno je mokré, umazané a „forota“ se na mrtvém žlabu vůbec 
nepohne, je k němu jako přilepená. 

A ještě k tomu jsem zjistil, že na náš „mrtvý žlab“ spadl kámen ze stropu. Byl to 
„mydlák“ asi 60 cm silný, nebyl dosud vydatně promáčený a tak to byl pro nás kámen. 
Vlivem vlhkosti, která přicházela od stropu, se od stropu uvolnil a spadl na ten náš žlab. 
Ten žlab, byla to „trojka“, tedy největší žlabový typ, jsem si nemohl dovolit tam nechat, 
snad i zasypat. 
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Ten veliký kámen civěl na jeho horním okraji a nahoře u stropu hrozivě zely další 
takové balvany, které mnoho nepotřebovaly, aby také spadly. Byl to tedy pozdrav při 
začátku týdne hodně nemilý a pro mne to nebylo jenom překvapení, ale vůbec první 
setkání s takovou situací. Neměl jsem vůbec odvahu do toho místa vkročit a nejraději bych 
zase vyfáral na povrch. 

S tím mladíčkem, kterého nám dali za náhradu za Leoše, jsem se poradit nemohl. 
A tak jsem vzal za ten spodní konec toho žlabu v naivní představě, že ten kámen na 
druhém horním konci z něho odvalím a žlab budeme moci vytáhnout. Ale už při prvním 
pohnutí se kámen sesunul poněkud níže a uvázl uprostřed žlabu. Poslal jsem toho mladíka 
raději pryč, do místa, kde vůbec žádné nebezpečí nehrozilo, a pokoušel jsem znovu 
žlabem pohnout, aby se sesunul ještě níže, až by byl žlab úplně volný. Ale s tím jsem ani 
trochu nepohnul. 

V tom případě nezbývalo nic jiného, než ten velký balvan rozmlátit na menší kusy, 
které už jsem byl schopen odvalit a tak ten žlab zachránit. 

Šlo to pomalu a s námahou, byla přece naděje, že to dokážeme. Když jsem s touto 
prací zápolil, utrhl se najednou v horní části chodby od stropu další mohutný kus mydláku. 
Já stačil jen strhnout svého kamaráda zpět do dolní části chodby a vykřiknout, aby utekl. 
Byly jsme nedaleko toho místa, ten spadlý balvan naštěstí zůstal na místě a nevalil se za 
námi. 

A nebýt toho, že jsme byly zaměstnání s uvolňováním toho žlabu, pak by ten kámen 
na mně určitě spadl a bylo by po všem. Mohlo to dopadnout daleko hůře, protože v tom 
místě, kde se před našima očima ten kámen uvolnil, bylo ještě dost uhlí, které bychom se 
oba snažili vyhazovat, byla by to jinak naše první práce. 

Každý si jistě umí představit, jak mi asi bylo. Později jsem si uvážil, že to vše byla 
příznivá hra osudu. Kdyby tam byl se mnou Leoš, ten by byl se žlabem asi dříve hotov při 
jeho síle a snaze všechno rychle udělat. Pak by asi také pracoval se mnou na tom zbytku 
uhlí, na který ten balvan spadl. 

Po tomto překvapení jsem velmi pozorně obhlédl a zvážil situaci. Ta se už nezdála 
nebezpečná a vyčistili jsme od uhlí celou tu chodbu. Nebyla příliš dlouhá a celkově 
hodnoceno – při této směně jsme žádný mimořádný výkon neudělali – ale odešli jsme 
zdrávi a ani Leošovi se nic nestalo. 

Ještě asi dvakrát jsem měl příležitost něco podobného zažít a měl jsem i tehdy štěstí, 
že se mi vůbec nic nestalo. 

A tak jsem si říkal, že je možné na dole si slušně vydělat, je to ale jenom za tu dřinu, 
za to nebezpečí se nic neplatí a v nešťastných případech by se to ani vůbec zaplatit 
nedalo. A vždycky, když se na dole nějaké neštěstí stane, jdou na další svou směnu havíři 
se smíšenými pocity.  

 

Můj „Meniér“ 

A tak plynul čas mé brigády na dole „Nosek“. Pracoval jsem spokojeně s Leošem, po 
cestách v autobuse jsem pořád pilně studoval havířinu. 
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Mezitím už přešlo jaro, dokonce i měsíc duben se přehoupl přes svou polovinu. Vracel 
jsem se ke konci týdne autobusem z ranní směny a už v Jenečku jsem se chystal na 
výstup ve stanici u mlékárny. Díval jsem se směrem k cihelně a jistě uvažoval o tom, zda 
tam budou zase pro mne laciné, rozlámané cihly. V té chvíli jsme míjeli po pravé straně 
holičské středisko a při pohledu k cihelně na protější straně mě překvapilo, proč tam holiči 
postavili do příkopu velké zrcadlo. V tomto okamžiku jsem dostal do očí odraz slunce od 
tohoto zrcadla a ihned mi bylo nějak nevolno. Nevěnoval jsem tomu pozornost, i když 
jsem se moc dobře necítil, muselo to být v pátek. Konec týdne jsem pak věnoval přede
vším práci na parcele, tam bylo pořád co dělat. 

I v pondělí dopoledne jsem kutil něco na parcele, šel ale zavčas domů, abych si 
k obědu uvařil „turka“ a vzal k tomu kus chleba s máslem a marmeládou a pak se vypravil 
na autobus na odpolední směnu. Autobus odjížděl ze stanice na náměstí ve 13 hodin. Bylo 
to 19. dubna 1959. 

Vůbec mi nebylo dobře, cítil jsem se strašně nejistý a ani jsem si netroufal sfárat do 
dolu. Čekal jsem na štajgra Nováka, abych se mu omluvil. On mě ale přemlouval, že má 
v pondělí tak málo lidí, a i když snad tam toho mnoho nesvedu, abych sjel dolů a on 
nebude muset s obtížemi shánět náhradu i za mne. 

Rovněž Leošovi jsem se zmiňoval o svém stavu a on mě poslal do vedlejší chodby na 
nějakou lehkou a ne právě nutnou práci. Bylo mi nevolno, a když jsem se podíval na strop 
chodby, seděl jsem v tom okamžiku na zadku. To mě překvapilo a rozhodl jsem se pro 
velmi pomalou práci. Ale ani to mi zvlášť nešlo. Po určité době jsem zašel za Leošem. On 
se proto vůbec nezlobil, naopak mu to vyhovovalo, když se mnou jako s nemocným může 
vyfárat o něco dříve. Měl nějaký plán či nutné jednání. 

A tak jsem se mohl klidně osprchovat a včas jsem byl i u autobusu, se kterým jako 
normálně jsem přijel k mlékárně ve 23,30 hodin. Odtud domů to bylo asi kilometr cesty, já 
si však netroufal ji absolvovat, bylo mi na zvracení. Čekal jsem, až půjde hlídač, který asi 
do půlnoci vždy vysedával v kanceláři MNV a bydlel v Litovicích. Měl tedy stejnou cestu 
jako já. 

Byl to někdejší kapelník, jeho jméno už jsem zapomněl. Přišel k mlékárně o půlnoci 
a vedl kolo. 

Poprosil jsem ho, zda se mohu držet jeho kola a tak dojít domů. Ujišťoval jsem ho, 
že nejsem opilý, že je mi jen špatně. Moje opožděná reakce i zpomalená mluva byla 
značně podobná jako u opilého člověka. Podle jeho chování jsem poznal, že mi nevěří, ale 
že mi rád vyhoví, snad jako kapelník prodělal nejednou podobnou situaci. Nesnažil jsem se 
ho znovu přesvědčovat, neměl jsem k tomu ani dost síly a byl rád, že jsem zase konečně 
doma. 

Na jídlo jsem chuť neměl, a když jsem se pokoušel alespoň o malé sousto, tak jsem 
to ihned vyzvracel. Šel jsem tedy ihned do postele a příštího dne ráno jsem se chystal jít 
k lékaři. Trvalo mi dlouho, než jsem si mohl obléknout kalhoty. Rozplakal jsem se nad tím, 
že jsem byl schopen dosud pracovat s takovým výkonem a že mě čeká ještě tolik práce 
a najednou jsem vyřízen. Manželka musela jít se mnou k lékaři, kterému jsem vylíčil svou 
situaci a jak k ní došlo, když jsem zavřel oči, ztrácel jsem orientaci a padal k zemi. On si se 
mnou nevěděl rady a poslal mě na kontrolu do centrály do Prahy. 
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Tam jsem se ihned s manželkou rozjel a přišel jsem podle doporučení z Hostivic na 
ušní, nosní a krční oddělení. Na tom oddělení měli podobnou sedačku jako u holiče. Vyzvali 
mne, abych si na ni sedl a pochopil jsem, že se budou pokoušet se mnou točit. 

Varoval jsem je, aby to nedělali, že budu určitě v tom případě zvracet. Oni mne však 
neposlechli a pak se přesto rozčilovali, že jsem jim pozvracel podlahu. Manželka se 
pokusila dát to s novinami zase do pořádku. 

Pak už lékaři sledovali mou zpomalenou reakci a to tím, že jsem se musel dívat na 
hrot tužky, kterou před mýma očima pomalu pohybovali, a zjistili, že moje zřítelnice 
postupuje se značným zpožděním za hrotem té tužky. A měli ihned diagnosu, byl to 
typický „Meniér“ – porucha ve vestibulárním systému vnitřního ucha, kde ve třech kruzích 
na sebe posazených v různém směru jsou zpracovávány orientační reakce pro polohu těla. 
Já se proto mohl orientovat jen zrakem, a když jsem zavřel oči, tak jsem tu orientaci 
ztrácel a padal k zemi. 

Pak už mě nenechali jít samotného ani s manželkou, ale sanitka mě zavezla do 
nemocnice profesora Přecechtěla na Karlovo náměstí. A tím jsem se stal vážným 
pacientem, v Hostivici to způsobilo překvapení a stalo se to předmětem rozhovorů 
a vážných úvah, zejména u občanů, kteří byli v mém stáří. 

 

V Praze v nemocnici 

Do nemocnice profesora Přecechtěla na Karlově náměstí jsem přišel 20. dubna 1959. 
Ležel jsem ve velkém pokoji, kde nás bylo osm pacientů. 

Vedle mne na posteli ležel starý pán, poněkud kulatější a velmi příjemný. Když asi po 
čtrnácti dnech mého pobytu v nemocnici odcházel domů, byl při loučení překvapen, jak mi 
zjemněla ruka. Když jsem přišel, tak prý se mu zdálo až neuvěřitelné, že jsem měl celou 
ruku tak tvrdou, jako by to byl jediný mozol. To jsem si sám ani neuvědomoval, ale byla 
na mé ruce podepsána dřina na dole Nosek, ač tento byl považován za velmi moderní. 
Přesto nejdůležitějším instrumentem tam byla ta stará, osvědčená lopata. 

Už za několik dní v nemocnici přišel za mnou jeden pacient, mohl být stejně starý 
jako já, mluvil stejně, jako to bylo u mne při začátku mých meniérských potíží, tedy jako 
opilý člověk. Ale on měl být příštího dne z nemocnice propuštěn. Vyprávěl mi o tom, že má 
také „Meniéra“ a že je soustružník a že není teď vůbec schopen vykonávat svoje 
zaměstnání. 

Jiný podobně potrefený, se kterým jsem se setkal při jedné specielní kontrole, byl 
toho názoru, že jsem to ve své práci se svým výkonem pořádně přehnal, když mám 
„Meniéra“, a nyní z toho mám památku, které se do smrti nezbavím. 

Uznal jsem – pro sebe, že jsem to přeháněl vlastně po celý život, vždycky jsem dělal 
daleko více než všichni ti ostatní, pro které jejich „mnoho“ bylo pro mne docela „málo“. 
Zejména v době, kdy jsem pracoval na dole, přehnal jsem to skutečně maximálně, dřel 
jsem se na šachtě, tuploval směny, vykládal zároveň sám všechny vagony uhlí pro 
mlékárnu, pracoval ještě na své parcele a k obědu se spokojil s „turkem“, ke kterému jsem 
si bral kus chleba s máslem a s marmeládou, nebo jsem si v závodní kuchyni na dole 
koupil nějaké jídlo a k tomu jedno pivo. Co jsem si bral sebou do dolu na svačinu, to už 
přesně nevím, snad to byl zase chleba s máslem či se sýrem a určitě dvoulitrovou láhev 
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„Čeperky“ – minerálky ze zřídla poblíž Unhoště. Ty nápoje při té dřině na dole byly to 
nejdůležitější a i ten vlažný zbytek vody v lahvi měl pro mne velikou cenu. 

Ztrácel jsem rychle na váze, nad tím jsem se ale nermoutil, ale měl z toho naopak 
radost. Někdejších mých téměř 80 kg váhy se brzo scvrklo pod 60 kg. Tak obleky, které mi 
byly dříve malé, se na mně doslova plandaly. 

Z toho všeho jsem si nic nedělal, ale ta poznámka kolegy pacienta, že jsem si přivodil 
památku na celý život, ta mi nešla z hlavy. Zařekl jsem se, že k tomu nesmí dojít, že 
musím být nepoměrně zase brzo zdráv a znovu schopen intensivní práce. Vždyť jsem v tu 
dobu byl teprve na samém začátku se svou stavbou a jenom na mne tam čekala celá řada 
nejrůznějších prací. 

A při podobných úvahách přišel 1. máj. Byl to nádherný den, sluníčko krásně svítilo 
a pootevřeným oknem toho dopoledne vnikaly do našeho pokoje radostné křiky a 
spokojený smích zdravých a šťastných dětí venku. A to byl velmi dobrý doplněk toho mého 
předsevzetí. 

V nemocnici se mnou nedělali nic, jen omezovali sůl v mém jídle, dostal jsem malé 
prášky ze skupiny „sedativa“ – pro uklidnění. Musel jsem kontrolovat a zapisovat veškeré 
nápoje a také množství moči. 

Můj stav se ale lepšil, moje nálada byla velmi dobrá a svým humorem a chováním 
jsem dodával odvahu a chuť do života všem kamarádům v pokoji. 

Když jsem měl konečně odejít také domů, vyjádřila se sestra, že mě domů vůbec 
nepustí, že mojí zásluhou se všichni pacienti pokoje značně lépe uzdravují a tudíž že tam 
musím nadále zůstat. 

Na to zněla moje odpověď, že jí na to kašlu, že nedostávám pořádně najíst a jídlo je 
nesolené, nemá pořádnou chuť a vůbec doma mě čeká tolik práce a já se tady jen válím. 

K tomu poslednímu obědu jsem dostal svůj zamilovaný řízek, ten byl tak veliký, že 
pod ním talíř nebyl vůbec vidět, i trochu soli mi přiložili, abych se mohl obsloužit podle své 
chuti. 

Já však šel stejně domů, bylo to na začátku června. 

 

Rekonvalescence 

Doma jsem byl necelý týden, samozřejmě jsem si zašel na parcelu. Bylo tehdy 
nádherné počasí. 

Měl jsem tam z tvárnic provisorně vybudovanou kůlnu. V ní bylo moje nářadí a hodně 
cementu. V zimě, kdy stavební průmysl podřimoval, dostal jsem mimořádný příděl 
cementu, který jsem nedokázal ihned zpracovat. Někde jsem pochytil myšlenku, že je 
možno cement i dlouhou dobu skladovat. Obstaral jsem si neporušené sudy od asfaltu, 
z nichž bylo odejmuto pouze víko. Jejich obsah je na 200 l a měl jsem celkem tři sudy 
plné. Na vysypaný cement jsem dal asi 5 cm silnou vrstvu mletého nehašeného vápna. 
Vlhkost do sudu mohla přijít jen horem, tam však byla zachycena vápnem a cement 
zůstává dlouho dobu jako čerstvý. 
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Po návratu z nemocnice jsem chtěl vědět, jak to s tím cementem vypadá. Byl 
skutečně velmi dobrý. Po sejmutí víka jsem měl najednou pocit, že upadnu. Žádný reflex 
v tu dobu ještě u mne neexistoval, ani pomalá zábrana se nedostavila a já padnul na 
ostrou hranu horní části sudu svou levou paží. Paže jsem měl obnažené a plech mi prořízl 
část nad loktem, kde se objevila ihned krvácející rána a zůstala tam na dlouhou dobu 
potom jizva asi sedm centimetrů dlouhá. 

Asi po týdnu doma jsem byl předvolán k lékařské prohlídce na dole Nosek. Tam 
zasedala zvláštní komise, kde byl lékař a zástupci pracujících, kteří o mé nemoci neměli 
žádné zdání, přesto navrhli, že mohu zase pracovat, když jsem byl už tak dlouho nemocen. 
Jejich názor byl respektován i lékařem a ten mi napsal doklad o uschopnění k práci. 
Ukazoval jsem mu tu svou ránu na levé paži a vysvětlil, jak k tomu došlo, že ty moje 
reakce nejsou dosud v pořádku. Jeho mínění ale bylo, že už to napsal, abych to tedy s tou 
prací zkusil a v případě, kdybych měl mít zase potíže, abych k němu přišel. 

Ještě dnes lituju toho, že jsem tehdy nenapadl správu dolu, že moje nemoc byla 
zaviněna tím nedostatečným větráním, o kterém jsem v jedné předešlé kapitole psal. 
Dozvěděl jsem se, že měli z toho strach, když se mi to stalo. Nemínil jsem z toho těžit, ale 
mohlo to přece jen pomoci mému kamarádovi Františkovi Piatrikovi. 

 

Po nemoci jsem zase fáral 

Druhý týden v červnu jsem jel zase jako havíř autobusem do práce. 

Nedostal jsem se už k Leošovi Hricigovi, ale pracoval jsem s Jardou Vyfrcem. Byl už 
léta havířem a pocházel z Horního Bezděkova. Jmenoval se jinak, ale to přízvisko „Vyfrc“ si 
dal vlastně sám. Když byl pár dní na dole a pochytil něco z té havířské hantýrky, stalo se 
mu, že nešťastnou náhodou vykolejil vozík. U toho se nachomejtl štajgr a Jarda mu 
poctivě přiznal: „Pane štajgr, já sem to vyfrc“. A tak mu to zůstalo a nikdo jej jinak na dole 
ani neznal. To slovo „vyfrc“ byl havířský výraz: pro „vykolejil“. 

Jarda byl na mne velmi slušný. Pamatuju se, udělal následující plán naší práce: Pane 
Václave, navrtáme dlouhým šmytcem (vrtákem) dlouhé díry, do každé dáme pěkně po 
čtyřech patronách a budeme mít odpal jako bejk. Pak postavíme dva lazary (výdřeva) 
a máme po šichtě. 

Nesouhlasil jsem vůbec s jeho názorem, ale nechal jsem ho přitom. Vyšel z toho 
slaboučký, bídný odpal – i při té vyšší spotřebě prachu. Musel si pomoci ještě sbíječkou, 
aby ten postup v chodbě trochu vylepšil a bylo tam místo pouze na jediného lazara, on 
však tam vtěsnal ty lazary dva, které byly od sebe asi 40 cm, zatímco normálně se dělá 
výdřeva ve vzdálenosti 80 cm. Když jsme to skončili, měli jsme ještě čas na provedení 
dalšího odpalu a já řekl: Pane Jaroušku, já to navrtám sám, malým šmytcem, ale krátké 
díry a do nich dám jen po dvou patronách a budeme vidět. 

Inu, jak myslíte, pane Václave, zněla odpověď. A co jsem řekl, to jsem provedl a měli 
jsme skutečně odpal jako bejk. Překvapilo ho to a řekl jsem, že je sice starý havíř, ale 
velký trouba. Při tak nízkém uhlí, že musí postupovat právě tak, jak jsem mu to předvedl, 
zároveň tím mým způsobem ušetří i střelný prach. Trochu se snažil to omluvit tím, že též 
o tom uvažoval vrtat menší díry a dát méně prachu. 
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Uhlí jsme dokázali i vyfedrovat a tím byla naše směna u konce. Přišel v tu dobu 
i Leoš, aby mě viděl a přesvědčil se, jak mi to zase jde. Seděli jsme chvíli, každý na kuse 
dřeva, havíř si nesedne nikdy na holý kámen a najednou Leoš vykřikl: „Vašku, uteč“, a než 
to dořekl, přiskočil a odtrhl mě od stěny, která se za mými zády utrhla ve velké síle, že by 
mě jinak vážně zranila. Seděl jsem k té stěně zády a vůbec jsem neslyšel nějaké praskání. 
Dík Leošově duchapřítomnosti vyvázl jsem bez jediného škrábnutí. To udělalo konec mé 
havířině a též mé uhelné brigády. 

Po té nemilé zkušenosti u pana „Vyfrce“ jsem šel ihned k lékaři, kterému jsem vylíčil 
tu příhodu a také jsem mu sdělil, že po výstupu z klece před směnou jsem se musel 
přidržovat stěn chodby, abych neupadl. 

S ohledem na tu situaci jsem mu sdělil, že nemá smysl, abych v dole přišel ještě 
k úrazu, když už se jedná jen o jediný týden. Moje jednoroční brigáda měla přece končit 
30. června. Bylo tedy možné, abych byl ještě ten týden uznán nemocným a pak byla 
možnost nastoupit dva týdny dovolené za první polovinu běžného roku a tím se moje 
havířina tedy ukončí. 

On s tím souhlasil a veškeré papíry si ponechal u sebe a manipuloval s nimi podle 
mého návrhu, který tímto přijal. 

A tím končily i moje iluse s havířskou průmyslovkou a s mým štajgrováním. 

Nabourané moje zdraví s mým Meniérem to dotvrdilo a já se vrátil zase do své 
mlékařiny, kde jsem byl rád přivítán a kde mi nehrozilo žádné nebezpečí jako na dole. 

 

Závěr 

Pracoval jsem jako brigádník na dole Nosek. K této práci jsem se dobrovolně přihlásil 
a mohlo by se zdát i neuvěřitelné, že mi to dalo určitou námahu, abych byl na tuto brigádu 
uvolněn. 

Byl jsem k tomuto rozhodnutí vlastně donucen, když v mlékárně Hostivice mi ředitel 
zakázal vykládat vagony uhlí pro mlékárnu a já si sliboval od této nádenické práce 
přivydělávat si, abych si mohl postavit vlastní dům. 

A i do této manuelní a pro mne zcela cizí práce jsem se zakousl tak, že za necelý rok 
byl jsem takovým zdatným havířem, že jsem se stal i předákem a štajgr Novák byl 
přesvědčen, že jsem havíř z povolání či dělník, který celý život pracoval jen s lopatou. 
Nedokázal pochopit, že jsem inženýr a dokonce z potravinářského oboru. 

Ten rok v havířině mi přece jen finančně pomohl a zároveň se mým odchodem 
dostala mlékárna do úzkých, protože její dělníci neměli zájem o vykládání uhlí a tuto práci 
odmítali. Tím vznikaly velké potíže a za této situace bylo mi vedení mlékárny vděčné, že 
jsem i při té havířské dřině převzal zase sám vykládání jejich vagonů. 

Mohl jsem jim tuto nabídku hrdě odmítnout, ale peníze jsem nutně potřeboval a tak 
jsem to rád přijal. 

Bylo to však příliš mnoho dřiny najednou a zavinilo to moje nepříjemné onemocnění. 
Avšak dík svému optimismu a pevné vůli jsem se přece jen brzo zase uzdravil. Zůstat ale 
na dole a vystudovat přitom snad i havířskou průmyslovku, to jsem už s ohledem na 
vlastní zdraví nepodnikl a vrátil se zase do mlékárny. 
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Vedle toho finančního efektu byl jsem hrdý i na to, že jsem se dokázal úspěšně 

prosadit i při manuelní práci, která mi byla vyloženě cizí. 

A to byla tečka za mojí havířinou. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 5 
VANČURA Václav: Vzpomínky – 2. část  83 
 

 

Stavba domu v Hostivici 
 
 
Úvod 
Adaptace pro naše bydlení 2 
Další adaptace 3 
Snaha o vybudování koupelny 5 
Koupil jsem si modernější auto 6 
Postavím si vlastní dům  9 
Bez parcely to nejde  12 
V Hostivici mi přece jen byla přidělena parcela 13 
Plán domu  14 
Kopání studny  15 
Vykopání sklepa  17 
Tchán se dal sám do zedničiny 18 
Pomoc mého bratra na mé stavbě 22 
Dokončení zdiva až pod střechu 25 
"Zvedání"  usazování trámů na střechu  27 
Omítání stěn a stropů  28 
Míchání malty – příprava betonu  29  
Okapní roury – klempířina  30  
Odpadní vody  31 
Zahrádka, králíci, slepice  32 
Nátěr drátěného plotu 34 
Bydleli jsme v těsné blízkosti polí  36 
Nejbolestivější vzpomínka na stavbu 39 
Po tiché revoluci 1989 – návrat do domu, který jsem budoval 41 
Závěr     



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 5 
VANČURA Václav: Vzpomínky – 2. část  84 
 

 

Stavba vlastního domu v Hostivici 

Na stavbu vlastního domu v prvních letech po svatbě nebylo ani pomyšlení. 
V žádném případě jsem na to neměl peníze, i když jsem si v tuto dobu dost přivydělával 
prováděním rozpočtů pro sběrny. Mlékárna totiž proplácela celé sběrny, ve kterých bylo 
soustřeďováno mléko od všech dodavatelů obce, byl to pro ni jediný dodavatel. Tak bylo 
nutné vypracovávat rozpočty podle množství dodaných litrů mléka jednotlivými zemědělci 
a podle tučnosti těchto dodávek. 

A tuto práci jsem dělal soukromě pro celý sběrný obvod a přivydělával jsem si tím 
téměř tolik, kolik dělal můj měsíční plat za funkci vedoucího provozu a zástupce ředitele. 

Tyto peníze tehdy sloužily především pro koupi zařízení a některého nábytku pro náš 
malý byt. 

Bydleli jsme u rodičů manželky a měli nejprve k disposici jedinou místnost, která 
sloužila za obývák i za ložnici. Kuchyň jsme zatím nepotřebovali, byli jsme oba zaměstnáni, 
manželka v kanceláři vrchní správy státních statků v Jenči a já v mlékárně Hostivice. 

Stravování po několik měsíců bylo společné a obstarávala je tchyně. To nám stačilo 
do té doby, než se narodil náš syn Václav. 

Ještě před jeho narozením bylo nutno řešit naše bydlení adaptací domu manželčiných 
rodičů v Litovicích, abychom měli alespoň o jednu místnost více a aby i manželčini rodiče 
měli přiměřené bydlení. 

 

Adaptace pro naše bydlení 

Pro řešení našeho bydlení byla jediná možnost, a sice zlikvidováním „krámu“, tedy 
místnosti, ve které byl vystavován nábytek a realisován i jeho prodej. 

Tchán byl obratný truhlář, dokázal udělat dobrý a líbivý nábytek a jeho krám sloužil 
pro reklamu i pro skladování hotového nábytku. 

Krám byl přístupný z ulice po několika schodech a přístupní plocha byla v šíři tohoto 
krámu. Jelikož parcela měla mírný spád od silnice, bylo možné řešení truhlářské dílny 
a všem, co k ní patřilo, v suterénu. Pod vstupem do krámu byl sklad uhlí. 

Ten krám byl přeměněn v obytnou místnost a musel být zlikvidován i ten široký 
přístup ke krámu a pod někdejší přístupní plochou vznikla prodloužená předzahrádka. 

Bylo samozřejmé, že to uhlí muselo nejprve zmizet, bylo ho tam velká hromada. Byla 
to moje práce a měl jsem tedy možnost vychutnávat slasti havířského řemesla, ačkoliv mě 
tehdy ani ve snu nenapadlo, že bych měl být někdy i havířem. 

Sklad uhlí byl potom vyřešen v části truhlářské dílny. Rozbourání přístupní plochy ke 
krámu jsem také sám obstaral, činil jsem tak velmi šetrně, aby všechen materiál po 
důkladném očištění mohl sloužit zase svému účelu. 

Jinak v místě, kde byla výloha a vlastní vchod, bylo vytvořeno jen jedno veliké okno 
a hraniční zeď domu byla uzavřena zazděním, a to ve stylu celé budovy. 
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Rovněž oplocení ke straně k silnici bylo doplněno stejnými betonovými prefabrikáty, 
ze kterých byl sestaven celý plot k silnici. 

Vstup do krámu byl už dříve řešen z bytu rodičů a tak nebylo nutné něco dalšího 
provádět. 

Pak manželčini rodiče i my jsme měli po dvou místnostech, tedy kuchyni, která 
v obou případech sloužila i za obývák, a také ložnici. 

Malá spižírna, přístupná z chodby, byla společná. 

 

Další adaptace 

Ten malý byt nám docela stačil. Když jsme ale v třetím roce po svatbě čekali druhé 
dítě, začali jsme uvažovat o dalším rozšíření našeho bytu, který byl situován do dvora. 
Nabízela se tam možnost přistavět dvě místnosti, které by byly ve stejném podlaží jako 
náš malý byt. Stačilo zesílit zdi spodní dílny, jejíž podlaha byla v úrovni dvorku a zahrádky, 
a pak pokračovat v obezdění pro dvě nové místnosti. 

Ta původní zeď kůlny byla jen půlcihelka, takže bylo snadné k ní přistavět betonové 
tvárnice do výše podlah. Pak položit traversy a na ně stropnice. 

Materiál na tuto nástavbu byl již delší dobu k disposici, obstaral jsem ještě červené 
cihly a tvárnice, jichž nebyl dostatečný počet. 

Zedničinu zajistit částečně švagr manželčiných rodičů, tedy náš strýc, Josef Fousek 
a pak starý pan Arnold, soused od naproti, byl to dobrý zedník – důchodce. 

Přidávače – po večerách a volných nedělích – jsem samozřejmě zastával sám. 
Vzpomínám si, že jsem se pokoušel i o přizdívání tvárnic v přízemku, v prostoře vedle 
truhlářské dílny, když strýc Fousek se dlouho neobjevoval a zedničit už nepřišel. To bylo 
u něj ale zcela normální, dokázal vždycky s prací začít, ale dlouho trpělivost nikdy neměl 
a tak jsme to potom mistrovali se starým panem Arnoldem, který to dotáhl až do konce. 
Vytvořil tedy to zdivo i jeho omítku. 

Uložení travers a stropnic jsme provedli s tchánem sami a střechu, na kterou jsme 
bez cizí pomoci uložili i tašky. Nebyl to žádný problém, byla to jednoduchá plocha se 
spádem do dvorka a zahrádky. 

Stropy nad místnostmi byly z heraklitových desek. Přibil jsem je na trámky sám 
a škvíry mezi nimi jsem překryl fáčovým materiálem, k čemuž posloužila dobře sádra. 

Tu první úpravu – při likvidaci krámu – jsme udělali, aniž jsme se někoho ptali. Ten 
další adaptační zásah byl už přece jen většího kalibru. Radil jsem se proto s předsedou 
MNV Františkem Novákem, když na mou žádost o povolení nástavby ONV Praha západ 
vůbec nereagoval. 

Pan Novák, povoláním mistr zednický, přišel, obhlédl situaci, viděl, že nebudeme 
potřebovat žádný další materiál, zeptal se jenom, jaké máme sousedy, zda s nimi dobře 
vycházíme, když se dozvěděl, že ano, řekl jednoduše, abychom více na ONV Praha západ 
nic nepsali a dali se klidně do práce. 

A to jsme také udělali a brzy jsme byli s tou úpravou hotovi. Tašky na nově 
vybudovanou část střechy jsme pokládali s tchánem 1. máje, kdy k nám docházely zvuky 
dechové kapely, která vyhrávala do pochodu prvomájového průvodu. 
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Snaha o vybudování koupelny 

I když ty naše dvě další místnosti nebyly příliš veliké, znamenaly pro nás výhodné 
zlepšení našeho bydlení. 

Ještě před zavedením nové měny, což se stalo v roce 1953, koupil jsem si staré 
osobní auto, Tatru 11 z roku 1924 za 35 000 Kč. 

Do roku 1953 platila poválečná měna, která neměla valnou hodnotu. A v roce 1953 
byly změněny veškeré peníze a to v poměru 5:1. U peněz uložených na vkladní knížku byla 
za starých 5 korun dána 1 nová koruna. U peněz schovaných doma v punčoše se dávala 
jediná koruna za těch 50 starých. To znamená, že mě moje Tatra stála rovných 700 korun. 

Byl jsem však se svým autem spokojen, dokázal jsem si je natřít šedivou barvou, na 
které prach ze silnice nebyl tak vidět. Z plotových prkének a z improvisované střechy 
vznikla velmi jednoduchá garáž, která byla u vjezdu otevřená. Zajíždělo se do ní 
prachbídně, vyžadovalo to velmi mnoho trpělivost a dostatek šoférského umění, ale přece 
to šlo. I když auto nezaručovalo zvláštní representaci, do Úhonic jsem se s ním dostal. 
Mohl jsem zavést rodiče i rodinu na Karlštejn, splnil jsem s ním tatínkovo přání a zajel 
s ním do jeho rodiště do Prosenic u Křečovic – na Neveklovsku, umožnil jsem mu i vidět 
ještě jeho starší sestru, která žila u Mnichova Hradiště, jediná ze sourozenců, která tehdy 
ještě žila. Byl jsem prostě s Tatrou spokojen. 

Pak jsem zatoužil po moderní koupelně, kterou jsem mínil vybudovat v dosavadní 
spižírně a měla být společná pro obě rodiny. Už jsem koupil pro ten účel i vodárnu a vanu 
se sprchou. 

Rodiče mé manželky to ale nechtěli dovolit, že prý by to příliš promačovalo dům. To 
mě překvapilo, dalo by se provést dokonalé odisolování. Musel jsem se tedy i nadále 
spokojit s umyvadlem v kuchyni. Zajistil jsem alespoň odpad z tohoto umyvadla, a to 
pomocí kovové roury s dostatečným spádem. Byla vedena do žumpy, kterou jsem vykopal 
na zahradě a nacpal do ní všechno možné harampádí, aby bylo umožněno zasakování do 
terénu. 

A tak to moje zařízení pro koupelnu civělo nečinně v odesílacích bednách a došlo 
k jeho uplatnění teprve v domě, který jsem si později přece jen postavil. Manželčini rodiče 
však potom sami přece jen uskutečnili ten můj plán s koupelnou a dokonce i v té spižírně, 
jak jsem o tom kdysi uvažoval. 

 

Koupil jsem si modernější auto 

Ta moje Tatra byl skutečně starý vůz a využil jsem nabídky, kterou jednou obstaral 
Josef Šmíd, vedoucí dopravy v mlékárně, a koupil jsem si mnohem hezčí vůz Škodovku 
z roku 1935. V něm se dalo i topit a bylo 11 let mladší než ta Tatra. Už ani nevím, kolik 
jsem za tu Škodovku zaplatil, byl jsem s ní opravdu nadšen a Tatru jsem prodal za 
1 000 Kčs. 

Ale s tím vozem jsem něco zažil. Mnoho jsem toho s ním nenajezdil. Měl jsem strašné 
potíže s jeho natáčením, stačilo trochu chladnější období a nevěděl jsem si s ním rady. 
Mnohdy se stalo, že Josef Šmíd přivezl plně nabitou baterii a ani do jejího vyčerpání 
proudu s jeho pomocí jsme vůz nenastartovali. 
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Když jsem chtěl s rodinou v zimě zajet do Úhonic, trápil jsem se se svými pokusy 
s natočením vozu více než půldne, elektrická kamínka jsem pokládal pod vůz a stejně to 
k ničemu nevedlo. S jakým nadšením bych raději volil cestu do Úhonic pěšky (10 km) 
i zpět místo toho trápení. Litoval jsem, že jsem prodal tu Tatru. I když byla teplota hodně 
pod nulou, natočil jsem ji docela snadno, stačilo nanejvýš vyšroubovat obě svíčky a dát 
tam malého „panáka“ benzinu, tedy asi pouhých 10 ml a za chvilku vůz běžel. Při odkrytí 
kapoty jsem měl po ruce předstih i páčku pro přidávání plynu. Trochu jsem vůz protůroval 
a mohl klidně jet. 

To zoufalství mě donutilo k tomu, že jsem jednal s tchánem, zda by bylo možné 
vedle vrátek, kde byla asi 3 m široká zahrádka k Hokůvovi, abych tam postavil zděnou 
garáž. Stačila by úplně ta šířka těch tří metrů a délka asi 4 metry. Provedl bych dobrou 
isolaci a správné zastřešení a snad by si ta Škodovka dala přece jen říci. Do strouhy před 
domem bych dal betonové roury a zajížděl přímo do té garáže, která by byla v úrovni 
silnice. Dosud jsem musel couvat do vrátek, která byla asi jen 2,20 m široká. Těsně za 
vrátky byly dva schody a za nimi další spád. To jsem vyrovnával dvěma dřevěnými 
stupínky. Pak v šíři asi 2,80 m sem musel krátkým najížděním a zase couváním otočit vůz 
o 90°, abych zajel do té boudy, které se říkalo garáž. 

Ke garáži jsem se musel vždycky vracet couváním, protože činit to obráceně, tedy 
vyjíždět couváním do těch úzkých vrátek a stoupáním ještě přes dva schody bych to se 
studeným vozem asi nesvedl. 

Ani s Tatrou by to nešlo, o Škodovce je zbytečné o tom uvažovat. 

A to všechno by bylo odstraněno a ta nově vybudovaná, malá garáž by rozhodně 
vzhledu domu neuškodila. Ale dovoleno mi to také nebylo.  

[…] 

 

Postavím si vlastní dům 

A naskytlo se ještě dost dalších podobných situací, které znamenaly moje strašné 
zklamání a nebyly ani o fous lepší než ty, které jsem právě uvedl. 

Ty všechny ale dokázaly to, že jsem došel k přesvědčení, že si postavím sám vlastní 
dům, v něm budu svým pánem, zorganisuju vše, jak budu chtít a jak se mi to bude líbit. 

Bylo to velmi vážné rozhodnutí, bylo k tomu třeba hodně peněz, které jsem neměl. 
Mohl jsem sice prodat auto, ale za ty peníze bych si mnoho materiálu na stavbu nepořídil. 

Z domova z Úhonic jsem nemohl čekat nic a také jsem na to nikdy nepomyslel. 
Mezitím byl majetek v Úhonicích sice bez dluhů, ale vlastně to žádný majetek ani nebyl. 
Pole převzalo JZD, aniž za ně něco dalo, hospoda byla po adaptaci zestátněna. 

A i kdyby nedošlo k tomuto zcizení majetku, nevím, jak by se s tím Josef vypořádal, 
když by to převzal a měl vyplatit podíly pro 4 svoje sourozence. To by zapadl ještě do 
větších dluhů, než to postihlo mé rodiče, a ti se s dluhy potýkali po celý život. 

Abych si sám na stavbu vypůjčil, na to jsem nebyl vůbec zvědavý. Nezapomněl jsem 
ani trochu na všechny ty starosti a ta trápení svých rodičů. Znamenalo to tedy, že si 
musím sám pomoci, a to nejrůznějšími pracemi po zaměstnání, i když budou ve většině 
případů vázány na manuelní práci, či dokonce jen na lopatu. 
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S výpočty pro sběrny, to byla dobrá pomoc, ale po zavedení JZD ubývalo stále více 
dodavatelů, členů sběren, pro které jsem výpočty prováděl, a suma takto vydělávaných 
peněz se za pár let scvrkla jen asi na jednu čtvrtinu. Bylo mi jasné, že ta eventuelní 
výstavba se bude muset protáhnout do více let a že se budu muset snažit získávat co 
nejlacinější materiál z bouraček a podobně. Dovoz kamene, písku, popele a dalších potřeb 
musím zajišťovat naprosto sám, aby mě ten dovoz stál jen ten laciný paušál za zapůjčení 
auta, na což jsem měl nárok jako každý zaměstnanec mlékárny. 

Ten snížený přivýdělek za rozpočty pro sběrny výborně nahradilo vykládání vagonů 
uhlí pro mlékárnu, do kterého jsem se zapojil a brzo sám všechno to vykládání sám 
obstarával. Dostatečně jsem se o tom zmínil v dílu „Havířina“. 

Také jsem zastupoval šoféry v době jejich dovolené či nemoci. To bylo většinou na 
sběrových linkách, podobné zastupování pro rozvoz zboží v Praze bylo výjimečné. 

Též na svých střediscích jsem manuelně vypomáhal, když to bylo nutně potřeba. 
Přicházelo to v úvahu hlavně v máslárně, když chyběl některý z pracovníků nebo bylo 
podle určitých disposic mlékosvazu nutno nárazově zpracovat mimořádně velké množství 
másla do spotřebitelských obalů. 

Ani natěračským pracem v provoze jsem se nevyhýbal, když to bylo potřeba. 
I v tomto případě bylo možno nějakou tu korunu vydělat. Výhodné bylo vozit pro hosti
vický mlýn mouku na Kladno do velkopekáren. Zaplaceny byly odpracované hodiny a zpět 
jsem měl možnost přivést si zadarmo tvárnice (struskocementové), které byly na Kladně 
vyráběny, a podobně to bylo i s dovežením bílých cihel pro mou stavbu. 

Rovněž vyvážení popele patřilo brzo k mým úkolům. To byla rovněž práce, kterou 
dělníci mlékárny neradi dělali. Za 100 kg vyveženého popele se platila jedna koruna. Já 
však nevyvážel nikdy popel na skládku, ale pro podobné stavebníky jako jsem byl sám. 
Popele se používalo pod podlahy, částečně i do malty či při výrobě cementových tvárnic či 
jiných prefabrikátů. Menší množství popele bylo ke směsi vždycky možno přidat, což bylo 
lacinější než písek. Pro mne přece jen káplo nějaké to zpropitné a za dané situace bylo 
možné, že jsem si při zpáteční cestě sám dovezl auto písku. V tom případě to bylo 
samozřejmě bez toho režijního poplatku. 

Po Hostivici se brzo rozneslo, jak dovedu na své poloautomatické počítačce vládnout 
a přihlásily se potom i některé prodejny v Hostivici, které byly povinny dělat každý měsíc 
inventuru. Na předepsaných formulářích musely sepisovat skladové zboží, uvést jednotlivá 
množství a vedle toho jednotkovou cenu. Pronásobováním jsem jim potom vyčísloval cenu 
toho zboží, prováděl součty na jednotlivých listech a pak jejich souhrn. Takové 
vypracování muselo být včas odesláno do příslušné centrály. A tak moje pomoc byla 
značným ulehčením této povinnosti. 

Dokázal jsem to rychle a přesně, z čehož měly prodejny i žádoucí přehled 
o hospodaření za uplynulý měsíc. Že moje práce byla solidně a někdy i kavalírsky 
zaplacena, je zcela samozřejmé. 

V potravinářských prodejnách bylo jen asi osm listů. Textilní prodejna měla asi 40–
50 listů, ve kterých bylo nutné vyčíslovat i příslušný počet bodů. Po válce ještě několik let 
byly textilie, jakož i obuv vázaným zbožím. Při koupení zboží bylo nutno odevzdat 
i předepsaný počet bodů, které byly přidělovány spotřebitelům obecním úřadem na celý 
rok. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 5 
VANČURA Václav: Vzpomínky – 2. část  89 
 

 

Největší objem práce však dalo železářství, šlo o neuvěřitelné množství druhů zboží, 
jako hřebíčky, šroubky, skobičky a podobně. V takové prodejně jsem zpracovával potom 
na 120–150 listů. Od vedoucího prodejny pana Hornáta jsem se dozvěděl, že ty moje 
výpočty nechce v centrále nikdo kontrolovat. Bylo to prý pro ně velmi únavné, protože 
nemohli najít ve výpočtech žádnou chybu, ačkoliv jsem výpočty nikdy nekontroloval nebo 
je počítal dvakrát. 

Zavedl jsem si při práci takový způsob, aby byla minimální pravděpodobnost udělat 
chybu. Nekompromisně jsem uváděl nejprve jednotkovou cenu, a to vždy naprosto 
stejným způsobem řádově koruny a pak haléře. I s počtem kusů jsem obdobně 
manipuloval a ty jsem měl ještě na počítacím stroji před očima a tak už pronásobovací 
kontrola nutná nebyla. Ani v součtech jsem chyby nedělal. 

Ten můj plán i jeho realisace nebyl špatně promyšlený a vycházelo to velmi dobře, 
nakonec velmi přesně, samozřejmě při tom mém maximálním pracovním nasazení. 

Však se k tomu vrátím ještě v kapitole, kde shrnu i určitou statistiku mé práce 
i vydání. 

 

Bez parcely to nejde 

Pro stavbu je nutno mít především parcelu. V Hostivici jsem ji neměl a pro začátek to 
byla nejdůležitější podmínka, musel jsem mít místo, kam by bylo možno zavést materiály, 
které se náhodou či lacino seženou, také písek a z mlékárny popel, které za vhodných 
podmínek by byly vlastně dopraveny zadarmo, tedy jen za mou práci. 

A já neměl ani nejmenší naději, že mi v Hostivici MNV parcelu přidělí. 

Uvažoval jsem také o tom, zda bych si mohl postavit svůj dům v Úhonicích na našem 
poli, které bylo těsně za vsí ve směru k Dušníkům a Drahelčicům. Bylo to pole o ploše 
jednoho hektaru a s dobrou černou půdou. Uvažoval jsem zároveň, že bych tam mohl 
zařídit i pomologickou zahradu. 

Komunisté to však nechtěli dovolit a byl proti tomu zejména Emil K[…], v Úhonicích 
všeobecně nazývaný „Huhňa“. Narodil se v roce 1904 – to jsem se od něj dozvěděl, když 
jsem se s ním v Úhonicích náhodou sešel na hřbitově v roce 1992. On s největším 
nasazením udělal všechno, aby i tento jediný hektar připadl JZD, a to po spojení s dalším 
sousedním hektarem, kde bylo kdysi zahradnictví pana Beznosky. Bylo mu jedno, že i tyto 
spojené dva hektary byly příliš členité a tak se daly jen obtížně obdělávat velkým strojním 
zařízením, kterých bylo všeobecně používáno v JZD. Ta členitost byla zaviněna tím, že 
pozemky byly vtěsnány mezi potoky, louku a cesty a byly i dost obtížně přístupné. 

Ovšem když jsem se zabýval tou myšlenkou postavit si v Úhonicích, vyvstával 
okamžitě problém mého dojíždění do zaměstnání, které by bylo velmi nepříznivé, i když 
mezitím silnice do Hostivic byly v mnohem lepším stavu, než v době německé okupace, 
kdy jsem po nich na kole jezdil. Možná, že bych pak mohl řešit situaci změnou zaměstnání, 
o čemž se dalo těžko předem věřit, že by taková snaha dospěla k příznivému výsledku. 
A už při té první úvaze vyvstávaly problémy, jichž řešení by nebylo snadné. 

A tak jsem se snažil myšlenku se stavěním v Úhonicích zapomenout. 
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V Hostivici mi přece jen byla přidělena parcela 

Teprve někdy v roce 1956 mě pravděpodobně viděl předseda MNV Hostivice 
v mateřské škole, kde jsem předváděl pro děti v předvánoční době „Dědu Mráze“. Tím 
dospěl k úvaze, že dělám hodně pro kulturu v obci a že si zasloužím, aby mi přidělili 
parcelu, o kterou jsem před několika lety žádal. A také jsem ji dostal, a to o ploše 800 m2 
na pozemku státního statku proti škole. Byla to parcela v dolní řadě, a sice ta poslední, 
takže za ní směrem ku Praze existovalo i nadále pole státního statku. 

Pak už jsem mohl vozit na vlastní parcelu popel, písek, z cihelny laciné, přepůlené 
cihly a vůbec vše, co jsem měl k disposici a co se mi podařilo sehnat a koupit. 

V mlékárně se tehdy rozšiřovala kotelna a musela být odstraněna jedna zeď z cihel 
o šířce 30 cm. Sám jsem tu zeď rozboural, opatrně, aby cihly zůstaly celé, a zavezl jsem je 
na svou parcelu. Tam jsem je očistil a pěkně vyrovnal, písku jsem navozil velkou hromadu 
a nemusel jsem zaplatit paušální poplatek za půjčení vozu. Vyvážel jsem totiž z mlékárny 
popel, za což jsem byl placen 1 Kčs za 100 kg vyveženého popele – a zpátky jsem nejel 
nikdy s prázdným vozem. Přivezl jsem si vždy tři kubíky písku. Aby cesta s popelem 
nepřipadala podezřele dlouhá, nakládal jsem písek nikoliv malou normální lopatou, ale 
velkým „pekáčem“. Když to zaměstnanec pískovny viděl, tak měl dojem, že jsem se 
zbláznil. Ale byl jsem dost vytrénován brigádnickými pracemi a tak mi to vůbec nevadilo. 

Když jsem si dovezl z Kladna dvě auta tvárnic, postavil jsem si z nich provizorní 
kůlnu, krytinu jsem udělal z plechů ze sudů od asfaltu a tak jsem měl už možnost 
schovávat tam nářadí i jiné věci. Tu kůlnu jsem mohl i zamykat, vyrobil jsem si sám hrubé 
dveře. 

I dovoz tvárnic z Kladna a také cihel jsem organisoval vždy tak, že jsem využíval při 
zpáteční cestě prázdného vozu, jestli mlékárna vezla z hostivického mlýna na Kladno 
mouku do pekáren. 

 

Plán domu 

Pak už bylo možno uvažovat o pořízení plánu domu. 

Sám jsem pro tento účel nakreslil skizzu domu, všech podlaží, tedy sklep ve dvou 
třetinách obestavěné plochy, přízemek a podkoroví se dvěma balkony na sever a jih 
z východní strany, tedy ku Praze. 

A plán mi namaloval potom Zdeněk Najman, asistent stavitelské firmy Rudolf 
Šťastný, Jeneč. Najman respektoval moje názory a přání a provedl vše podle mého 
návrhu. 

S tím plánem jsem podal žádost o povolení ke stavbě na ONV Praha západ. Netrvalo 
to dlouho a povolení jsem dostal a pak už jsem se sám mohl vrhnout do vykopávky sklepa 
a základů.  

Zdeněk Najman mi podle plánu vše vyměřil a vykolíkoval a potom se to mohlo už 
rozjet. Rozjíždělo se to ale velmi pomalu, vždyť jsem byl na všechno docela sám. I cihly 
a tašky na střechu jsem sám dovezl i skládal. A v tomto případě by každá sebemenší 
pomoc něco znamenala.  
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Určitě by bylo milé, kdyby někdo u takových prací jenom přihlížel, ale toho jsem se 
bohužel nikdy nedočkal. I tak jsem byl ale spokojen, když jsem viděl, jak materiál na 
parcele přibývá a jak i malé pokroky jsou přesto patrné. 

Vzpomínám si, jakou jsem měl radost z té improvisované boudy, když tam 
sebevědomě stála a měl jsem možnost tam leccos schovat, a to nikoliv jen před deštěm. 

 

Kopání studny 

Jedním z prvních úkolů bylo kopání studny, bez ní není možné se stavbou vůbec 
začít, bez vody se malta připravit nedá. 

O místě studny jsem dlouho neuvažoval, respektoval jsem především, aby byla co 
nejblíže ke sklepu, kde jsem plánoval instalaci domácí vodárny. 

A tak jsem na vyhlédnutém místě vykopal kruh v průměru asi 130 cm, vrchní černou 
hlínu jsem zavezl k horní hranici parcely. Jednak jsem si chtěl ponechat tu úrodnou, 
černou půdu a pak tímto navršením hlíny (přišla tam ještě skrývka z plochy, na které bylo 
později stavěno) byla vytvořena určitá hráz, která by v případě prudkých dešťů zabránila, 
aby voda ze sousední výše uložené parcely tekla na mé staveniště a později na mou 
zahradu. 

Bylo samozřejmé, že jsem v tu dobu musel mít plechové kolečko, koupil jsem si 
raději dvě, také lopaty, rýč a krumpáč. 

Do hloubky asi tří metrů jsem pracoval zcela sám, byl jsem schopen hlínu vyhodit na 
povrch a pak tu černou převézt k jižní hranici a tu žlutku dolů k příjezdní cestě. 

Už v této fázi jsem si musel vyrobit žebřík, abych se dostal snadno do výkopu a pak 
mohl podle potřeby i vylézat. 

Když jsem se dostal hlouběji, potřeboval jsem k tomu už rumpál. Dnes už ani nevím, 
kdo mi jej půjčil. Pak ale další práce nebyla možná bez pomocníka. A ten se mi sám nabídl. 
Byl to Radek Holeček, šofér mlékárny. Byl kdysi studentem medicíny, ale komunisti ho 
z kádrových důvodů vyloučili z vysoké školy. On se uchytil v mlékárně jako šofér. Dobře 
jsme si rozuměli a já se snažil mu pomáhat, jak to jen šlo. A to byl asi důvod, že mi v těch 
stavebních začátcích také pomohl. 

Holeček u toho šoférování v mlékárně zůstal a v létech před svým důchodem se stal 
dokonce vedoucím dopravy v mlékárně. Je asi o 6 let mladší než já, je tedy ročník 1926. 

Na parcelu jsem chodil po zaměstnání a tak se i jemu hodilo těch pár hodin mi 
pomáhat. Rumpálem vytahoval hlínu, kterou jsem dole rýčem a lopatou s krátkou násadou 
dával do kbelíčku od marmelády pro jogurty, jejich obsah byl deset litrů. 

Teprve později jsem si uvědomil, jak bylo riskantní používat těch jednorázových 
kbelíčků ze slabého plechu. Pod vahou materiálu, zejména kamene, v němž byl i určitý 
podíl železné rudy, se mohlo držadlo utrhnout a stačilo by z té výše, kdyby mi to mělo 
padnout na hlavu a asi i té hlíny by toho bylo v tom případě dost. Ale nestalo se nic, ty 
marmeládové kbelíčky to přece vydržely. Šlo to všechno velmi hladce, bez zvláštní 
námahy. Teprve asi v sedmi metrech jsem narazil na skalnatou vrstvu. Ta byla asi 60 cm 
silná a strašně tvrdá. Moje nástroje, kterými jsem se snažil části skály ulamovat, se 
ohýbaly jako olověné. 
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Tehdy mě zachránil pan Mikolášek, vedoucí údržby mlékárny. Věnoval mi k tomu 
účelu velmi tvrdé dláto, to se ani trochu neohnulo. Ale byla to pěkná dřina, než jsem 
dokázal tím materiálem naplnit jediný kbelíček. 

Trvalo to dlouho, než jsem tu skalnatou vrstvu přešel. Z ní – směrem do Prahy – 
přitékaly tři velmi slabé pramínky. 

Pod vrstvou skály se objevila černá hlína, vypadala jako měkká břidlice, byla ale více 
jílovité než břidlicovité konsistence. Hloubil jsem v tom černém materiálu dále asi 1,5 m 
a vůbec se nezdálo, že by měla přijít nějaká vlhkost, a to už jsem byl v hloubce téměř 
devíti metrů. 

Radil jsem se proto s odborníkem, s panem Hašplem, který často pracoval pro 
mlékárnu. Jeho názor byl, že nesmím s hloubením pokračovat, bylo by to risiko, že ztratím 
i to malé množství vody, které přichází ze skály. 

A tak jsem ho uposlechl. Bylo mi ale velmi líto, jak jsem dopadl. Soused, Sláva 
Ondřich, rovněž nedělal předem žádnou zkoušku, kterou by určil dobrý pramen, a už 
v hloubce šesti metrů měl nevyčerpatelné množství vody. Zlobil jsem se na sebe, že jsem 
pomocí proutků pramen předem nehledal. Vždyť v Úhonicích v r. 1941 jsem to zkoušel 
a měl jsem úspěch, objevil jsem na zahradě pramen, který byl v hloubce 3,5 m velmi 
vydatný. 

Ale se studnou jsem už nic více neudělal. Jen jsem koupil potřebný počet dělených 
skruží pro studnu o vnitřním průměru 1 m a pan Hašpl provedl jimi vyzdění studny. Ke 
skružím jsem koupil i kryt, také pístovou, tlakovou pumpu a měli jsme vodu na maltu. Ten 
příkon vody byl sice malý, ale na stavbě jsme pracovali jen po večerách, eventuelně 
v neděli či o svátcích a pro tento způsob práce bylo ve studni vody dost. 

 

Vykopání sklepa 

Po dokončení studně jsem rýčem a lopatou připravil základy pro stavbu vlastní 
budovy. To bylo poměrně brzo hotové. 

Pak jsem si dovezl dvě fůry kamene do základů, byla to opuka, myslím, že z lomu 
v Nebušicích. 

Sám jsem se pustil do vyzdívání těch základů, říkal jsem si, že v té zemi nemohu nic 
zkazit. Ale příliš jsem se s tou prací babral, byl jsem totiž schopen hledat dlouho kámen, 
který se přesně hodil na místo, kam jsem ho potřeboval. 

Uznal jsem, že nejsem žádný velkorysý zedník a s tou mou prací bych se ani za 
dlouhou dobu daleko nedostal. A tak jsem se raději vrhl na kopání sklepa, tam bylo práce 
dost. Černou, povrchní hlínu jsem si zase odvážel k jižní hranici parcely a žlutku jsem vozil 
na hromadu k cestě. Později si tu hlínu odvezla cihelna svým dumprem, to byl jednoduchý, 
korbovitý dopravní prostředek, z něhož se hlína snadno vysypávala. Tato hlína se hodila 
dobře na cihly a já jsem se jí tak snadno a lacino zbavil. Bylo samozřejmé, že při jejím 
nakládání jsem pomáhal. 

Jednou v sobotu přišli mi pomoci muži našeho divadelního souboru. Byli čtyři a za to 
půldne učinilo to vykopání sklepa přece jen zjevný pokrok. Bylo to od nich velmi milé gesto 
a byl jsem jim za tu pozornost vděčen. 
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Když jsem sklep vykopal, přišel manželčin strýc Josef Fousek a vzal ty základy 
fortelně do ruky, rostly očividně. Měl jsem co dělat, abych jako přidávač mu stačil 
připravovat maltu a dovážet kameny. Později vždy v neděli pokračoval se zdivem až do 
úrovně podlah. Zvenku udělal parádní obezdívku soklu z bílých cihel. 

Ale dál se už nedostal. Platil jsem mu po každém odpracovaném dni, abych ho 
udržoval při chuti. Ale ani to nepomohlo. Dozvěděl jsem se, že je to jeho styl, dovést 
vyzdění do úrovně podlah a pak už na stavbu nepřichází. 

Musel jsem se spokojit i s tímto poměrně malým pokrokem. 

 

Tchán se dal sám do zedničiny 

Než Fousek dokončil podezdívku a ten parádní sokl, vyzdil mezitím tchán sklep 
z červených cihel, byly to většinou ty laciné půlky z cihelny v Hostivici, které kvůli vazbě 
prokombinoval s celými cihlami, na které jsem sem tam dostal poukaz z okresu Praha
západ. Dovážel jsem je z Hlubočep. Ty hostivické byly lepší, lépe vypáleny, do té cihelny 
bych to měl i blíže, ale poukaz pro Hostivice jsem nedostal. 

Tchán si s tou prací hrál, bylo zřejmé, že ho to baví, a tak i na tu jeho sklepní zeď 
mohl Fousek také navázat sokl s tím vyparáděním z bílých cihel. 

Potom jsme s tchánem na vyzdění ve výši podlah mohli nad sklepem usadit traversy 
a stropnice, které jsem měl už připravené, koupil jsem všechno přesně na potřebnou délku 
i přesný počet těch stropnic, jak to situace vyžadovala. 

Když se pak Fousek už více neobjevil, sokl dokázal ještě dokončit, provedl jsem 
odisolování soklu asfaltem a pískovanou lepenkou a pak se dal tchán do normálního 
vyzdívání. Dělal to zase tím svým sportovním tempem, tedy s chutí a určitým potěšením. 
Zvenku jsme pokládaly cementové tvárnice, každá objemem představovala 11 celých cihel 
a zevnitř přišly červené cihly „na půlku“, tedy v šíři 15 cm. I tam bylo možno kombinovat 
půlky cihel s cihlami celými. 

Časem ale ta radost z práce u tchána přece jen vybledla. Sám jsem si na tu zedničinu 
netroufal, musel bych si dělat i přidávače. Pozval jsem si proto mladého, šikovného 
zedníka, kterého jsem poznal v mlékárně. Chodil ke mně po večerách a pěkně ty zdi 
z tvárnic a cihel rostly.  

Poznal jsem, že má radost z rychlé práce a že se nerad babrá se zazdíváním dveřních 
rámů. Měl jsem je už všechny na parcele, byly kovové. Tchán jako truhlář měl pro jisté 
práce dobré pochopení a radil, aby byly rámy nejprve nasazeny a k nim teprve přistavěna 
zeď. Rámy drží mnohem pevněji, než když jsou zazdívány do díry, která byla pro ně 
vynechána. Uznal jsem, že měl tchán pravdu, ale mladý zedník s tím nesouhlasil a jel dále 
tím svým rychlým tempem, při kterém vynechával díry pro ty dveře. 

Když to tchán viděl, dopálil se a odešel z parcely domů a dlouho se tam neobjevil. 
Ani ten mladý zedník se potom neukázal, nevím proč. Sám jsem se mu o tom tchánově 
rozčílení nezmiňoval, neměl jsem ani příležitost, když už nepřišel. 

A tak jsem byl na parcele zase sám a dost dlouho a dělal jsem to, co bylo potřeba 
a na co jsem sám stačil. 

Měl jsem možnost isolovat podlahy i stěny ve sklepě. 
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K tomu jsem si vždy roztavil potřebné množství asfaltu i asfaltovanou, pískovou 
lepenku. Vzpomínám si, jak jsem to dělal po večerách, kdy už byla tma, při světle petro
lejové lampy, proud jsem zatím na stavbě neměl. 

Také jsem na volné části parcely vysázel zákrsky ovocných stromů, byly to především 
jabloně a několik sliv a švestek, snad i třešní jsem vsadil. Na tu hráz z hlíny, při jižní straně 
k sousedově zahradě jsem dal řadu už vzrostlých keřů rybízu červeného, bílého i černého 
a také angreštů. Jeden můj známý likvidoval tehdy valnou část těch keřů na své zahradě 
a tak mi je daroval. Vystříhal jsem na nich něco ze starého dřeva, zkrátil některé větvičky 
i kořeny. Ujmuly se všechny a vegetovaly velmi dobře, brzo z nich byl pěkný užitek. 

V horní části parcely, na západní straně, k sousedovi Ondřichovi jsem vysázel asi 
20 prutů malin. Obstaral jsem si měsíční maliny, které rodí po celé léto až do pozdního 
podzimu. 

Po čase se tchán přece jen umoudřil, přišel sám zase na parcelu a hrál si znovu na 
zednického mistra. Samozřejmě jsem mu dělal správného přidávače, připravoval mu maltu 
a nosil k ruce tvárnice a cihly, jak to potřeboval. 

Pro vyrovnání spádu parcely (od jihu k severu) bylo použito schodů. Až do úrovně 
podlahy přízemku jich bylo celkem deset. 

Objednal jsem v Dušníkách osm schodů v mramorovém provedení, dva přišly ke 
vstupním dveřím a šest jich bylo usazeno v domě. K tomu jsme ještě venku vytvořily dva 
schody z bílých cihel, ty byly před verandou, čímž před dveřmi do verandy vznikla malá 
podesta. Na jejím vnějším rohu byl potom z bílých cihel vytvořen malý sloupek o ploše 
30 × 30 cm, jeho výše byla asi 50 cm. 

Na něm později dominoval vždy v létě mohutný kaktus, který jsem si přivezl z Úhonic 
a jednou jsem na něm napočítal asi 120 květů. 

Podle počtu potřebných schodů byl spád parcely asi 10 %. Podlaha v horní části 
parcely byla asi 60 cm nad terénem. 

Kratší strana parcely, na severní straně u cesty, měla dostat parádnější plot. Tam byl 
totiž vjezd, tedy asi 4 m široká vrata, při Ondřichově hranici, a pak před vchodem do 
verandy byla plánován stejně parádní vchod na parcelu, později do zahrady, která vlastně 
obklopovala celý dům. 

Počítal jsem s podezdívkou z bílých cihel s potřebnými sloupky, rovněž z bílých cihel. 
Jednotlivá pole plotu měla být ze silnějšího navlněného drátu. Ten jsem si obstaral 
a nechal navlnit u pana Zelenky v Litovicích, potřebný počet kusů pro vodorovný i svislý 
směr. I do dveří vchodu a horní části vrat byla vložena pole z toho navlněného drátu. Ty 
upravené dráty jsem do sebe vpletl, byly pak připevněny přivařením k rámečku z kulatého 
železa. 

Dlouhé oplocení drátěnkou k sousedovi Ondřichovi bylo přerušeno garáží a s ní 
spojenou malou místností, kde jsem měl králíky a také slepice. Garáž i tu přilehlou 
místnost jsme udělali se sousedem společně. Hlavní zeď byla přesně na hranicích a pak 
jednoduchá střecha byla spádována k Ondřichově parcele a souměrně i k mojí. 

Ty garáže vypadaly jako malý domek. Na poměrně nízké půdě nad garáží a králíkár
nou bylo dost místa na seno pro moje králíky. Vstup byl ve štítě z jižní strany. 
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Dlouhé dvě strany parcely jsem oplotil drátěnkou dva metry vysokou. Pod plotem 
jsem vykopal něco hlíny, abych tam potom do betonu usadil příčně a podélně dvě vrstvy 
přepálených cihel, byly nabubřelé ale pevné jako ocel. Byl to vlastně nepodařený odpad 
z cihelny. 

Ve vzdálenosti 2,5 m jsem ještě dříve, než jsem usadil ty cihly, vždy kulatým rýčem 
vybral zem a do betonu zasadil železné sloupky. Byly to roury z parního kotle, které jsem 
velmi lacino získal, a byly už nařezány na délku tří metrů. Na celou tuto západní stranu 
jsem upínal drátěnku z jednoho kusu. Připojil jsem její začátek na svůj první sloupek na 
jižní straně. Ten jsem, jen na přechodnou dobu, spojil drátem se sousedovým rohovým 
sloupkem, který byl těsně vedle. Dole na severním konci parcely jsem využil železné, 
čtyřhranné konstrukce stožáru pro elektrické vedení. Na tu jsem upnul kladkové zařízení 
a mohl celou tu délku drátěného plotu (40 m) najednou a dobře napnout a připevnit 
drátem k jednotlivým sloupkům. Tu napínací sílu udržely dobře ty dva spojené sloupky 
nahoře a ta konstrukce dole, která byla mohutná a zabetonovaná, vůbec nedoznala 
nějakého silného tahu a přepínání. 

Oplocení strany k sousedovi Ondřichovi bylo rovněž bez problémů. Jeho délka byla 
vestavěnou garáží zkrácena na 32 metrů a byla ještě rozdělena na dvě části. Upínání na tu 
zděnou garáž, a dole na mohutný a rovněž společný sloupek z bílých cihel u mých vrat, tu 
práci usnadnil. 

 

Dokončení zdiva až pod střechu 

Tchánovi jsem dělal přidávače a on klidným tempem dotáhl to zdění až pod střechu. 

[…] Nad okna jsme uložili námi vyrobené překlady, s nimi nám pomohl Vláďa Jelínek, 
byl to šofér ze Zichovky, byl velký a statný, síly měl určitě za dva. […] Většinu překladů 
nad okny jsme ale betonovali přímo na místě. 

Stropy nad místnostmi přízemku a v prvním patře – v podkroví byly řešeny překlenu
tím trámů, na které jsem zespodu přibil prkna, která musela být nejdříve rozštípnuta, na 
ně pak přišly spletené rákosové pruty. Přitloukal jsem dvoje taková provedení, po délce 
a příčně, vytvořil jsem jakési mřížování, ve kterém malta při omítání dobře držela. 

Pro tuto práci jsem si připravil vždycky lešení po celé ploše místnosti, a to pomocí 
sudů od asfaltu, kterých bylo potřeba asi dvanáct. Na nich potom byla uložena prkna 
rovněž po celé ploše místnosti. 

Rákosové pletivo jsem připevňoval ke stropním prknům pomocí tak zvaných strun, 
které byly vedeny přes celou místnost kolmo ke směru rákosových prutů. Ty struny to byl 
drát asi 2 mm silný, který se upínal pomocí malých skobiček a to tak, že každá následující 
skobička upevňovala drát v obráceném směru. Z drátu byla tak vytvořena klikatina jako na 
hřbetu zmije. 

Vypracoval jsem si takovou metodu, že jsem byl schopen sám přichytit ke stropu 
rákosovou plochu dva metry širokou a dlouhou podle rozměru místnosti a pak pohodlně 
manipulovat s těmi strunami a malými skobičkami. Ty jsem přibíjel ve vzdálenosti asi 
20 cm. Byla to velmi únavná práce a po prvních metrech takového podbíjení jsem měl 
nemilé bolesti za krkem a v ramenou, že jsem hlavou mohl otočit jen s velkými obtížemi. 
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Během doby jsem si na to ale zvykl a vzpomínám si, jak jedné neděle jsem dokázal 
pobít rákosem celou místnost a vůbec jsem už podobné bolesti nepociťoval. V ten den 
oblétával kolem země sovětský astronaut Bykovski, bylo to v červnu 1963. 

Na celou svou stavbu jsem spotřeboval těch skobiček strašné množství – 65 kg. 

 

„Zvedání“ – usazování trámů na střechu 

Přestože byl tchán truhlář a uměl tedy pracovat se dřevem a i jinak si dovedl 
v mnohém poradit a rád se pletl i do jiných řemesel, na vybudování střechy na mé stavbě 
si netroufal, byla totiž poněkud kombinovanější. 

Na to jsem si pozval pana Žihulíka. Snad se tak jmenoval, nejsem si příliš jist. Byl to 
osvědčený tesař, který pracoval trvale na Hradě – na Hradčanech. 

Podle jeho rozpisu mi pan Marx z Chyňavy nařezal trámy na střechu i ostatní trámy, 
potřebné na stropy. 

A pan Žihulík si vše na zemi připravil tak přesně, že to na střeše sedělo na milimetr. 
Tehdy jsme, podle jeho disposic s pomocí několika kamarádů z mlékárny, vytáhli postupně 
to monstrum nahoru. On to tam skládal bez potíží jako karty. 

A skutečně to nebyla práce nějak snadná, šlo o stanovou střechu, ke které byla ve 
směru ku Praze navázána jedna menší střecha, která byla už sice jednoduchá, ale její hrot 
byl o necelé dva metry nižší než ten krátký hřeben hlavní stanové střechy. 

Ta malá střecha kryla podkrovní, vysunutou místnost, z ní byl vstup na oba balkony 
na východní straně. 

Ve fázi, kdy byly na trámy přibity i latě a mohly být alespoň provizorně položeny 
tašky, znamenalo to veliký krok kupředu s tím našim budováním. 

Pak už bylo možné v domě leccos uložit, když mezitím provizorní kůlna na parcele 
zmizela, protože na jejím místě vyrostla garáž a ty tvárnice z boudy byly na stavbě také 
spotřebovány. 

Už ani nevím, kterého pokrývače – jmenoval jsem je „taškáři“ – jsem si pro vypraco
vání střechy sehnal. Vím jen, že byl z Jenče. Ani jeho práce nebyla snadná, když jsme si 
vymysleli tu příliš kombinovanou střechu. 

Zároveň muselo být provedeno vybudování hromosvodu. Materiál k tomu opatřil 
švagr Maxmilián Neymayer, který mne seznámit s technikou instalace. To jsem provedl 
pak sám a samozřejmě i s tím zakopáním hromosvodní desky. 

 

Omítání stěn a stropů 

Na tuto zednickou práci si tchán také netroufl. Domnívám se, že by to pro něj bylo 
příliš namáhavé. Získal jsem k tomu starého pana Arnolda, byl to zkušený zedník a náš 
soused z Litovic. A on skutečně u mne s omítáním začal. Samozřejmě omítal nejprve 
stropy, a to v podkroví. Bylo mu velmi divné, že ta malta příliš dlouho schne. 
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Vysvětlení jsem pro to měl, ale neprozradil jsem je. Zavinily to kartony, které jsem na 
podbíječky uložil kvůli tepelné isolaci. Nasákly do sebe vlhkost malty a velmi dlouho to 
trvalo, než zase vyschly. 

A snad to byl také důvod, proč i pan Arnold se necítil dost schopný tu práci u mne 
zastat. Tehdy mi nabídl Bedřicha Fialu, byl to rovněž dobrý zedník a v porovnání s panem 
Arnoldem ještě dost mladý. Pracoval na Kladně na Poldovce (výroba oceli). Zašel jsem si 
za ním a on byl ochoten provést mi všechny omítky. 

Opatřil jsem si čtyři velké džbery na maltu. Prořízl jsem dva veliké sudy 
(z kaštanového dřeva), ve kterých jsme dostali ještě za války kondensované sladké mléko. 
Jejich obsah byl na 500 l a tak můj každý džber pojmul snadno asi 200 l malty. 

Připravil jsem lešení po celé místnosti, a to pomocí sudů od asfaltu, na které jsem 
položil silná prkna. Na nich jsem rozložil ty čtyři džbery a namíchal v nich maltu. To 
množství malty právě stačilo na ty hodiny, které u mne pan Fiala po svém zaměstnání 
pracoval. Z toho lešení mohl zvládnout omítku stropu a pak horní části stěn. 

Tato organisace nám oběma velmi dobře vyhovovala a pan Fiala ještě dlouhá léta rád 
vzpomínal na tu naši nádhernou spolupráci. On už bohužel nežije, ale kdykoliv jsem se 
setkával se svým kamarádem Ing. Karlem Šíchou z Hostivic, který pana Fialu velmi dobře 
znal, i u něj totiž pan Fiala pracoval na adaptaci rodinného domu, slyšel jsem vždycky 
a rád o tom milém vzpomínání pana Fialy, jak nám to na mé stavbě pěkně šlo. 

 

Míchání malty – příprava betonu 

Přípravu veškeré malty jsem dělal sám a ručně, tedy bez míchačky. A to byla na 
stavbě ta největší dřina. Zcela živě si představuju, jak mi při té práci stříkal pot z čela. 
Říkal jsem si přitom, že nepotřebuju tolik vody do malty, pomáhám si trochu i vlastním 
potem. A měla to být jistá výhoda, když v mé studni byly ty prameny tak slabé. 

Také při přípravě betonu byla příležitost pěkně se zapotit. Teprve v poslední fázi mé 
výstavby půjčil mi soused Ondřich míchačku, kterou vlastnil jeho bratr. On byl velmi 
šikovný zedník, také jejich nejmladší bratr František byl zedníkem a tak pro jejich 
„melouchy“ byla taková míchačka velmi důležitá. Oba pracovali na stavbě našeho souseda 
a šlo jim to nesrovnatelně rychle. Sám jsem se stavbou začal dříve, ale oni byli v jediném 
roce s tím hotovi. 

A můj soused viděl, že jsem na tolik prací byl docela sám a že to nemám vůbec 
lehké, a tak jednoho dne přivezl tu jejich míchačku, nabídl mi i vlastní elektrický proud, 
sám jsem přípojku ještě neměl, a šlo to jako po másle. 

Byla to nepředstavitelná výhoda, ale mohl jsem jí využít už jen pro betonování. 
Omítání bylo v tu dobu už skočeno. Ale i to znamenalo pro mne velikou pomoc. Zatímco 
jsem ve kbelíčcích nosil na místo namíchaný beton, pracovala míchačka beze mne, když 
jsem do ní vpravil vyzkoušené množství písku, cementu a vody. 

Litoval jsem, že jsem si takovou míchačku sám nekoupil. Vyplatilo by se to, kdybych 
ji měl jen pro tu jedinou stavbu, mohl bych ji potom prodat, a i kdyby to bylo s velkou 
ztrátou, ta úspora té dřiny by tím byla velmi dobře zaplacena. 
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V době, kdy už byla stavba hotová a mohli jsme se i nastěhovat, nebyla vnější omítka 
ještě hotová a i k tomu účelu by se taková míchačka přece hodila. To omítnutí jsem 
neprovedl proto, že jsem už na ně neměl peníze. Tehdy jsem si říkal, že vše na tu stavbu 
„mého“ domu bylo přesně načasováno, moje peníze, jako moje síly a nervy. 

Vše dospělo najednou ke svému konci. 

 

Okapní roury – klempířina 

Už si dnes nepamatuju, jak se jmenoval klempíř, kterého jsem pro tuto práci získal, 
vím ale, že ty roury a háky jsem předem koupil. 

Také určitě vím, jak vypadal, že měl plnovous a byl ze Stodůlek. Zaměstnán byl 
v Hostivici, kde měl sídlo okresní komunální podnik klempířů. Jejich vedoucí byl Karel 
Blätterbauer a podnik byl instalován v někdejší „ohradě“ stavitelské firmy „Šťastný Jeneč“ 
– proti mlékárně. 

Ten chlapík ze Stodůlek byl vcelku solidní, většinu termínu dodržel. Také mi provedl 
plechovou střechu nad podkrovní místností na jižní straně domu. Podobně tomu bylo i na 
severní straně, kde přikryté schodiště bylo rovněž řešeno výklenkem a také kryto plechem, 
ovšem ta plocha zde byla mnohem menší. 

Plech na střechu jsem si rovněž obstaral sám, dnes ale už nevím kde. Byl to celý 
balík pozinkovaného plechu, jehož tabule byly v rozměru asi 80 × 150 cm. Některé 
maličkosti při té klempířské práci jsem dokázal sám a on s tím plně souhlasil. Voda se 
střech byla svedena k rohům budovy na severní straně, bylo to ve smyslu přirozeného 
spádu terénu. U západní svodné roury mi klempíř vytvořil i záklopku, která dávala možnost 
v případě potřeby dešťovou vodu se střechy jímat do sudu. Ty byly na chodníku, který 
jsem vytvořil z betonových desek (vlastní výroby) kolem celého domu. Jednalo se opět 
o sudy od asfaltu, které mi už tolikrát tak dobře posloužily. 

Usadil jsem tam podle vodováhy celkem tři a spád terénu umožňoval, že voda 
z prvního naplněného sudu přetékala do druhého sudu a z toho pak i do třetího. Řešil jsem 
to tak, že jsem v horní části sudu, poblíž víka, vytvořil otvor, do něhož jsem těsně zasunul 
asi 20 cm dlouhou gumovou hadici, jejíž přirozené ohnutí směřovalo do níže položeného 
sudu. 

Tuto vodu „po usazení“ jsme používali pro praní prádla, jelikož ve studni jsme měli 
vody citelně málo. I tak ta měkká, dešťová voda byla pro praní vhodnější. Plocha střechy 
domu byla asi 150 m2 a tak při jediném milimetru srážek jsme získali 150 l vody. Přebytek 
se hodil na zalévání zeleniny a keřů na zahradě. 

Musím ještě připomenout, že ty slabé pramínky ve studni se časem nezesilovaly, ale 
naopak zeslabovaly. Musel jsem si pomáhat i tím, že vždy po určité době jsem si nechal 
dovézt z mlékárny cisternu vody, kterou jsem napustil do studny, a tím zásobování vodou 
bylo na čas zachráněno. Někdy, koncem osmdesátých let nebo poněkud dříve, byla 
zavedena městská voda a tím byl problém vyřešen. 
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Odpadní vody 

Veškeré odpadní vody jsem svedl do jímky při ulici. Tu jsem vybudoval přesně podle 
předpisu pro septik – tři komory s přepadem. Použil jsem k tomu přepálených voštinových 
cihel. Ty byly skutečně tvrdé jako kámen, na zlomu byly úplně černé. 

Kryt jsem vytvořil z betonu, dal na něj hlínu a celá ta plocha byla poseta travou a tak 
se tento kout nenápadně ztratil v zahradě. Bez hlíny a trávy zůstal jen tvor 50 × 50 cm. 
Na něm byl litinový kryt, což sloužilo pro případné vypumpování městským odkalovacím 
systémem. Toho však při mém řešení potřeba nebylo. Jen jednou jsem to vypumpování 
objednal. Pracovníci při tomto zařízení byli někdejší zaměstnanci mlékárny – František 
Bohuslávek a Sláva Soukup – a oni tvrdili, že to nebylo nutné. 

Vyvedl jsem totiž z poslední komory keramickou rouru o průměru 20 cm, a to 
směrem k cestě, kde, jak jsem se domníval, bude v budoucnu instalována odpadní 
kanalizace. 

Po dobu pěti let to vyhovovalo, voda ze septiku stačila touto rourou odcházet 
a zasakovala se do okolní půdy. Na sever a východ od mého domu bylo pole státních 
statků a tak, bez plánování a nějakého cílevědomého záměru, byl touto odpadní vodou 
provlhčován pozemek státního statku a do jisté míry praktikováno i jeho částečné 
přihnojování. 

 

Zahrádka, králíci, slepice 

Po přestěhování a dokončení některých prací v poslední fázi – isolace sklepních 
prostor, zabetonování půdní plochy nad přízemkem a také nad jednou místností 
v podkroví, směřující na východ ku Praze – přišla na řadu i zahrada. 

Využil jsem každého koutu pro obsazení ovocnými stromy. Pan Tůma, někdejší 
přednosta hostivického nádraží, věnoval mi stromek vlašského ořechu. Několik jich sám na 
své zahradě vypěstoval a ten nejhezčí mi přinesl, abych měl na něj památku.  Bydlel vedle 
školy a jako důchodce sledoval se zaujetím mou práci. Měl velkou radost, co dělám a co 
sám všechno dokážu. Z toho stromečku vyrostl za 25 let mohutný strom, zasadil jsem ho 
v severovýchodním koutě parcely, kde má na všechny strany hodně místa. 

Maliny u garáže se hodně rozmnožily a nemínil jsem je tam proto nechat. Přesadil 
jsem je všechny k východnímu plotu a zaplnil jsem jimi záhon v šířce 80 cm, a to od horní 
hranice až ke studni. Pro slepice jsem ohradil místo vedle garáže, vyřešil jsem situaci tak, 
že se mohly libovolně pohybovat mezi kurníkem, horním dílem jedné králíkárny 
a hrabovištěm. Do prostory, kde byly dvě velké králíkárny, ale přístup neměly; vytvořil pro 
jejich vandrování jakýsi tunel, který vedl oknem na severní stranu parcely. 

Chov králíků jsem si velmi rozšířil, měl jsem v průměru 60 králíků. Ti také něco 
spotřebovali, a sice plný vozík čerstvé trávy denně. Ale nedaleko našeho domu bylo 
v polích hodně ploch zarostlých travou, o kterou neměl nikdo zájem. Byly to strouhy, jedna 
z nich byla velmi široká, pak polní cesty a také dno bývalého, velkého rybníku. V něm 
rostly veliké pampelišky. Ta jedna stačila pro celou králickou rodinu – na jedno krmení. 
Byla radost pohledět, jak rychle mizela v pilných tlamičkách těch malých i velkých králíků. 
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Bylo pak samozřejmé, že jsem sušil pilně seno, měl jsem jím nacpanou celou hůru 
nad garáží a králíkárnou. Další seno jsem rozdával sousedům, ale když se tvářili, jako by 
mě tím laskavým převzetím hotového sena zachraňovali, přišel jsem na jiné, moudřejší 
řešení. Zavolal jsem do hospodářského družstva v Ruzyni, tam byl ředitelem můj někdejší 
spolužák z měšťanky v Unhošti Jiří Vacek, a ten poslal ke mně auto, které seno ochotně 
naložilo a dostal jsem za ně ještě nějakou korunu. Nebylo toho mnoho, ale bylo to milé.  

Nedokázal jsem nečinně přihlížet na to množství pěkné trávy, o kterou se nikdo 
nezajímal a musela nakonec shnít. A tak jsem vesele ve volných chvílích sekal kosou trávu, 
sušil, a když byla sena větší zásoba, stačilo zavolat Jirku Vacka do Ruzyně a bez 
„ofrňování“ to bylo vyřízeno. 

Ze zahrádky jsem měl dost bobulovitého ovoce, také maliny, jahody a zeleninu. Od 
králíků byl i pro zahrádku dobrý hnůj. Rovněž močůvka se od nich dobře hodila. V každém 
patře králíkáren (po třech) jsem na podlahu uložil plech (neproděravělý) z těch mých už 
tradičních sudů od asfaltu. Plechu jsem udělal spád na jednu stranu a tam jsem tu 
močůvku jímal do kbelíčku (od marmelády na jogurty).  

Pro zálivku bylo nutno močůvku ředit. Králíky jsem však isoloval od toho spodního 
plechu, a sice rohožemi z dřevěných latěk, které jsem si nařezal z prken. 

Zeleniny jsme měli hodně početných druhů a v dostatečném množství. Vzpomínám 
si, že jsem si jednou ze semen vypěstoval takové množství sazenic růžičkové kapusty, že 
jsem jimi mohl obdarovat všechny sousedy. Tehdy ta naše úroda kapustových růžiček byla 
neuvěřitelně veliká, užili jsme si jí skutečně dost. Každý ten stromek růžičkové kapusty 
vypadal jako pěkně vzrostlý zákrsek. 

Jinak úrody z ovocných zákrsků jsem se nedočkal. Ale určitě přinášely úrodu v době, 
kdy jsem byl v prvních letech v emigraci. 

 

Bydleli jsme v těsné blízkosti polí 

Situace, že jsme měli poslední parcelu těsně u polí, nebyla vůbec nevýhodná. Ale 
naopak mělo to několik předností. 

Měli jsme tam čerstvější vzduch, vedla k nám vlastně jen polní cesta a tak tam bylo 
i více klidu. Vzpomínám si na ty první dny toho bydlení, když jsem slyšel nad hlavou 
skřivánka zpívat a měl jsem k disposici všechny výhody moderního bydlení. 

Zároveň byly velmi blízko zdroje pro výživu mých tak početných králíků. Ale ani 
slepice nepřišly zkrátka. Jednou jsem zjistil, že po sklizni ječmene na vedlejším poli zůstala 
dost velká místa, která nebyla vůbec sklizena, stalo se, že po jednom bouřkovém lijáku 
ječmen na určitých místech polehl a pak při sklizni samovazač nebyl schopen jej posekat. 

Vypravil jsem se na to pole několikrát s pytlem a tu sklizeň jsem se srpem ochotně 
dokončil. Bylo to ale krátce po dešti, byla ta moje sklizeň mokrá, rozložil jsem ji proto na 
nejvyšší půdě, bylo to nad místností v podkroví, která byla ve směru ku Praze. Ta plocha 
ovšem na to velké množství získaného ječmene nestačila a tak jsem zbytek rozložil na 
půdě, která byla o patro níže. A tím jsem měl pro svých 5 slepic dostatek zrna na několik 
měsíců. 
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Když byla na sousedních polích sklizena řepa, i tam jsem měl možnost provést 
důkladnější dokončení sklizně a z toho se zase radovali králíci. Pro tu blízkost těch polí to 
bylo pro mne jednoduché a snadné. 

Po několik let jsem se bavil také se sklizní hrušek. Podél dlouhé cesty byly pěkně 
vzrostlé hrušně. Bylo jich asi na 500 kusů a neměly žádného gazdu, nikdo se o ně nestaral 
– a to ani v době sklizně. 

Když i státní statek převzalo JZD, byly jednou ty vzácné plody sice sklizeny, ale bez 
užitku. Sklizeň zorganisovali „povolaní odborníci“, funkcionáři JZD, a to ještě přede žněmi. 
Přemýšleli dobře ekonomicky, aby členové družstva v předžňové „mrtvé“ sezoně měli co 
dělat. Zapomněli však myslet na to, že ty hrušky nebyly ještě zralé. A tak po určité době 
skladování na mlatech stodol museli zkaženou úrodu vyhodit na hnůj. Měli s tím tedy 
určitou režii, ale užitek žádný. 

A tak raději nechali v příštích letech hrušky úplně bez povšimnutí. To mi naskytlo 
skvělou příležitost. Sklízel jsem vesele, mohl jsem si vybrat. Z hrušek jsem doma vyráběl 
především povidla, dala se pojmenovat i marmeládou. Plody jsem zbavil pouze stopky 
a jaderníku, rozemlel na „mašince na maso“, přidal asi 15 % cukru a na elektrické plotýnce 
odpařoval určité množství vody, aby výrobek byl povidlově tuhý. Byl to chutný produkt pro 
mlsné jazyky a našel i rozličné upotřebení v kuchyni.  

[…] 

Jinak snad jsem byl v Hostivici jediný, kdo měl o ty plody zájem. 

Nevěděl jsem sice, jakým způsobem by se dala ta marmeláda konsumovat. Přišel 
jsem na docela výhodné řešení. V Praze jsem koupil ty nejlacinější sušenky a lepil vždy 
stejné tvary do sebe. Velmi jsem si na nich pochutnával a nebylo to jen proto, že jsem 
sám vyráběl ta povidla a přišel na toto vhodné řešení. Ke kávě, kterou jsem si na ústavě 
vařil (turka) nebo i doma, chutnalo to skutečně znamenitě. 

[…] 

Když jsem jednou v době zrání hrušek procházel tou „svou“ alejí, bzučelo tam mnoho 
vos, které se vyživovaly na těch spadlých plodech, ale mezi vosami byli i takoví labužníci, 
kteří přesto dávali přednost plodům, které byly ještě na stromě. 

V době toho plného zrání byla alej plná vůně kvasícího pochodu a také vábivého 
alkoholu. A to mne přivedlo k tomu, že jsem si sehnal dva velké, dřevěné sudy, naplnil je 
zralými hruškami a nechal probíhat kvasný proces v garáži. Auto jsem v tu dobu už dávno 
neměl. Škodovku z roku 1935 jsem prodal, abych měl peníze na stavební materiál. 

Když dospěl kvasný proces ke svému cíli, dal jsem se do „pálení“, tedy do destilace. 
Jirka Kocourek mi půjčil k tomu svoje jednoduché zařízení a šlo mi to dobře. Produkt byl 
znamenitý, snad až příliš silný. Míchal jsem jej se slazeným kondensovaným mlékem, které 
mi občas bylo věnováno ze vzorků z příslušného oddělení výzkumného ústavu, když byly 
zkoušky provedeny. 

Pro mne to byl znamenitý a laciný vaječný koňak. Nejsem žádný alkoholik a tvrdé 
alkoholy jako destiláty mi vůbec nechutnají, zato na sladkosti jsem byl vždycky kabrňák, to 
mi vlastně zůstalo do dneška a i tehdy jsem byl s tím mým výrobkem nadšen. Rozumně 
jsem jej konsumoval po malých dávkách – jako léku. 
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Později, když už jsem byl v cizině, byl jsem překvapen, když jsem se v obdrženém 
dopise dozvěděl, že tu dlouhou alej statných hrušní JZD úplně zlikvidovalo. 

Vzpomínám rád na ty chvíle, kdy mi tam všechno patřilo a dokázal jsem alespoň 
malou část těchto znamenitých hrušek účelně zpracovat a konsumovat. 

 

Nejbolestnější vzpomínka na stavbu 

V tomto dílu jsem popsal těžkosti při stavbě, při té vší práci i o tom, jak jsem na 
potřebný materiál musel vydělávat a jak jsem na parcele pracoval většinou sám. Jsou to 
smutné vzpomínky, ale ne tolik skličující, byl jsem při pomyšlení na ta budovatelská léta 
vždycky hrdý na to, že jsem přece dokázal. 

Je tedy samozřejmé, že bylo pro mne velmi těžké se rozhodnout to všechno opustit 
a odejít do ciziny. Každý jistě pochopí, že jsem měl oči plné slzí, když jsem se 29. listopadu 
1968 na to svoje dílo zpovzdálí naposled podíval a šel, nevěděl jsem přesně, kam a co mě 
všechno v budoucnosti čeká. 

Nejsmutnější však pro mne bylo, když jsem v Zürichu podepisoval notariátně 
potvrzené prohlášení, že jsem na stavbě vůbec nepracoval a že jsem nezajišťoval ani 
finanční prostředky pro tuto stavbu a že se o to postarali rodiče mé tehdejší manželky. 

Musel jsem to ale udělat, jinak by majetek propadl státu, opustil jsem „bez povolení“ 
svou vlast, byl jsem tedy jejím zrádcem. Tímto, pro mne bolestným prohlášením, jsem 
zachránil rodinný dům pro manželku a děti. 

I tak mi to úřady v Praze dělaly mimořádně těžké. To prohlášení jsem musel znovu 
a znovu vyřizovat a podepisovat a za ten výkon notariátu vždy znovu platit. Stále se jim na 
tom něco nelíbilo, měly zřejmě pevný úmysl ten můj záměr zmařit. 

Nakonec to přece jen prošlo a majetek přešel na manželku. 

[…] 

 

Po tiché revoluci 1989  
– návrat do domu, který jsem budoval 

Po té pražské tiché revoluci v r. 1989 už jsme mohli zase navštívit svou vlast, svoje 
rodiště i naši zlatou Prahu. Tolik jsem se těšil i na Hostivice, na své známé tam a 
především na svůj dům, na to moje životní dílo, které jsem pak mohl ukázat své nynější 
manželce. 

A již v roce 1990 v květnu se naše cesta do Prahy realisovala. Tehdy jsme bydleli 
v bytě mého kolegy Ing. Gustava Lukáše, v Praze Vinohradech. Přijeli jsme vlakem v úterý 
8. května. 

A již 11. května v pátek přijel pro nás syn Vašek se svým autem. Byli jsme 
v Úhonicích v naší hospodě, na hřbitově, též u mé švagrové, první manželky mého bratra 
Josefa, procházeli jsme se po naší zahradě. 
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Radoval jsem se ze všeho, co jsem zase po čtvrt století mohl vidět. Jásal jsem na 
naší zahradě u každého stromu, který jsem pamatoval nebo byl u toho, když jej tatínek 
sázel. 

Při té své radosti jsem působil téměř dojmem šíleného člověka, který neví, co má 
samou radostí dělat. 

Večer jsme potom byli v mém domě v Hostivici, kde nyní bydlí syn Václav se svou 
rodinou. 

Příští den v sobotu přijela i Marcela se svým manželem a svými dvěma dětmi. Večer 
jsme byli všichni pohromadě, tedy rodina Vaškova, jeho manželka a obě jeho děti, i rodina 
Marcely, její manžel a obě děti. Bylo nás tedy celkem deset. 

[…] 

 

Závěr 

Všechny díly vzpomínek jsem se snažil podle charakteru rozčlenit, a pokud to bylo 
možné, udržet i chronologický sled jednotlivých kapitol. 

Promítnu li si ze všech těch částí to milé a dobré s tím, co provokuje mnohem méně 
k radosti a nadšení, pak se domnívám, že ve většině těch dílů přece jen převládá to 
negativní pojetí. 

Nevím, zda jsem schopen to vše posoudit zcela objektivně, ale mám dojem, jak už 
jsem se při jistých příležitostech i zmínil, že jsem byl v těch nejrůznějších fázích svého 
života využíván, dokonce i zneužíván, vykořisťován. Mnozí vychytralí, vykutálení partneři či 
lidé, se kterými jsem měl co dělat, že mne prokoukli a dokázali z toho těžit a mnohdy 
dokonce v domnění, že mne doběhli. I když tomu tak vždycky doslova nebylo, je smutné, 
jestli dobrota je zaměňována s hloupostí. 

Je možná při dobráckém pojetí pro mnohé leccos užitečného udělat a to člověka 
i potěší. Je li však považován za hlupáka, tak to hrubě uráží. 

Méně toho chytračení jsem zřejmě viděl ve svém dětství a mládí. Nemohu tvrdit, zda 
v té době se ty negativní zjevy tolik neuplatňovaly nebo jsem je nedokázal identifikovat, 
určit, poznat, či zda mě tehdy takové starosti nezajímaly nebo jsem nedošel ve svých 
úvahách k tomu, abych o nich vůbec hlouběji přemýšlel. 

To moje sepisování vzpomínek se tím blíží pomalu ke konci a tak jsem si dovolil to 
jisté sumární hodnocení, snad i omluvu toho, že je popisováno v jednotlivých dílech nejen 
tolik těžkostí, se kterými jsem se tak často setkával. 

Nešlo mi o nějaký obdiv, když se mi podařilo ty potíže zdolávat, také o žádné litování, 
to by mě tedy vůbec nepotěšilo, že jsem měl v životě tolik trápení a musel tolikrát znovu 
a znovu začínat. Kdybych mohl zůstat trvale u té své první profese, mohl jsem stále 
pokračovat a dospět mnohem dále, než když jsem v nových oborech musel vždy začínat – 
snad od píky, jak se říká. 
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Staré české přísloví tvrdí: Desatero řemesel – jedenáctá bída. Já však těch svých 
řemesel za celý život napočítal dokonce 23. Je pravda, že jsem v některých pracoval 
dlouhá léta, jiným jsem zase nevěnoval tolik času, mám však dojem, že jsem měl ve všech 
přece jen úspěch a bylo i možné je i profesionálně využívat. 

O té bídě, o které uvedené přísloví poučuje, však mluvit nemohu. Dokázal jsem se 
přece vždycky se svými životními podmínkami natolik vypořádat, že k nějakému strádání 
nikdy nedošlo. Je k tomu dobrá snaha i umění dokázat novým podmínkám přizpůsobit a to 
se mi, podle mého hodnocení, vždycky dařilo. Při tom psaní vzpomínek mi šlo především 
o to, dát na papír ty svoje zážitky, zkušenosti i názory, aby tím byla zajištěna jistá naděje, 
že nezapadnou úplně v zapomnění, nebo alespoň nikoliv tak brzo. 

Při psaní těchto řádek jsem na rozpacích, zda vůbec má nějaký smysl se s tím 
problémem zabývat a dokonce nutit někoho, aby podobné úvahy četl. 

Jestli celá ta „mravenčí“ práce není taková, aby byla pochopena a uznána, pak 
takový závěr, který se snažím právě stmelit, je zcela bezcenný a nemá ani ten nejmenší 
smysl, vůbec žádnou hodnotu či oprávněnost. 

Kritika těch mých prvních pokusů byla ale velmi positivní, příznivá a to mě vlastně 
donutilo tak intensivně na tom pracovat a sdělit ve svých řádcích vůbec všechno, co jsem 
v životě prodělal a co si dosud pamatuju. 

I když by to všechno moje snažení nebylo k ničemu, byla přitom poctivá snaha 
vytvořit něco dobrého a užitečného. 

Při této příležitosti si vzpomínám na Petra Žirovnického, který snad už ve 14. století 
v odkazu svým dětem psal: „A dojde li raz k tomu, že jsem kde chybil, nie sie tiem 
nesmúcejte, ale veselte. Nie tiem, že bylo poblúzeno, ale tiem že je napraveno.“ 

A v tomto smyslu doufám, že bude i mně odpuštěno, jestli ten můj záměr a snaha 
byla také určité poblouznění, a že se snad v budoucnu přece jen najde jiný, kdo svoje 
vzpomínky zpracuje lepší a zábavnější formou. 

Zároveň prosím o omluvu, jestli se ten citovaný Žirovnický nejmenoval Petr. Snažil 
jsem se ověřit si to v naučném slovníku. Tam jsem však našel jen Žirovnici, že je to město 
v Jihočeském kraji, v okresu Pelhřimov, že je tam vlnařský a knoflíkařský průmysl, lihovar 
a hrad ze 14. a 15 století. 

O tom starém myslitelském autorovi tam nebylo vůbec nic a tak jsem se musel 
omezit na to, co jsem ze strachu před svým „přítelem“ profesorem Pavlíkem se tak 
důkladně naučil a co si do dneška pamatuju. 

Bylo to kdysi v kvintě na kladenské reálce. Propočetl jsem to a bylo už před 58 lety, 
tedy v roce 1936. 

 
 

 

 


